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EL SR. PRESIDENT:

Vagin ocupant els seus escons, per favor.

Intentarem donar una informació prèvia en aquest plenari que
ha estat convocat, que, una vegada reunida la Junta de portaveus,
s'ha d'informar les senyores i els senyors diputats que les
votacions estan previstes, per avui al matí, una votació a les
dues, i avui al cap vespres, una votació a les vuit i mitja.
Després, la votació dels vespre es farà d'acord com s'hagi dut
endavant el debat i dels temes que ens quedin pendents, però que
quedi ja dit.

Votació a les dues del matí i votació a les vuit i mitja del
capvespre.

L'ordre del dia previst era: Debat del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tractar la proposta de
la Comissió Tècnica Interinsular, en primer lloc. Després,
Mesures tributàries i administratives. I després, Pressupost
general de la Comunitat Autònoma.

D'acord amb la Junta de Portaveus i a causa que hi ha qualque
portaveu que, per problemes de procedència, no podria intervenir
en aquest primer debat, per acord també de la Junta de Portaveus,
es veurà primerament el dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts sobre la Llei de mesures tributàries i administratives,
i després es veurà la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
sobre les transferències en matèria de transport per carretera.

II.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 4581/98, de mesures
tributàries i administratives.

Començam, idò, amb el debat del dictamen de la Comissió
del Projecte de llei número 4581, de diverses mesures tributàries
i administratives.

Al dictamen, s'hi mantenen 22 esmenes i 11 vots particulars.

Del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
...

Demanaria silenci, per favor.

Del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
es mantenen 7 esmenes i 4 vots particulars. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, es mantenen 10 esmenes
i 3 vots particulars. I del Grup Parlamentari Socialista es
mantenen 5 esmenes i 4 vots particulars.

A la denominació del projecte de llei i al títol I, no s'hi
presenten esmenes.

A l'article primer, s'hi mantenen les esmenes següents: la
5073, del Grup Parlamentari Socialista i la 5365, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

En primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies. Sr. President. El nostre grup proposa la
supressió d'aquest article en tant que és la introducció d'una
nova taxa que pateix dels mateixos defectes que ja vàrem
anunciar i que varen motivar la posició del nostre grup en la
recentment aprovada Llei d'aplicació de taxes concretes
d'aquesta comunitat autònoma. En el moment que vàrem
rebre la taxa, no hi havia els estudis justificatius
corresponents i, per això, és una de les justificacions que
figura a la nostra esmena, i, per descomptat, es dóna la
manca d'homologació que es va donar a la pràctica totalitat
de les taxes estudiades a la llei esmentada.

Per aquesta raó, el nostre grup proposa la supressió
d'aquest article. Moltes gràcies. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Demanam la supressió també
d'aquest article, i, en part, és per protestar, la veritat, sobre
com s'ha tramitat la creació d'aquesta taxa. Si es va fer...,
encara no fa un mes s'ha aprovat en aquest parlament una
llei que pretenia ser un codi de totes les taxes existents a les
Illes Balears, no entenem com, simultàniament, es tramita
la creació d'una nova taxa a través de la Llei
d'acompanyament.

Per tant, creim que no és la manera adequada de fer-ho,
creim que era bo que formàs part de tot el codi, reunides
totes les taxes, i, per tant, demanam que quedi suprimida o,
com a mínim, que es voti la supressió, i ja ho arreglarem
dins la nova llei de taxes, perquè totes estiguin recollides
allà mateix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar la seva posició?

Jo demanaria, per favor, als representants del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida que retirin aquests cartells de
la sala.

Per segona vegada, els deman, per favor, que retirin
aquests cartells de la sala.

Deman als serveis de la cambra que procedeixin a retirar
aquests cartells.

Sr. Juaneda, té vostè la paraula.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 135 / fascicle 1 / 21 de desembre del 1998 5775

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que el nostre grup votarà en
contra d'aquesta esmena de supressió perquè, tot i que podem
coincidir que a vegades es crea una certa dispersió en la norma
i, en aquest cas, tractant-se de taxes, és cert, però no deixar de ser
cert també que en molts casos és una necessitat, ha passat fins
ara, estam segurs que continuarà passant, perquè en moltes
ocasions la implantació d'un nou servei, la posada en
funcionament d'un nou servei per part de l'Administració i la
voluntat d'exigir una taxa per a la prestació d'aquest servei fa que
no sempre sigui coincident amb la tramitació d'un projecte de llei
de taxes, per tant, en futures lleis d'acompanyament, com ha
passat en altres ocasions, s'aniran introduint aquestes noves taxes
per a aquests nous serveis.

Per tant, com que nosaltres creim plenament justificat el
concepte, el contingut està raonat i justificat amb un informe
econòmic, aquesta nova taxa, no creim en la seva supressió,
perquè, entre altres coses, no podríem, tal com demana el
representant del PSM, ficar-ho dins la nova llei de taxes, la llei
de taxes que s'ha tramitat darrerament; tècnicament, seria
impossible ara que s'hi ficàs, i, per tant, creim que ha d'anar dins
aquesta llei de mesures tributàries. Per tant, com dic, votarem en
contra d'aquestes esmenes de supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Al títol II, a l'article 2, segon, s'hi manté l'esmena 5073, del
Grup Parlamentari Socialista. Debat d'aquesta esmena. Sr.
Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que va a la
totalitat del títol dos, i no es tracta d'entrar en el fons dels
assumptes que els articles 2 al 5 intenten regular, sinó al fet que
s'introdueixi una variació substancial de la legislació en matèria
de funció pública per la via d'una sèrie d'esmenes a la Llei
d'acompanyament. Trobam que aquesta és una sistemàtica
incorrecta. La Llei de mesures tributàries i administratives és una
llei que ha d'acompanyar la llei de pressupostos i ha de justificar
determinades mesures que, harmonitzades amb l'aplicació
d'aquest pressupost, signifiquen un conjunt, el conjunt de la
política econòmica del Govern per a l'any 99, en aquest cas, però
no una llei troleibús d'allà on es pengen tots els oblits, totes les
distraccions, totes les mancances que al llarg de l'any s'han
observat en legislacions disperses per ficar-les, sense
sotmetre-les al necessari debat en profunditat, amb l'atenció
parlamentària i social que requereix una modificació que afecta
un colAlectiu molt important, per via d'introduir una sèrie
d'articles, en la Llei d'acompanyament.

Ens pareix una fórmula essencialment incorrecta, la faci
qui la faci. Per tant, nosaltres ens hi oposam i demanam la
retirada, no per discrepar de tots i cada un dels articles,
discrepam d'alguns, amb altres estam d'acord, amb el seu
contingut, però si amb la manera com es fa aquesta
modificació en profunditat de l'estatut jurídic dels
funcionaris d'aquesta comunitat autònoma.

Amb això, Sr. President, aquesta esmena es reitera a
cada un dels articles, amb aquesta defensa feim la de cada
un d'ells, i no és necessari, per tant, després debatre-la a
cada un, excepte a l'article 15, on hi ha una motivació de
caràcter especial que en el seu moment s'explicarà. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per aclariment a aquesta presidència, en tot cas,
no per falta d'explicació seva.

Podem donar, idò, per defensades les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista fins a l'article 15 ... ,

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

... amb aquest contingut.

Grups que vulguin fer ús de la paraula? Sr. Juaneda, té
vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres no
compartim el criteri del Grup Socialista, i també ens
estranya, com vam dir dins la comissió, que el mantenguin
d'aquesta forma, quan ha estat el seu govern a l'Estat qui ha
fet ús i abús d'aquestes lleis d'acompanyament, d'aquestes
anomenades lleis d'acompanyament, per regular altres
matèries que no tenen a veure directament amb el
pressupost. Per tant, he de posar de manifest la contradicció
en què incorre el Grup Socialista.

Per altra banda, l'únic que es fa amb aquesta llei
d'acompanyament, amb aquests articles que afecten la
funció pública, és transposar, per dir-ho de qualque manera,
recollir en el nostre ordenament, en el nostre cos normatiu,
una normativa bàsica dictada per l'Estat, una normativa que,
independentment que fos inclosa en aquest text, és d'obligat
compliment, perquè es tracta de normativa bàsica, i, amb
aquesta llei de mesures, simplement queda recollida en la
Llei de funció pública de la Comunitat Autònoma, i, per
tant, tots els articles, pràcticament tots els articles, van en
aquest sentit de recollir normativa bàsica de l'Estat dins la
nostra llei de funció pública.
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Per tant, creim que l'instrument és l'adequat i també és més
justificat que la motivació s'incorpori a aquesta llei de mesures,
totes aquestes disposicions que afecten la funció pública.

Per tant, rebutjam, amb caràcter general, la mateixa esmena
que mantenen a tots els articles d'aquest títol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 3, s'hi mantenen ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Ara té una altra esmena, quan, en tot cas, podrà fer ús de la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Volia replicar, senzillament, Sr. President, i ja deixar aquesta
esmena...

EL SR. PRESIDENT.

Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que l’argumentació del
portaveu de la majoria és, fonamentalment, equivocada, és a dir,
si algú n’ha abusat mai, si algú n’ha abusat mai, cosa que a mi
m’és exactament igual, això no els dóna dret a abusar-ne, d’això.
El fet que el Sr. Cañellas hagi comès un suborn en adjudicar una
obra pública, no ens autoritza, a nosaltres, quan governem, a fer
suborns, o sí? Per tant, el fet que hi hagi abusos previs, no
significa que estiguin autoritzats a fer abusos, i això és n abús.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a l’article 3, on es mantenen les esmenes 5075, del
Grup Parlamentari Socialista, l’esmena 5366, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5881, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida. Farem la defensa conjunta
d’aquestes esmenes.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant una esmena
que modifica la Llei de funció pública i no amb cap element
de legislació bàsica de l'Estat, no amb cap element de
legislació bàsica de l'Estat, on es diu que no serà necessari
fer concurs quan es faci convocatòria d'unes places ... , no
serà necessari fer un concurs previ entre el personal existent
a ... , entre els funcionaris i personal laboral de la Comunitat
Autònoma. Aquesta no és normativa bàsica, i nosaltres la
consideram una mala solució.

No entenem per què abans de treure una plaça vacant a
oposició, a selecció, no s'ha de fer aquest concurs previ. Ho
comprendríem si ...

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria, per favor, que guardassin un poc de silenci
perquè es fa difícil poder fer el seguiment d'aquest debat,
que va esmena per esmena, o almanco que davallin bastant
el to de veu aquells que no tenguin l'ús de la paraula.

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si importa, jo també l'aixecaré. 

Dèiem que si es distingís clarament quan es que hi ha el
procés de selecció d'accés a la funció pública, del procés de
provisió dels llocs de feina per ocupar un determinat lloc
dins la relació o catàleg de llocs de treball, per ventura
podria tenir sentit eliminar aquest concurs previ, però no és
el cas. La veritat és que quan algú accedeix a la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja
ocupa un determinat lloc de la relació de llocs de treball, la
qual cosa ens pot suposar que algú que cobdiciava aquell
lloc, que interessava a un funcionari de carrera, haurà perdut
l'oportunitat, per ventura fins que hi hagi un concurs de
trasllats, d'ocupar aquella plaça. Ens sembla una mala
política perquè això perjudica la carrera administrativa. En
el cas de la Comunitat Autònoma, no creen amb expectativa
de destinació a qui accedeix a la funció pública, sinó que,
immediatament, ocupa una plaça, cosa diferent seria que
immediatament aquesta plaça només fos interina i es
convocàs un concurs a tota la Comunitat Autònoma, a tota
l'Administració de la Comunitat Autònoma per ocupar
aquelles places, perquè la provisió sempre s'haurà de fer per
concurs de mèrits o per lliure designació, però sabent com
funciona la provisió, que aquestes interinitats de provisió
són realment gairebé que la conjuntura esdevé estructura,
creim que és molt mal negoci aquell que es fa, que des de
l'accés ja s'ocupi plaça sense haver donat prèviament
oportunitat al personal fix de la comunitat perquè, a través
d'un concurs de mèrits, hagi pogut ocupar la plaça que havia
quedat vacant. Creim que és molt millor que les places que
surtin a l'oferta genèrica siguin les que ja no han estat
cobertes dins l'Administració.

Per tant, hi votarem en contra, o pensam que s'hauria
d'eliminar aquest article tercer de la Llei d'acompanyament.
Gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 135 / fascicle 1 / 21 de desembre del 1998 5777

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té
vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, nosaltres
podríem compartir bona part dels arguments que ha exposat el
Sr. Alorda, però, sense necessitat d'entrar en l'article que
pretenem suprimir, hi ha un problema de caràcter formal,
nosaltres estam absolutament en contra que es modifiqui la
legislació via llei d'acompanyament dels pressuposts, quan,
realment, no és una modificació que tenguin una traducció
pressupostària immediata, i que s'aprofiti aquesta avinentesa per
retocar el cos legislatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Només per aquesta qüestió i per una altra molt
important, perquè pensam que per a qualsevol modificació de
l'Estatut dels funcionaris públics de la Comunitat Autònoma hi
l'obligació legal i política de negociar-la amb els sindicats, i
aquesta modificació que avui s'hi pretén introduir no ha estat
negociada amb els sindicats, ens semblen ja dos arguments de
pes més que suficients, al marge dels que hagi expressat el Sr.
Alorda, per rebutjar o per donar suport a aquesta esmena i
rebutjar l'articulat tal com ve proposat pel Govern. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. No per reiterar els arguments que he
exposat fa pocs moments sobre l'adequació d'aquesta norma per
incorporar aquesta normativa bàsica de l'Estat, que, en aquest
cas, també és així.

He de dir al Sr. Alorda que la modificació ve motivada
perquè va ser modificat l'article 18 de la Llei estatal 30/84, de
mesures per a la reforma de la funció pública, i va ser modificada
a través de l'article 103 de la Llei 13/1996. Per tant, es va dictar
aquesta norma, la qual ara és incorporada al nostre cos legislatiu.

I he de recordar, finalment, en replicar a la intervenció
del portaveu, d'Esquerra Unida, que estam tramitant una
llei, una llei com una altra, amb totes les garanties, amb tot
el procediment, amb tot el tràmit parlamentari que té una
llei, com una altra. Per tant, no es fa ni d'esquenes a aquest
parlament, ni molt manco, es tramita com una altra llei, per
tant, amb totes les garanties de debat i de presentació
d'esmenes i de discussió en ponència i en comissió de tot el
que s'hi proposa. Per tant, creim adequat el procediment, i
sobre contingut, com dic, no hi entraré gaire en detall, però
sí diré que és la transposició i recollir una normativa bàsica
dictada per l'Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'article quart, on es manté l'esmena del Grup
Parlamentari Socialista 5075. Es dóna per defensada, Sr.
Quetglas?

A l'article 5, s'hi mantenen les esmenes 5075, del Grup
Parlamentari Socialista, 5367, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, 5882, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

La del Grup Parlamentari Socialista es dóna per
defensada.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té
vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA l VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Mai no havíem vist una
interpretació de la legislació bàsica de l'Estat tan estricta i
que donàs tan poc marge de maniobra a la legislació
autonòmica. Si ara ens torna a sortir el representant del
Grup Popular dient que aquest article 5 ve obligat per la
legislació bàsica de l'Estat, realment ja quedarem bastant
perplexos, perquè es parla, en aquest cas, que els concursos
de mèrits per proveir places es limitin a determinats
departaments, en comptes dels concursos de trasllats, que
són generals dins l'Administració autonòmica, el Govern
podrà limitar-los a determinades àrees, a determinats
departaments.

Nosaltres sospitam, o sabem que això podria amagar
intencions de “digitalitzar” funcionaris. Creim que és una
mala política. Per tant, creim que hauria de quedar suprimit
aquest article. L'única motivació confessable d'aquesta
regulació seria que, realment, els funcionaris d'un
determinat departament són els més capacitats, són els més
idonis, per desenvolupar tasques dins el propi departament,
però estam convençuts que en un concurs de mèrits
objectivament tabulat ho ha de palesar. Si es posen els
mèrits adequats, aquells funcionaris del departament seran
els més ben dotats, els més ben puntuats, per ocupar aquella
plaça. Per tant, creim que no hi ha cap necessitat de
restringir l'univers de possibles aspirants. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, l'esmena es defensa amb els mateixos termes que la
presentada a l'article 3. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President, per dir que es tracta d'una mesura que
és necessària per poder dur endavant, d'una vegada per totes,
l'oferta pública d'ocupació, una cosa reclamada reiteradament
pels sindicats. Com sap perfectament el Sr. Alorda, recentment
s'ha conclòs el que és el concurs de trasllats, s'és en el procés de
promoció interna, i tots aquests reajustaments dins les places de
la Comunitat Autònoma es produeixen en aquests dos processos,
i ara es reclama que, una volta conclosa aquesta promoció
interna, es pugui fer l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el
que reclamen els sindicats. Són unes mesures que no volen res
més que açò.

Per tant, creim no justificada la seva supressió, i defensam i
mantenim el text tal com ve al projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A la fi surt el motiu. No és una
legislació bàsica de l'Estat l'article 3 i l'article 5, Sr. Juaneda.

Efectivament, la manca de diligència en crear l'oferta pública
de treball en tots aquests anys, en tant de temps, ha provocat que
ara s'hagin d'agilitar els tràmits, fins i tot perjudicant, per
ventura, legítimes aspiracions de poder fer concursos de mèrits
previs o, d'alguna manera, també concursos de trasllats amb la
provisió generals de tota l'Administració autonòmica, però ara,
perquè corrin els terminis i per ser-hi a temps, s'ha hagut de
modificar ni més ni menys que la Llei de funció púbica, amb
caràcter general, de la Comunitat Autònoma. Això és, realment,
el que ha succeït. 

I estam contents que, com a mínim, en aquest darrer moment,
en aquest darrer article de la provisió, hi hagi sortit la motivació,
que no és altra que aquesta. A nosaltres ens hauria agradat que
s'hi haguessin posat amb temps, que cada any es faci l'oferta
pública de l'any en qüestió, i, per tant, no ens trobaríem amb
haver de modificar la legislació general per a aquest tipus de
concursos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol tornar a fer ús de la paraula?

Passam a l'article 6, on es mantenen dues esmenes, la
5075, del Grup Parlamentari Socialista, i la 5368, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Sr. Alorda, té vostè la paraula per defensar la seva
esmena.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no estan d'acord amb les
modificacions que introdueix aquest article dins la regulació
de l'excedència voluntària dels funcionaris.

Estam convençuts des del nostre grup que la immobilitat
dels funcionaris és un dret que, a més, haurien de tenir tots
els treballadors, però especialment dins la funció pública per
garantir l'objectivitat i la independència en el
desenvolupament del càrrec, però d'aquí a no tenir cap mena
de límit, ens pareix excessiu. 

En aquest moment hi ha un límit màxim de quinze anys
en excedència voluntària o del temps que s'hagi exercit el
càrrec de funcionari. Creim que són límits adequats i que no
és raonable eliminar-los, pensem que parlam d'excedència
voluntària i mai no d'excedència forçosa ni de serveis
especials, parlam d'una excedència que es té per voluntat de
qui la demana.

Per tant, creim que és correcta la regulació actual, més
tenint en compte que existeix un dret a excedència
voluntària per reagrupament familiar, quan un dels cònjuges
fa feina a un altre lloc de treball, que desapareix amb la
modificació ... , amb aquest article sisè. Creim que ens
agrada més la regulació existent, per tant, creim que és
millor suprimir l'article 6, tal com ve redactat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda?

A l'article 7, s'hi manté l'esmena 5075 del Grup
Parlamentari Socialista. Es dóna per defensada.

A l'article 8, s'hi mantenen les esmenes 5075, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5883, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Efectivament, es tracta d'afegir un cos d'administració
especial d'agents de medi ambient. Pensam que és una figura ...
, tenim altres esmenes a la llei en aquest sentit, és una figura que
s'ha de potenciar i que s'ha de reconèixer dins el quadre de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President, per dir que rebutjarem aquesta esmena
simplement perquè el que proposa Esquerra Unida ja es
contempla, i no seria una escala nova, no seria la creació d'una
nova escala, sinó un canvi de denominació de l'actual escala de
guardes del cos auxiliar facultatiu, per tant, seria només un canvi
de grup. Per tant, ens veim obligats a rebutjar aquesta esmena,
perquè ja es contempla, com dic, dins el cos de guardes, del cos
d'auxiliar facultatiu, i, per tant, no aporta res al que ja existeix.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 9, s'hi manté l'esmena 5075, del Grup Parlamentari
Socialista, que es dóna per defensada.

A l'article 10, s'hi manté l'esmena 5075, del Grup
Parlamentari Socialista, que també es dóna per defensada.

A l'article 11, s 'hi manté l'esmena 5075, del Grup
Parlamentari Socialista, que es dóna per defensada, i l'esmena
5884, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Vol fer ús de la
paraula? Té la paraula, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Es defensa amb els mateixos
termes, precisament, que l'esmena anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda?

Als articles 12, 13 i 14 es manté l'esmena 5075, del Grup
Parlamentari Socialista, que es dóna per defensada.

A l'article 15, s'hi manté l'esmena 5074, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5369, del Grup Parlamentari del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per fer la defensa de
l'esmena 5074, té la paraula el Sr. Francesc ...

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, puc demanar un descans de dos minuts, en
relació amb aquest article?

EL SR. PRESIDENT:

En relació amb aquestes esmenes i article?

Se suspèn la sessió per dos minuts.

Esmena 5074, Grup Parlamentari Socialista, i esmena
5369, Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí ens trobam amb una
contradicció que frega quasi el ridícul, es modifica una llei
que ja ha estat modificada per aquest parlament, és a dir, és
així de senzill, estam modificant la Llei 10/93, de 99 de
desembre, que és una llei que ha estat derogada per una llei
posterior que hem debatut i aprovat en aquest parlament,
però com que encara no ha estat publicada, no vigeix, que,
en qualsevol cas, no vigiria fins dia 1 de gener, que és la
mateix vigència que té aquesta llei que debatem avui, i ens
dedicam a corregir una llei ja corregida, perquè no es pot
corregir la llei que corregia, perquè aquesta llei no ha estat
encara publicada. En demanam la supressió, directament,
Sr. President. Em pareix que l'explicació és molt més que
raonable. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per discrepar, en part, del que ha
dit el Sr. Quetglas. Nosaltres no creim que aquest article
fregui el ridícul, sinó que hi cau de ple, és absolutament
ridícul i patètic, i l'únic que demostra és caos legislatiu, al
qual ens condueix la manera de legislar del Grup Popular.

Ho diguérem en ponència, ho diguérem en comissió,
encara tramitam gairebé el codi de taxes, hi havia esmenes
al codi de taxes respecte d'aquest fet imposable concret, els
drets d'exàmens per a accés a la funció pública de la
comunitat autònoma, amb esmenes gairebé semblants o dins
la mateixa línia que aquestes que es preveuen en aquest
article, a les quals el Grup Popular va votar sistemàticament
en contra. Haguessin pogut pactar qualsevol solució, no hi
ha hagut manera. Senzillament, ara se'ns duu la modificació
d'una llei que quedarà derogada demà passat.
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Nosaltres ens pensàvem que a aquestes altures del dia d'avui
ja estaria derogada, perquè hauria estat publicada en el Bocaib la
nova llei, però encara no hi està. El que no entenem és que si el
contingut material de les exempcions o de les bonificacions que
preveu s'hi volien introduir, per què es votava en contra fa quinze
dies en aquest parlament a esmenes vives exactament semblants
o idèntiques a les que es duen avui aquí?

Nosaltres creim que si es modifica la llei, si se li troba una
solució, no ens hi oposaríem, perquè, com a mínim, tengui sentit
allò que es fa, però que, com a mínim, a aquestes altures, tot i
estar d'acord amb les bonificacions, demanaríem la supressió, la
desaparició d'aquest article, perquè, com a mínim, el bon nom
d'aquesta cambra no sigui utilitzat per fer acudits en trobades de
lletrats en pròximes convocatòries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquest article, i amb la
qüestió de fons que es proposa a través d'aquest article, es
proposa decretar unes exempcions, regular unes exempcions,
sobre aquestes tasques per a persones amb discapacitat igual o
superior al 33% així com unes bonificacions del 50%, etc. El
tema de la forma, no podem fer altra cosa que modificar la llei
que avui regula i recull aquesta taxa, que és la llei que hi ha
actualment en vigor, i no és altra que la Llei 10/1993, de 9 de
desembre. És cert que amb la nova llei de taxes aquesta quedarà
superada, no derogada, perquè la nova llei de taxes no la deroga
expressament, però evidentment, i amb la voluntat d'introduir
aquesta modificació, només ho podem fer d'aquesta forma
perquè sigui tècnicament correcte, en el sentit que és l'única llei
que està en vigor, és la llei que avui regula aquesta taxa sobre la
qual es volen establir aquestes exempcions i bonificacions, i per
tant hem de mantenir aquest article i votar en contra de les
esmenes de supressió, que suposarien entre altres coses suprimir
la possibilitat
d'aquestes exempcions i bonificacions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Juaneda, en democràcia i en
procediment legislatiu les formes ho són tot. Tant ho són tot, que
en aquest cas les formes impedirien el fons. Vostè diu "no podem
votar en contra perquè si votàvem en contra suprimiríem
aquestes exempcions o aquestes bonificacions a discapacitats ".
No és veritat, és que això no és veritat, perquè les formes són tan
tot, que si aprovàvem aquest article seria absolutament inútil,
perquè modificam una llei que dia 1 de gener ja no està en vigor,
i per molt modificada que estigui, no estarà en vigor, i per tant la
seva modificació tampoc, i per tant serà un esforç inútil. O sia
que ni tan sols serveix per això la seva incorporació, perquè allò
que s'hauria de modificar és la llei que s'ha aprovat en aquest
parlament, i aquesta, la recent, la que encara no té número
perquè no ha estat publicada, i aquesta no es modifica amb
aquesta redacció. Per tant, no digui que acceptar la nostra
esmena és impedir les modificacions, perquè en qualsevol cas
acceptar l'article també. Per tant, no són les esmenes les que
suprimeixen la bonificació, és la seva pròpia inutilitat que
suprimeix la modificació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No vull abundar en les mateixes
consideracions del Sr. Quetglas respecte que no estam en
contra del contingut, només vull anunciar una pregunta que
farem a la Sra. Consellera de Funció Pública per saber a
quants de drets d'exàmens haurà afectat aquest article d'una
llei, el principal instrument jurídic d'un país, la voluntat
popular expressada en documents. Per tant, li demanarem:
a quants de drets d'examen, els que es facin entre el dia que
surti publicada aquesta llei, que entra en vigor dia 1 de
gener, aquesta llei, ho diu la disposició final i la llei de taxes
entra dia 1 de gener; li demanarem, Sra. Consellera de la
Funció Pública, prepari la resposta, li avançam amb molt de
temps, a quants d'exàmens haurà afectat aquesta bonificació
i exempció. Jo ja li aclaresc: a cap ni un. L'únic que farà és
el ridícul més espantós. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula?

A l'article 16 es manté l'esmena 5885, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució de
l'article 16, ja que a la vegada que recollim la pròrroga de
l'any 99 de l'oferta d'ocupació pública del 98, hi afegim:
sense que això suposi suprimir la convocatòria del concurs
promoció interna i torn lliure, allò que estava recollit a
l'oferta pública d'ocupació del 98, i que s'intenta suprimir a
través d'articles anteriors d'aquesta llei d'acompanyament.
Per tant, amb aquesta addició el que feim és recuperar la
metodologia, les formes que diu la Llei de funció pública
d'aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que haurem de rebutjar també
aquesta esmena. La regulació de l'oferta anual d'ocupació pública
està regulada pels articles 42 i 43 de la Llei 2/1989, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma, i conseqüentment l'esmena
de substitució d'Esquerra Unida només incorpora un element
redundant a l'article del projecte de llei, i aquesta redundància
consisteix en la declaració que no se suprimeixi l'oferta pública
de l'any 99. Per tant, creim que és innecessari aprovar aquesta
esmena perquè, com dic, és redundant, i mantenim idò el text
original de l'article 16.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al títol III, article 17, on s'hi manté l'esmena 5370, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5886, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant una altra mostra al
nostre gust del caos legislatiu, perquè si en el mes de març
d'enguany vàrem aprovar una llei que regulava les emergències.
És en aquesta llei on s'havia d'aportar qui és que havia de dur la
direcció i coordinació efectives de les actuacions en matèria
d'emergències. Creim que això és el raonable. Si hi ha una llei
d'emergències de les Illes Balears, que sigui allà on s'atribueixin
les competències, on hi hagi el repartiment de rols de cadascú.
Com a mínim, i en vista que això no va poder ser així, la
supressió, els demanàvem en ponència, els demanàvem en
comissió que com a mínim quedi incorporat, o aquesta redacció
de l'article 17 fos com una esmena de modificació de la llei
d'emergències existent, amb la vocació que quan hi hagi una
recopilació legislativa, com a mínim el text refós ja recollís tota
la normativa en matèria d'emergències dins una mateixa llei; que
no quedi enterrada normativa dins lleis d'acompanyament, de
dificilíssima consulta per a qualsevol operador jurídic, que és a
allò a què ens estan avesant any darrere any, i que de cada dia
resulta més i més dificultós. Recordem que les recopilacions, per
exemple, que fa la Comunitat Autònoma -per cert, només en
castellà, perquè pareix que el català no importa que es recopili a
la normativa autonòmica- no hi figuren mai les lleis de mesures
tributàries i administratives. Això provoca una dificultat de
consulta que fàcilment es podria arreglar només redactant
l'article 17 com una modificació de la Llei d'emergències.

En qualsevol cas, nosaltres creim que el que es fa és redundar
en el caos i en la inseguretat jurídica amb aquesta manera de
legislar, i demanam la supressió d'aquest article 17. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula?

Té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que no compartim aquesta
opinió del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Nosaltres creim en la necessitat d'aprovar aquest text tal
com ve l'article 17, entre altres coses per donar rang legal al
contingut del ( ... ), així com també d'establir des de la
nostra pròpia normativa els principis que recull la Llei 2/85,
de protecció civil, i aclarint d'una vegada l'aplicació del
contingut dels articles 22.3 i 26.2 de la Llei 2/98, i per tant
preparar les bases, açò és una previsió que permet posar les
bases per a un posterior desenvolupament de la Llei de
protecció civil que serà tramitada en el Parlament en un
futur pròxim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, li deman disculpes, però vostè també a
aquest article 17 hi té l'esmena 5886. Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena igual que l'anterior
que s'ha vist del PSM, de supressió, i l'argumentació de fet
ja s'ha donat a través de l'anterior grup parlamentari
proposant. Consideram que no ha de ser a través d'aquesta
llei d'acompanyament allà on s'ha de crear la direcció i la
coordinació de les emergències, i continuam pensant que no
ha de ser aquest el camí. Per tant, consideram que hauria
d'estar suprimit aquest article. De tota manera, coneixent ja
els arguments del Grup Parlamentari Popular de rebuig de
l'esmena, ja sabem quins són els seus arguments, i per tant
no farem contrarèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juaneda? La dóna ja per defensada.

A l'article 17 bis, que va ser introduït a través de
l'aprovació de l'esmena 5887, del Grup Parlamentari
Popular, s'han presentat vots particulars per part del Grup
Parlamentari Socialista, i el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Per fer la defensa d'aquests vots particulars,
Sr. Francesc Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Tots els defectes que hem
assenyalat a la modificació de la Llei de funció pública a
través de la Llei d'acompanyament al pressupost, s'agreugen
de manera molt especial amb l'afegit d'aquest article per una
esmena del Grup Popular; perquè es tracta d'una esmena de
modificació ni més ni manco que de la Llei de consells
insulars. Ja vàrem establir en comissió un símil quan parlam
de dret constitucional i es parla del bloc constitucional, que
inclou determinades lleis orgàniques i inclou els estatuts
d'autonomia, fent una transposició d'aquesta legislació a la
Comunitat Autònoma, podríem parlar d'un bloc estatutari de
legislació. Dins aquest bloc estatutari evidentment es
trobaria la Llei de consells insulars, que és una llei
d'estructuració bàsica de les nostres institucions, que va ser
aprovada en aquest parlament per unanimitat, com pertoca,
i per tant la seva modificació unilateral subreptícia
mitjançant una llei d'acompanyament sense pactar amb els
consells insulars, almanco amb un d'ells, el més important
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baix del punt de vista territorial i poblacional, ens pareix un
atemptat contra aquest bloc estatutari legislatiu.

Però no és solament aquest aspecte formal d'aquesta
modificació amb la qual nosaltres no podem estar d'acord, sinó
amb el fons de la modificació pretesa. La modificació pretén en
primer lloc la petrificació del sistema del cost efectiu com a
càlcul de distribució del finançament de les competències que es
distribueixen entre els consells insulars. Crec que a aquestes
altures és un error i un retard, perquè la pròpia llei de consells
insulars ja preveia un mecanisme d'establir un finançament
definitiu dels consells insulars. Aquest mecanisme ha estat
ultrapassat amb el temps, ha estat prorrogat també mitjançant no
record en aquest moment si llei de pressupostos o llei
d'acompanyament, ara fa un parell d'anys, i ens pareix
absolutament impresentable que quan ja s'ha abandonat el
sistema del cost efectiu per part de la distribució competencial
entre l'Estat i les comunitats autònomes, aquí es consagri quan
tothom reconeix que és un sistema ple de deficiències. Crec que
a aquestes altures hauríem de tenir ja consensuat i establert el
sistema definitiu de finançament dels consells insulars, i no
hauríem d'estar fent modificacions del sistema provisional de
cost efectiu. D'altra banda, ens pareix que el mecanisme que
s'implementa a continuació, mecanisme de distribució de
competències entre els consells, absolutament inadequat,
precisament per innegociat, aquest és un tema que
necessàriament hauria d'haver passat els mecanisme previst a la
disposició addicional desena, punt 4, de l'Estatut d'Autonomia,
això s'hauria d'haver tramitat a través de la Comissió Tècnica
Interinsular, perquè afecta la distribució competencial entre la
Comunitat Autònoma i els consells insulars, i tot allò que afecta
la distribució competencial ha de passar la Comissió Tècnica
Interinsular, per això existeix, i aquí estam obviant aquest
mecanisme de garantia de participació dels consells.

Per tot això creim absolutament imprescindible la supressió
d'aquest nefast article, que ve a rompre una trajectòria de consens
en una matèria institucional tan important com és els consells
insulars en aquesta comunitat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA l VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només pujo a la tribuna per
demostrar la solemnitat del que estam tractant. És la
modificació de la Llei de consells insulars, i crec que no es
podia tramitar o despatxar senzillament sense com a mínim
donar-li i demostrar la importància que per al nostre grup té
aquesta llei. Al nostre grup és que encara no ens podem
avenir que el Grup Popular hagi tengut la gosadia de venir
a través d'una llei d'acompanyament, per més inri a través
d'una llei d'acompanyament, i sense cercar en absolut el
consens, a modificar una llei que forma part del bloc de la
constitucionalitat d'aquest país, una de les lleis fonamentals
de l'entramat institucional, i que és modificada d'una manera
unilateral i sense cap mena de respecte al sentit i al parer
dels consells insulars, que és el que hauria d'haver tengut
com a mínim en compte el Grup Popular. Ens sembla
d'escàndol aquesta manera d'entendre la legislació del país
que té el Grup Popular, i com a mínim ho volíem expressar
des d'aquesta tribuna.

Per paga, pel contingut, i com també ja s'ha expressat,
s'intenta seguir en la línia del cost efectiu, que és una
mesura que ja hauria d'haver periclitat, per voluntat de la
pròpia llei de consells insulars originària, de cara a un
finançament definitiu que tengués en compte un altre càlcul
de quines són les competències o quina és la manera de
finançar els consells insulars generosa, correcta i efectiva.
Desgraciadament ens trobam en aquest punt encara, amb
menys d'un 2% de la despesa autonòmica en mans dels
consells insulars, i esperàvem, confiàvem molt més del
sentit insularista dels ilAlustres diputats del Partit Popular.
Confiàvem com a mínim en tenir una part important de la
despesa autonòmica, i no aquesta esquifida despesa pública
que tenen els consells.

La veritat és que demanam, i ho demanam de cor, que
s'elimini, se suprimeixi aquest article; i si el Grup Popular
té intenció, considera que la Llei de consells insulars ha de
ser objecte de modificació, que ho dugui a ponència, que ho
dugui a comissió, que ho estudiem plegats, cercant el
consens i no d'aquesta manera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar la seva posició?

Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria rebaixar un poc el to
alarmista que s'ha introduït en les dues intervencions que
m'han precedit: la del Grup Socialista i la del Grup
Nacionalista, perquè els voldria fer entendre que es tracta
d'una millora, es tracta de -independentment de la forma, de
la qual en podem rallar després- sobre el contingut, es tracta
amb aquest article de corregir unes mancances, de millorar
un sistema de càlcul i de distribució del cost efectiu entre
els consells insulars quan es tramita una transferència de
competències. Crèiem i creim que no era qüestió que hagués
de provocar aquesta alarma, sinó que podia ser perfectament
assumida per aquesta llei d'acompanyament, pel que dic,
perquè suposava una millora, suposava corregir un
mecanisme que s'ha demostrat amb moltes dificultats en els
casos que contempla la pròpia modificació; del contingut es
desprèn que s'introdueix la possibilitat que les lleis
d'atribució de competències corresponents es contemplin en
els casos que a les illes anomenades menors no hi hagi
radicats serveis sobre la competència que es transfereix,
com dic a les pròpies lleis d'atribució de competències facin
una dotació mínima de mitjans humans i materials per a la
posada en funcionament dels serveis. I en aquest bon sentit,
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i en aquest sentit positiu plantejàvem aquesta esmena a aquesta
llei de mesures tributàries i administratives.

Per tant, no creim justificat aquest alarmisme. Quant a la
forma, a nosaltres ens agradaria que si estan d'acord amb el
contingut, que tots els grups donessin suport a aquesta esmena
del Partit Popular, perquè en cas contrari nosaltres, i en ares a no
rompre aquest cos i aquesta tradició que hi ha hagut fins ara, i
que es respecti un poc el que és la Llei de consells insulars, que
es considera una llei fonamental dins el nostre ordenament,
nosaltres estaríem disposats a retirar l'esmena, si és que no estan
d'acord tots els grups amb el seu contingut, perquè creim que açò
era una matèria que suposava i que suposa una millora en el text
de la Llei de consells, que suposa que es pot tramitar i que es pot
millorar el càlcul i la distribució del cost efectiu, però si no ha de
rebre el suport de tots els grups, nosaltres retiraríem l'esmena, o
si procedeix la votació dels vots particulars, votaríem els vots
particulars.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar a intervenir? Té vostè
la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo no vull que em faltin les
paraules per felicitar el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
per acollir aquesta sensibilitat. Sincerament, ens n'alegram molt,
d'aquesta reconsideració. Comprenc el seu punt de vista, que si
hi hagués acord es podria produir un consens, però jo li he
d'anunciar, com li he dit a la nostra primera intervenció, que
nosaltres no estam d'acord almanco amb la primera part, que és
mantenir el sistema de cost efectiu. Creim que en aquesta qüestió
en aquests moments ja no hem de discutir d'aquest tema, i en
aquests moments hauríem d'estar discutint ja el sistema definitiu
que preveu la pròpia llei de consells insulars; i per tant nosaltres
no podem donar el nostre acord al contingut d'aquest article, i per
tant esperam del Grup Parlamentari Popular que, complint allò
que ha anunciat, se sumi a aquest vot particular, i a aquest vot
particular hi sumem també, sincerament, Sr. President, la nostra
felicitació al Grup Parlamentari Popular per aquesta decisió.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, vol tornar a intervenir? Sr.
Juaneda? Bé, jo he de fer només un aclariment, que crec que
ha quedat clar per part del portaveu del Grup Parlamentari
Popular, aquí no debatem cap esmena del Grup Parlamentari
Popular, per tant no es pot retirar cap esmena. Quan arribi
l'hora de la votació d'aquests dos vots particulars, presentats
pel Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, perquè no tengui efecte l'article
17 bis, que sí va ser introduït amb una esmena, s'hauran de
votar a favor. Perquè quedi clar al Diari de sessions.

A l'article 17 ter, 18, 19, no s'hi mantenen esmenes. Es
manté l'esmena 5375/98, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, que postula l'addició d'un nou
article. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ja a la Llei de mesures tributàries
i administratives de l'any passat vàrem presentar una
proposta per protegir es Canons, perquè es Canons d'Artà
entrassin dins la relació d'àrees naturals d'especial interès de
la Llei d'espais naturals. El motiu era que el Govern del PP
havia prohibit, o havia utilitzat el veto que té perquè aquesta
iniciativa fos discutida com a proposició de llei en aquest
parlament, argumentant que tenia conseqüències
pressupostàries. De llavors ençà, tot i que el Partit Popular
va votar en contra d'aquesta llei de protecció, i més
endavant encara d'una altra iniciativa que també va dur el
nostre grup a aquest parlament, continua bravejant, o
continua insistint que el Grup Parlamentari Popular, o el
Partit Popular en general, en distintes instàncies, està
d'acord en protegir íntegrament es Canons, i que si no es fa
és per mor d'un entramat, o per mor d'un pacte d'altres
forces polítiques.

Nosaltres volem oferir per enèsima vegada al Partit
Popular que se sumi als nostres vots per protegir es Canons,
i fer-ho de la manera més efectiva, més correcta, amb més
garanties jurídiques, que és a través de la Llei. La Llei
d'espais naturals, la llei que relaciona els espais naturals de
més interès de les Illes Balears, en la qual nosaltres estam
convençuts que hi hauria de figurar es Canons per mèrits
propis. 

Per tant, jo crec que ara tornen a tenir l'oportunitat de
protegir es Canons. Votin a favor d'aquest article, en sortirà
beneficiat el medi ambient, el paisatge, i en general jo crec
aquest país. I si no, jo crec que gairebé el més prudent serà
que o aprovin ara o callin per sempre, perquè continuar
sistemàticament amb el cantet d'es Canons, sense intenció
veritable de protegir-ho, ens sembla com a mínim, jo diria
cínic. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per posar de manifest, com ja li vaig
dir dins la comissió, la contradicció que suposa primer rebutjar
el procediment d'utilitzar una llei de mesures administratives i
tributàries per modificar altra normativa, i el propi Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista aquí proposa modificar
la Llei d'espais naturals amb un nou article, deixar constància
d'aquesta contradicció. I després, sobre el contingut, dir-li que ja
vàrem tenir fa un any un debat en aquest sentit, ja vàrem fixar les
nostres postures. Els fets posteriors ja han anat fixant el que
s'havia de fer des de cada grup, des de cada institució, i per tant,
segons tenc entès, existeix ja un conveni urbanístic sobre el grau
d'urbanització i de desenvolupament que ha de tenir es Canons
d'Artà. Per tant, ara aprovar aquest nou article seria contradir i
oposar-se a una qüestió que les institucions implicades ja han
arribat a un acord. Per tant, el nostre vot en contra d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per al nostre grup continua sent
inintelAligible la postura del Grup Popular. És a dir, que si tots els
grups polítics de les Illes Balears volen protegir es Canons, el PP
també. Però si n 'hi ha alguns grups que no volen protegir es
Canons, el PP tampoc, perquè resulta que allà on poden, a
qualsevol indret, tant en el Consell Insular de Mallorca en aquest
cas, com en el Parlament balear, en ambdues bandes, la postura
del PP pot garantir la protecció d'es Canons, tant al Consell
Insular, sumant-se als vots de PSM i d'Esquerra Unida, com en
aquest parlament, en el qual té majoria absoluta.

Per tant, el que diu el Partit Popular és que només estarà
d'acord en protegir-ho, entenc jo, si tothom hi està d'acord. Això,
no acabam d'entendre que sigui la postura d'un partit polític, a
més majoritari a les Illes Balears en aquest indret, que hagi de
dependre per formar la seva opinió, de l'opinió dels altres.
Nosaltres el que agrairíem és que tenguessin opinió pròpia, que
diguessin que volen protegir i votassin l'article. I si no, que ho
diguin clarament, que vostès, com en tot el que han fet per
modificar la Llei d'espais naturals només ha estat per llevar
protecció, que quan han hagut de modificar normativa territorial,
ha estat per no protegir, fins i tot per impossibilitar i per prohibir
protegir. Desgraciadament quan a una altra institució es posen
d'acord per protegir, vostès ho prohibeixen. I quan no es posen
d'acord, vostès no ajuden gens a protegir cap mena d'indret. Jo
crec que és bo que ho expliquin, que ho diguin, i que no se
n'amaguin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Jo li diré, Sr. Alorda, el mateix que li
vaig dir l'any passat: Aclareixi's amb els seus socis de
Govern en el Consell Insular de Mallorca. Ja li vàrem haver
de dir l'any passat que es posin d'acord, que assumeixin les
seves responsabilitats, i que no es llevin el mort de damunt.
Es veu que en el Consell Insular de Mallorca no volen
assumir aquest fet, no es posen d'acord entre vostès, i vénen
aquí que el Partit Popular assumeixi tots els costos i tota la
protecció d'es Canons d'Artà. Li vaig dir l'any passat,
aclareixin-se i no defugin les seves responsabilitats.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 20 s'hi manté l'esmena 5363, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Defensaré simultàniament la
supressió de l'article 20 i el vot particular contra l'article 21
bis, per demanar també la seva supressió, que va ser
incorporat a través d'una esmena del Grup Parlamentari
Popular.

En relació amb l'article 20, senyores i senyors diputats,
que es tracta d'una modificació de la Llei de la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme en relació
amb els plans de modernització, per tal de sancionar amb la
sanció econòmica màxima, 25 milions de pessetes, la qual
cosa no és que tengui importància, però sí que en té el
tancament de l'establiment i la pèrdua d'autorització turística
per incompliment del Pla de modernització. Per exemple ...
bé, en primer lloc voldria dir que és una proposta que no
deu estar molt ben pensada, quan el projecte de llei turística
que el Govern ha aprovat recentment torna a canviar la
redacció i la tipificació d'aquesta llei inspectora en aquest
tema concret. Per tant, és una redacció absolutament
provisional, i a ser modificada se suposa que d'aquí a molts
pocs mesos, amb l'aprovació i l'entrada en vigor d'aquesta
nova llei.

Per altra part, i com a objecció principal, és la falta de
precisió en la tipificació que eviti arbitrarietats, perquè hi
hagi una proporcionalitat entre el que són les infraccions i
el que són les sancions. No pot ser que perquè un directiu
d'un hotel obstrueixi o dificulti l'acció inspectora dels
inspectors de turisme, se li obri un expedient a aquest hotel
que suposi cautelarment el seu tancament immediat, de
l'establiment, mentre es resol el seu tancament definitiu per
pèrdua de l'autorització turística. Igualment si no s'inicien a
temps les millores, o si aquestes es retarden, també perden
l'autorització turística. Però, senyores i senyors diputats,
vostès coneixen qualque cas de qualcú que hagi iniciat un
obra en el moment que li correspon, i que l'hagi acabada
dins el termini? Una obra pública, una obra de la Comunitat,
una carretera, una depuradora, un poliesportiu? Mai, una
excepció, un cas excepcional. Idò en aquesta llei s'estableix
que els hotelers que no comencin a temps o que no acabin
dins el programa, perden l'autorització turística i són tancats
d'una manera immediata.
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Aquí han afegit, per augmentar l'arbitrarietat, que el retard ha
de ser significatiu, i que l'incompliment ha de ser substancial,
paraules, com veuen, d'una absoluta precisió, i que deixen en
mans de l'Administració allò dels amics i els que no són amics
a l'hora d'aplicar una norma tan dura i tan important per a les
nostres illes.

A més es parteix de la idea, en aquests dos articles, perquè és
el mateix, com si els hotels fossin unes màquines cibernètiques
que es connecten i es desconnecten, i es donen d'alta i es donen
de baixa com si no hi hagués uns treballadors, uns equips
humans, unes plantilles, a les quals no hi ha cap menció ni cap
preocupació en aquests articles reguladors d'aquestes qüestions.
Per tant, aquest és un tancament sanció, que en molts de casos
serà una pura sanció als treballadors, perquè perdran el lloc de
feina, i a la vegada pot ser que en alguns casos facin un gran
favor als hotelers, perquè molts d 'hotelers, com és sabut, tenen
separada la propietat de l'immoble de la gestió hotelera, i per
tant, salvada la propietat de l'immoble, la gestió hotelera no dóna
cap garantia als treballadors de cap possibilitat d'indemnització
en cas de tancament. Per tant, no hi ha dubte que s'imposa la
màxima pena turística, que és tancar, tancar definitivament,
sense un codi prou ben perfilat, sense una garantia que això
s'aplicarà igual per tothom.

L'article 21 bis, que ha estat afegit durant la tramitació
legislativa, encara és més exagerat. És una llei draconiana que
quedarà amagada dins aquestes lleis de mesures tributàries i
administratives, dins aquesta espècie de compost parlamentari
legislatiu, però que realment té una contundència, entenc,
absolutament desproporcionada. Escolti, els edificis, els
immobles en avançat estat de degradació, deteriorament o
abandonament, podran ser expropiats pel Govern i demolits, i
destinats a zona verda o equipament públic. Hem de reconèixer
que això sona be; això, una orella d'esquerres diu "què bé, què
bonic, no?", perquè, clar, degradació i impacte són coses
negatives, zona verda i equipament públic són coses positives.
Per tant, a primera vista això és positiu. Però analitzem un poc
més, anem a veure què hi ha aquí: En primer lloc no se
circumscriu a zones turístiques; supòs que el conseller n'és
conscient, d'això, no se circumscriu a zones turístiques, però ells
tanmateix ho aplicaran en els que vulgui perquè això és una llei
que dóna absoluta discrecionalitat al Govern, i no hi ha cap
obligació, és una llei voluntària, l'aplicaran a uns sí i a uns altres
no, però el que diu la llei referit als immobles no és de zones
turístiques, no fa cap referència a zones turístiques, no fa cap
referència a les zones del Pla d'ordenació de l'oferta turística, per
exemple, en el cas de Mallorca, o d'Eivissa i Formentera.

Quan són hotels insistesc en el fet que no té per què coincidir
la propietat de l'hotel amb l'empresa gestora de l'hotel i que,
per tant, tornam a estar en el mateix cas de possibilitat
d'expulsió, de donada de baixa d'una plantilla de
treballadors com a resultat d'una gestió empresarial, sense
garanties que puguin ser degudament indemnitzats, a pesar
que això és molt negatiu. Però, i quan no són hotels?, i quan
no són a zones turístiques?, perquè l'apartat b) no fa cap
referència a zones turístiques ... ; això ja és un error de
plantejament total: immobles en avançat estat de
degradació, deteriorament i abandó, a Palma els que
vulguin, els que vulguin, i especialment en el centre
històric. Idò ja tenim una llei que permet el Govern demolir
una gran part del centre històric en aplicació de l'article
21.bis de la Llei de mesures tributàries i administratives de
l'any 1998. Ho han pensat bé, això?, ho han pensat bé? Això
és una improvisació pròpia del president Matas i pròpia del
conseller de Turisme, no té altra explicació. A més, els
ajuntaments perden la potestat sobre les demolicions. Les
demolicions, actualment, es fan amb projectes tècnics, amb
responsables tècnics, amb control tècnic i amb autorització
administrativa, que és una llicència municipal. Tot això
desapareix: per acord del Consell de Govern es demoliran
sense cap actuació municipal els edificis.

Però, senyores i senyors diputats, una mica de seny, una
mica de seny. Els immobles deteriorats o no compleixen o
no compleixen l'ordenació urbanística; si no la compleixen
-o sigui, si tenen un excés d'altura, si tenen un excés de
volum, etc.- el planejament urbanístic els ha d'identificar,
perquè hi ha una llei d'aquesta comunitat autònoma, del
Parlament de les Illes Balears, que es diu la Llei d'edificis
fora d'ordenació, que ho exigeix, i l'ajuntament els ha
d'identificar i ha de preveure el cost de la seva expropiació.
Si estan dins ordenació, si compleixen l'ordenació
urbanística, encara que el seu manteniment sigui
circumstancialment deficient, jo entenc que no es poden
expropiar per raons d'estètica, i més per ser dedicats a usos
públics que no estan prevists en el planejament i que, per
tant, aquesta declaració d'utilitat pública és una declaració
d'utilitat pública que no es fa d'acord amb el planejament
urbanístic, sinó simplement per seccionar l'estat d'uns
edificis, d'uns immobles. Aquí no parlam d'edificis turístics,
d'uns immobles amb caràcter absolutament general. Per
tant, està clar que la declaració és una sanció per haver
descuidat el manteniment. El planejament ha d'anar
l'expropiació per arreglar-li la plana. Quants de
despropòsits!, i quantes injustícies o desigualtats no es faran
amb aquesta qüestió!



5786 DIARI DE SESSIONS / Núm. 135 / fascicle 1 / 21 de desembre del 1998

Però, per altra part, quins recursos econòmics destinarà el
Govern l'any 99 a aplicar l'article 21.bis?, perquè el Govern
sabem pels mitjans de comunicació que ja té fet el llistat dels
hotels que han de ser expropiats i convertits en zona verda. Bé,
com vostès saben hi dedicaran 1.000 pessetes, 1.000 pessetes a
través d'una esmena que el Grup Parlamentari Popular ha
introduït durant la tramitació. Per tant, dins l'any 1999, amb
1.000 pessetes es convertiran en zona verda quantitat d'immobles
que estan en mal estat a les Illes Balears, estiguin a zones
turístiques o no, siguin hotels o no siguin hotels, per afavorir els
ajuntaments del Grup Popular i per demostrar que aquests
pressuposts són un continuat miracle dels pans i dels peixos.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula, Sr. Juaneda? Té
vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, sobre l'esmena que
propugna la supressió de l'article 20, jo la veritat és que no
entenc molt bé tota l'argumentació, tots els motius que dóna el
Grup Socialista per suprimir aquesta article 20, no els entenc; no
consideren normal la tipificació d'aquesta sèrie d'incompliments
sobre una llei que va aprovar un pla de modernització? Estam
parlant, a més, d'un cas puntual, estam parlant d'una qüestió
extraordinària, estam parlant que aquí s'adopten i es proposen
una sèrie de mesures que permetin d'una vegada, perquè no
estava així tipificat a la normativa sancionadora, que permetin ja
concloure i posar uns terminis ja definitius als establiments que
no estiguin complint el Pla de modernització d'allotjaments
hotelers i extrahotelers, el pla que va aprovar la Llei 3 de l'any
1990.

Per tant, totes aquestes justificacions, tots aquests arguments
que diuen de falta de seguretat, de falta de garanties, no fan res
més que ampliar el que són les infraccions que es poden produir
en matèria de turisme per una llei que està en vigor, per un pla de
modernització que en alguns casos no es compleix, i s'havien de
recollir ja tota aquesta sèrie d'incompliments perquè puguin ser
sancionats i perquè es pugui ja concloure, quan no hi ha voluntat
de modernitzar els establiments, es pugui ja concloure tot aquest
procés de modernització que està, com dic, aprovat per llei. 

Per tant, no creim adequat aprovat aquesta esmena i, per tant,
suprimir aquest article 20 perquè volem nosaltres que des de dia
1 de gener ja entri en vigor i es puguin, com dic, fer aquestes
accions inspectores i, en el seu cas -i millor que no sigui així-
sancionadores, també, en el cas que es donin greus
incompliments i els incompliments substancials i significatius
que diu a l'article 20 d'aquesta llei, modificat per una esmena
nostra.

Sobre l'article 21.bis, tampoc no entenc molt bé quina és
la postura del Partit Socialista. És que a vegades fins i tot
sembla que aquí ens hem canviat els papers: ara resulta que
estan en contra o que no veuen bé que edificis, que
establiments que estan causant un fort impacte ambiental,
que estan causant un fort impacte a l'entorn pel seu estat
d'abandó i pel seu estat de degradació no es puguin adoptar
mesures per evitar aquests impactes. Açò és el que
proposam nosaltres, el mateix senyor Triay ho ha dit quan
ha començat la seva intervenció: "Açò sona molt bé per a
una orella d'esquerres", i quan ha continuat explicant quina
és la seva postura i què és el que pretenia és que m 'ha
semblat que estaven els papers invertits. Sobre el paper dels
ajuntaments en aquest cas, nosaltres amb el desplegament
que es faci posteriorment d'aquestes normes sí que
establirem un informe per part dels ajuntaments perquè
puguin dir quina és la seva opinió sobre les mesures i sobre
els acords que pugui prendre el Consell de Govern d'acord
amb aquest article 21.bis.

I en el que fa referència a l'esmena del Grup Popular que
va introduir una partida de 1.000 pessetes en els
pressupostos del 99, com sap vostè açò són partides obertes,
demostren que és la voluntat del nostre grup que els
pressupostos recullin en una partida oberta i que, per tant,
també es declara ampliable i que serà ampliada en el cas
que es prenguin acords i es necessitin dotacions
econòmiques per dur endavant accions d'aquest tipus, però
vull reiterar que la veritat és que és incomprensible la
postura que té el Grup Socialista en aquest cas quan es
proposa una mesura que jo crec que no pot reportar més que
millores perquè permet el Govern, i sempre -i així ho diu el
propi article- que siguin establiments, en el cas
d'allotjaments turístics, clausurats de manera definitiva i
que, a més, causin un fort impacte a l'entorn, i en cas que no
siguin dins zones turístiques edificis també que tenguin un
estat molt avançat de degradació, de deteriorament, on
evidentment no hi ha personal ni hi ha treballadors que hi
facin feina; açò, com tots saben, es tracta d'edificis i està
previst per a edificis abandonats i que, com dic, causen un
fort impacte ambiental; tenir aquesta previsió, aquesta
facultat el Govern de declarar la utilitat pública i procedir a
la seva expropiació i demolició creim que és una mesura
positiva que hauria de rebre el suport de tots els grups.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Té la paraula el Sr. Triay en torn
de rèplica.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Per completar; jo pensava que havia
fet una exposició suficient, però es veu que el Partit Popular ara,
amb aquesta actitud tan centrista, realment quan fa aquestes
propostes jo em sent profundament lliberal, profundament
lliberal, a fuer de socialista, que deia n'Indalecio Prieto.

La veritat: l'article 20 és d'una gran arbitrarietat, dóna un
caràcter absolutament discrecional a la tipificació, permet fer
parts i quarts amb el que podríem considerar la pena màxima en
matèria turística, la pena de mort d'un establiment turístic, que és
la seva definitiva retirada de l'autorització i el tancament
definitiu de l'establiment. Té un caràcter absolutament antisocial;
vostè no m'ha donat cap explicació de com es resol en aquests
casos el problema dels treballadors, en els hotels hi ha
treballadors, en els hotels que el gerent, el director o el propietari
impedeix que hi vagi l'inspector hi ha treballadors, hi ha una
plantilla, i perquè no deixen entrar l'inspector li tanquen l'hotel
immediatament, l'endemà al matí, de manera cautelar i després,
mentre es fa l'expedient de tancament definitiu, i aquests
treballadors, no existeixen per a vostès?, tan centristes? No hi ha
cap problema?, és una màquina que l'han desendollada?, allà a
dins no hi ha un equip humà, no hi ha persones que viuen del sou
que cobren cada mes? Cada vegada que parlam d'aquests temes
i plantejam aquesta qüestió mai no hi ha resposta. Con vendria
que l'anassin pensant. És d'una total improvisació aquesta
redacció, tan improvisada que ja en circula una altra: la Llei
general turística ja té una redacció diferent d'aquestes sancions
i d'aquestes tipificacions. No deu estar tan ben pensat.

I de l'article 21.bis li vull dir exactament el que diu: “Es
declaren d'utilitat pública, als efectes de la seva expropiació,
d'acord amb el que disposa la Llei d'expropiació forçosa, els
immobles que es trobin en una de les situacions següents ... " -em
botaré el punt 1, que són hotels, i diré el punt 2- ... els que a
l'entrada en vigor d'aquesta llei produeixin un fort impacte pel
seu avançat estat de degradació, deteriorament o abandó”. Aquí
ni hi ha hotels, ni hi ha zones turístiques, ni res d'això, edificis en
general a qualsevol lloc de les Illes Balears. I jo li deman: pensen
aplicar en el centre històric de Palma una demolició massiva
d'edificis en estat de degradació per convertir-los en zones verdes
i equipaments públics? La veritat, no m'ho imaginava, em
sorprèn, em sorprèn que al marge del planejament urbanístic, del
planejament d'ordenació dels centres històrics, pensin fer això.
Jo supòs que no, supòs que no, perquè aquest article, vostès ja
han fet una llista, és un article fet a mida per determinades
circumstàncies, l'han redactat molt malament, tan malament que
diu aquestes coses tan brutals, que qualsevol edifici pot ser
expropiat independentment del que digui el planejament
urbanístic per dedicar-lo a això que diu aquí, a més sense
participació municipal; diu que ho arreglaran, ara, que
demanaran un 'informe a l'ajuntament... En bona hora!, quan a la
llei exactament li prohibeixen concedir la llicència de demolició,
que és una de les llicències de la competència municipal,
modifiquen no sé quantes lleis ...

No ho puc entendre, la veritat, és una llei per fer parts i
quarts, és una llei per fer, bé, per fer qualque actuació d'aquí
al mes de juny i necessiten un instrument contundent que
boti per damunt tot el conjunt del que és l'estat de dret, i
aquí sí que ho dic, tot el que són les competències de les
administracions locals, tot el que és el pes del planejament
urbanístic, el contingut de l'expropiació forçosa per poder
fer aquestes actuacions a veure si els salven una mica
perquè estan amb l'aigua al coll. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol tornar a intervenir? Té
vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Primer, sobre aquesta defensa
dels treballadors dels establiments que potser
l'Administració un dia tanca o clausura per qualque motiu;
què passa, que és la primera en la història que aquí parlam
de la possibilitat d'unes mesures que permetin tancar un
establiment o fer cessar una activitat?; què li ve de nou, açò,
que un dia l'Administració perquè una empresa, un
establiment, incompleixi greument la normativa se li pugui
cessar l'activitat, se li pugui clausurar l'establiment? Açò no
li ve de nou; per tant, a què ve aquesta defensa dels
treballadors, avui, els pobres treballadors dels hotels que
potser l'administració turística pot tancar perquè han
incomplert una llei? És que no entenc la ... , seriosament
que sembla que ens hem invertit els papers.

I en el cas de l'article 21.bis, sí que sí, perquè no sabem
què en pensa, el Partit Socialista, almanco el Partit
Socialista representat en el Parlament, no sabem què en
pensa d'aquest article, d'aquestes mesures. Què farien
vostès? Deman què farien vostès aquí, perquè sí que sabem
què faria, per exemple, la presidenta del seu propi partit, que
a més és alcaldessa de Calvià i, per tant, màxima
representant de la política urbanística del Partit Socialista a
les institucions; l'alcaldessa de Calvià s'ha dirigit per escrit
al conseller de Turisme de la Comunitat Autònoma i li ha
donat l'enhorabona per les mesures que pensa adoptar quant
a la regulació urbanística d'aquests establiments, d'aquests
edificis en estat de degradació. És que no sé què m 'ha dit,
vostè, aquí. No sabem què volen, ho farien vostès, açò?, ho
farien d'una altra manera? És que s'ha dedicat a dir que aquí
faríem parts i quarts, que és el discurs de sempre, el discurs
de l'alarma, de la catàstrofe, de que aquí el Partit Popular fa
les coses per fer parts i quarts, per fer amiguisme. Açò no és
cert en absolut i tenc la prova, com dic, en el fet que la
presidenta del seu propi partit està plenament d'acord i
felicita el conseller de Turisme per la política que pensa
adoptar i que pensa dur a terme en aquesta matèria a través
d'aquesta disposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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A l'article 21 es manté l'esmena 5364, del Grup Parlamentari
Socialista, que ja ha estat defensada. I també a l'article 21, per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista hi ha el vot
particular. Per defensar-lo, Sr. Gomila té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Entenem que queda defensat en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula?

A l'article 21.bis es presenten vots particulars del Grup
Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Per fer-ne la defensa ... , el Grup Parlamentari
Socialista ja la dóna per defensada; Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Nosaltres retiram aquesta esmena, Sr. President; vot
particular, millor dit.

EL SR. PRESIDENT:

Es manté l'esmena 5877 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, que postula l'addició d'un nou article. Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, ara sí, Sr. President. Moltes gràcies. Açò és una proposta,
una proposició de llei que va fer el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, per tal de salvaguardar una franja de
500 metres a partir del límit interior de la ribera de mar.
Evidentment deixàvem exclòs el sòl urbà així com el sòl
urbanitzable que comptés amb un projecte d'urbanització
definitivament aprovat i del qual no s'hagi declarat la seva
caducitat. Aquest projecte de llei va ser rebutjat pel Govern, que
no va admetre la seva tramitació perquè tenia uns costos
econòmics i nosaltres entenem que perfectament cabria dins
aquesta llei que estam tramitant en aquests moments i per açò
s'ha presentat aquesta addició d'un nou títol i que conté
exactament els articles que es preveien en aquesta llei de la qual
el Govern no va permetre la seva tramitació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir, com ha dit el propi
portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
que ja es va debatre, ja es va presentar com a projecte de
llei; ara ho reiteren però a través de la Llei
d'acompanyament. Nosaltres mantenim el mateix criteri que
vam mantenir en aquell moment i, per tant, votarem en
contra d'aquesta esmena. A més, tenint en compte que el
que és l'avanç de Directrius d'Ordenació del Territori, la llei
que aprovarà aquestes directrius ja estableix una àrea de
protecció territorial d'una amplada de 500 metres. Nosaltres
creim que aquesta franja de 500 metres, i així es recull a les
Directrius, s'ha d'ordenar amb aquest criteri de protecció
d'aquesta franja i, per tant, nosaltres mantenim que siguin
les Directrius d'Ordenació del Territori que facin l'ordenació
d'aquesta franja i no ara, a través d'un nou títol en aquesta
llei d'acompanyament sobre el qual, a més, ja ens vam
pronunciar en el seu moment en el corresponent debat
anterior que es va produir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Als articles 21 ter i 21 quater no s'han presentat vots
particulars.

A la disposició addicional primera del dictamen s'ha
presentat un vot particular del Grup Parlamentari Socialista
i Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per fer-ne la defensa,
Sr. Quetglas té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Ens referim al vot particular
motivat per l'acceptació de l'esmena 6895 del Grup
Parlamentari Popular, és així, no?

EL SR. PRESIDENT:

És així.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens trobam una altra vegada
davant una modificació de l'estructura i el repartiment de
competències entre el Govern i els consells insulars
mitjançant una disposició addicional afegida via esmena per
part del Grup Parlamentari Popular. Es modifica l'apartat d)
de la Llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics.
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Miri, a mi em sembla que no és qüestió d'entrar al fons de
l'assumpte si aquesta modificació està ben feta o mal feta, el
problema és que no es pot fer així. El problema és que una llei
que una llei que va dur la seva tramitació, que va passar per la
Comissió Tècnica Interinsular, que va comptar amb l'informe
previ previst dels consells insulars, que s'hi varen pronunciar, en
el qual els consells insulars -naturalment- varen fer els seus
càlculs sobre la previsió d'ingressos, la previsió de competències
que s'atribuïen, com es distribuïen aquestes competències, quines
eren les conseqüències que aquestes competències tenien per al
consell insulars i, en base a això, cada consell es va pronunciar,
va decidir l'acceptació i la Llei és d'aplicació i els tres consells
insulars tenen les seves competències d'activitats classificades.
Idò ara les canvien, amb la qual cosa, per exemple, si més no es
modifiquen els seus ingressos, perquè si s'excepcionen o
s'afegeixen determinades activitats, l'estructura d'ingressos dels
consells insulars motivats per aquesta competència queda
alterada.

S'ha sentit la veu dels consells insulars? En absolut. Han
pogut opinar sobre aquesta modificació? Una altra vegada s'evita
el compliment de la disposició addicional 10.4 de l'Estatut
d'Autonomia, que parla del fet que quan es toquen competències,
repartiment de competències entre la Comunitat Autònoma i els
consells insulars, hi ha un mecanisme legislatiu especial amb
tramitació prèvia de la Comissió Tècnica Interinsular i informe
del consell insular segons determina la Llei de consells insulars.
Això no succeeix; es modifica una qüestió essencial, encara que
sigui accessòria, encara que sigui una qüestió petita d'una
competència, però s'està modificant un contingut competencial
evitant, obviant els tràmits previstos a l'Estatut per a aquesta
tramitació.

Jo no sé, fins i tot, jo esper que la mateixa sensibilitat que ha
tengut el Grup Parlamentari Popular en acceptar el vot particular
a la modificació de la Llei de consells insulars pel que fa a
finançament, el dugui també a acceptar aquest vot particular i
retirada d'aquest article perquè, si no, jo fins i tot hauria de
formular una pregunta i demanar als lletrats de la Cambra que
informin sobre si aquesta modificació, aquesta llei, per mor
d'aquesta modificació, hauria de tenir una votació separada per
illes en tant que afecta les competències dels consells insulars.
Ara imagini's com una qüestió de tan enorme transcendència, que
el propi Estatut preveu una votació separada per illes, es fa
mitjançant una esmena del Grup Popular que ni tan sols hem
tengut oportunitat de debatre no ja en els consells, no a la
Comissió Tècnica Interinsular, sinó francament amb totes les
garanties en aquest parlament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres, contràriament al
que defensa el Grup Socialista aquí, no es tracta d 'una
modificació essencial, no es tracta d'una modificació
significativa del que és el contingut de la Llei d'atribució de
competències als consells en matèria d'activitats classificades;
per tant, essent una millora, essent uns ajustos, unes precisions
que es fan a l'annex 1 d'aquesta llei sobre les activitats que
queden excloses, etc., idò creim que es pot tramitar amb els
requisits i amb les garanties que estableixi el Reglament -si hi ha
d'haver votació per illes, etc.- però creim, com dic, que no es
tracta d'una modificació substancial d'aquesta llei d'atribució de
competències i, suposant una millora, nosaltres defensam que
sigui a través de la Llei d'acompanyament que es facin aquestes
precisions i que es millori el text d'aquella llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, voIía intervenir, vostè? Té un vot particular
i com que no ha fet menció de ...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Consideram que en
l'exposició que ha fet el Sr. Quetglas queden perfectament
resumits els nostres arguments al voltant d'aquest vot
particular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar replicar? Té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo supòs que el Sr. Juaneda té
l'absoluta consciència que no està en possessió de la veritat
absoluta. Ell defensarà la seva veritat, i quan diu que això és
una millora és la seva valoració; supòs que estarà d'acord en
el fet que un sistema de formació voluntat dins un sistema
democràtic requereix un contrast d'opinions i que és
possible que hi hagi algú que no estigui d'acord en què és
una millora, o que és una millora relativa, que és una
millora discutible, que, en qualsevol cas s'ha de discutir, i
que l'Estatut d'Autonomia preveu un sistema concret per
discutir aquestes coses, que és la Comissió Tècnica
Interinsular, sigui o no sigui substancial la modificació que
es fa, si això no és important, probablement no ho és,
substancial, i probablement ho és, una millora, Sr. Juaneda;
el problema és que no es pot fer així, i en democràcia les
formes són essencials, i jo estic convençut que vostè no és
la seva intenció, però en aquests moments comet, el Grup
Parlamentari Popular, defensant aquesta incorporació,
comet una irregularitat procedimental, que és obviar la
Comissió Tècnica Interinsular que, al nostre judici, posa en
perill la pròpia tramitació d'aquesta modificació.

És a dir, jo crec que les formes són molt importants i, per
tant, això ... , però jo no vull fer un debat reglamentari sobre
aquesta qüestió; som a un debat polític sobre la qüestió: no
es poden modificar unilateral ment aquelles qüestions que
han estat abordades multilateralment, que això ha tengut un
reflex a l'Estatut, un reflex legal, un reflex reglamentari
però, en qualsevol cas, el fons polític és aquest. Si el
Govern de la Comunitat Autònoma i els consells insulars
acorden els termes d'una transferència, el Govern de la
Comunitat Autònoma no les pot modificar unilateralment,
de la mateixa manera que vostès posarien en crit en el cel i
nosaltres també a vostès, si avui el Govern central, via
Parlament, modificàs una cosa, un assumpte que ha estat
transferit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
mitjançant comissió tècnica Govern-Comunitat Autònoma,
sancionat per un decret i després unilateralment el Govern
modifica dient que no és un tema substancial. Escolti, serà
substancial o no, està mal fet, no es pot fer així, no es pot fer
així.
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Per tant, tornam a demanar al Grup Popular que la mateixa
sensibilitat que ha tengut amb el nostre vot particular en relació
a la supressió de la modificació de la Llei de consells insulars,
també la tengui per suprimir d'aquesta llei la modificació dels
termes en els quals activitats classificades varen ser transferides
als consells insulars. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Jo la veritat és que voldria apelAlar un
poc al principi d'importància relativa de les coses. Jo sé que sona
molt bé aquest discurs que aquí es vulnera la voluntat dels
consells, que no s'ha escoltat ningú, que s'ha botat un tràmit
parlamentari necessari com la Comissió Tècnica lnterinsular ...
; però anem a pesar les coses, anem a veure com és de
substancial aquesta modificació. Per fer aquesta modificació, que
és poc significativa, que no és essencial, que no altera el que són
bàsicament les competències que es van atribuir, hem de fer tot
el tràmit propi d'atribució de competències en consell insular,
Comissió Tècnica Interinsular, audiència als consells ... ? Açò
estaria molt bé en una modificació substancial, és evident, no ho
haguérem duit aquí. Ja sé que vostè diu que és igual, tant si es
modifica res com si es modifica molt s'ha de seguir el mateix
tràmit. La veritat és que en honor d'un principi d'eficàcia i de
poder tramitar a la major brevetat aquestes millores, que
nosaltres sí que creim que creim que són millores, evidentment
no estam en possessió de la veritat però així com ho proposam és
perquè creim que són millores al text i que no són prou
substancials com per haver de dur endavant tot el tràmit que
suposa l'atribució d'una competència a un consell amb el temps
que açò suposa i amb el cost de tramitació que també suposa açò.

Com dic, crec que és ajusta que en aquesta llei
d'acompanyament s'introdueixin aquestes millores i, vull rebutjar
un poc el discurs aquest, també, de vulneració i de no escoltar els
consells, perquè parlam de la importància que té aquest tema que
introduïm amb aquesta modificació creim que es pot tramitar
així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A la disposició addicional segona s'han presentat vots
particulars per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i pel Grup
Parlamentari Socialista. Portaveu del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Aquest vot particular és retirat, també.

EL SR. PRESIDENT:

Queda retirat aquest vot particular. Pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Entenem que és el que fa
referència a l'esmena 5888 del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

És així. És la que incorpora aquesta addicional segona.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres entenem que una
declaració d'interès general no es pot fer d'aquesta manera
tan global, sinó que s'hauria de conèixer cada projecte
concret. Aquests projectes entenem que han de passar una
exposició pública, han de donar audiència als ciutadans, als
particulars i també als ajuntaments que han de dir la seva si
aquests projectes d'infraestructures de reguiu estan dins el
seu terme municipal. Per tant, entenem que amb aquesta
nova disposició addicional es boten una sèrie de tràmits que
hi ha dins la legislació urbanística per declarar com a interès
general determinats projectes que nosaltres creim que
s'haurien de mantenir i, per tant, rebutjam aquesta esmena,
aquesta nova disposició addicional que va presentar el Partit
Popular, perquè creim que s'ha de donar audiència tant als
particulars com als ajuntaments als quals puguin afectar els
projectes que es declararan d'interès general amb aquesta
disposició addicional.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Per abundar en els arguments exposats
pel Sr. Gomila. Efectivament, la declaració d'interès general no
es pot fer en guaret i en blanc amb una determinada finalitat. Per
definició, i per definició de la legislació de la Llei de sòl rústic
en concret, una declaració d'interès general és un supòsit
excepcional que es fa cas per cas, no es pot fer en blanc a
qualsevol tipus, a tots els tipus de projectes, entre altres coses
perquè això és una competència dels consells insulars, aquÍ
també tornam a modificar una vegada més el repartiment
competencial, esquivam, evitam, que els consells insulars, que
els ajuntaments, que els particulars afectats es pronunciïn sobre
cada un dels casos, i hi insistim al debat anterior i amb els
arguments del debat anterior. 

Sr. Juaneda, a mi em posa un poc nerviós, i afecta la meva
sensibilitat democràtica sentir a parlar que l'eficàcia, en nom de
l'eficàcia, podem trepitjar les garanties. Francament, a mi,
aquests arguments em produeixen un rebuig apriorístic. Vostè
diu que bé, que com que això no té importància, hem de fer tot
el procediment de Comissió Tècnica Interinsular, consulta als
particulars, que els ajuntaments es manifestin? Tot aquest rollo
per a una cosa tan poc important? Miri, sí, tot aquest rollo per a
una cosa tan poc important, perquè les garanties són les
garanties, i les garanties no es poden trepitjar en nom de
l'eficàcia, perquè trepitjar les garanties en nom de l’eficàcia ens
duu a situacions política perilloses, són els arguments dels
fujimoris sempre. Per tant, deixem-ho anar. Les garanties són les
garanties, les garanties de participació, de distribució
competencial, d'informació pública, de procediment, són les
garanties que fonamenten l'estat de coses d'un sistema
democràtic. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula? Té la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que mantindrem el text que
hem proposat a la nostra esmena. Creim que és convenient, atesa
la matèria que es tracta i pel desenvolupament dels convenis i les
actuacions que es derivin de la Llei 30/1998 que hi hagi aquesta
previsió. Tractam d'un tema, el tema de l'aigua, que requereix a
vegades actuacions urgents, i, per tant, introduïm aquesta
disposició addicional, perquè es puguin dur a terme amb
garanties el que són totes aquestes actuacions que són d'interès
general. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Es manté l'esmena 5374, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, que postula una derogació. Debat de l'esmena. Sr.
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposta és per derogar
l'article 20, de diverses mesures tributàries i administratives,
de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, és a dir, de la Llei
d'acompanyament dels pressupostos de l'any passat, on es
modificava la Llei d'espais naturals perquè es pogués fer, en
concret, una residència d'alts càrrecs a Cap de Pinar.

Nosaltres entenem, i ja s'ha vist, que, segons
sembla,aquesta residència per a alts càrrecs no es farà o,
almanco, no es farà a Cap de Pinar, i, per tant, el que
proposam és derogar aquest article 20 de la Llei de diverses
mesures tributàries i administratives que acompanyava els
pressupostos del 98, perquè la Llei d'espais naturals quedi
així com estava abans d'aquesta modificació.

Nosaltres entenem que no té sentit, ja no tenia sentit
modificar la Llei d'espais naturals a una llei
d'acompanyament dels pressupostos per fer una residència
d'alts càrrecs en aquesta zona, i té menys sentit encara
mantenir la desprotecció d'aquesta zona, quan tothom ja sap
que aquesta residència d'alts càrrecs no es tirarà endavant,
com a mínim a Cap de Pinar.

Per tant, és lògic, amb l'argumentació de l'any passat, i
sobretot és més lògic encara que ja s'ha sabut que aquesta
residència no es farà en aquell lloc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

SÍ, Sr. President. Per dir que nosaltres, en el seu
moment, quan es va tramitar aquesta llei 9/1997, de 22 de
desembre, la llei d'acompanyament, efectivament, de l'any
passat, ja vam argumentar per què hi manteníem aquest
article 20, per què volíem fer aquesta previsió, per al cas
que s'hagi de construir aquesta residència a cap de Pinar. Per
tant, no reiteraré els arguments que ens van dur a introduir
aquesta mesura, i, conseqüentment, tampoc no estarem
d'acord ara a suprimir-la, perquè creim que no han variat
circumstancialment les circumstàncies i les causes que ens
fan mantenir l'article a la llei d'acompanyament de l'any
passat tan com va venir expressat i tal com vam defensar
nosaltres en el seu moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Es manté l'esmena 5373, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, que postula la derogació d'un
article de la llei d'acompanyament anterior a aquesta. Sr.
Gomila, té vostè la paraula.
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EL SR GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que queda clar, per si algú
no ho tenia, que el Partit Popular ni vol protegir ni deixa protegir
els altres, és a dir, per una banda, desclassifica a la llei
d’acompanyament de l'any passat un tros de la Llei d'espais
naturals i, per d'altra, aprova una llei de moratòria urbanística
que prohibeix el Consell Insular de Mallorca, els consells
insulars, en general, però el de Mallorca, que era el que ja ho
tenia iniciat, desclassificar sòl urbanitzable.

Aquesta nova disposició derogatòria deroga l'article 2 de la
Llei 6/98, de 23 d'octubre, és a dir, deroga l'article 2 de la Llei de
moratòria urbanística que va proposar el Govern balear i que va
ser aprovada per aquest parlament en un debat de lectura única.

Per tant, veim com el Partit Popular intenta o prohibeix que
els consells insulars puguin desclassificar sòl urbanitzable, una
sèrie de sòls urbanitzables que hi havia a l'illa de Mallorca.

Per tant, nosaltres proposam que en aquesta llei
d'acompanyament de pressupost es derogui l'article 2 d'aquesta
llei de moratòria urbanstica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies; Sr. President, només per dir que votarem en contra
d'aquesta esmena, perquè, una vegada més, plantejam qüestions
ja debatudes, a més, fa molt poc, per tant, ara tornar a debatre el
contingut de l'article 2 de la Llei 10/98 no té gaire sentit, quan l
'hem debatuda fa molt poc, quan nosaltres hem fixat quina era la
nostra postura sobre l'ordenació del territori quina era la nostra
postura sobre el contingut i la forma i el sistema de
desclassificació que han de contemplar les Directrius
d’Ordenació Territorial, per tant, no m'estendré més en
arguments per dir que, ho repetesc, donarem el nostre vot
contrari a aquesta esmena, i, per tant, mantindrà la seva vigència
a l'article 2 de la Llei 10/98.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Es manté també l'esmena, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 5880, que postula una derogació de la llei
d'acompanyament anterior. Sr. Grosske, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que la millor defensa
d'aquesta esmena l'ha feta el Sr. Juaneda fa uns minuts en
aquesta mateixa cambra quan ha explicat l'esquisida sensibilitat
amb la qual el seu grup veia qualsevol modificació unilateral de
qüestions que afectassin el finançament dels consells insulars.
Com que aquesta modificació es va produir l'any 1995 amb la
Llei de mesures tributàries i d'acompanyament del pressupost,
pensam que és una qüestió de coherència amb aquesta posició el
fet de fer marxa enrera i restituir el sistema de finançament en els
termes establerts prèviament a aquella imposició unilateral no
consensuada, i que va trobar l'oposició de tota la resta de grups
de la cambra d'una modificació del sistema de finançament dels
consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Juaneda, vol fer ús de la paraula?

A la disposició derogatòria, no s'hi mantenen esmenes.

A les disposicions finals primera i segona i exposició de
motius, no s 'hi mantenen esmenes.

Per tant, queda vist i debatut el dictamen del Projecte de
llei 4581, de diverses mesures tributàries i administratives.
Tal com hem anunciat, a les dues començarem la votació.

I.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular RGE núm. 4143/98, d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.

Passam al segon punt, que és Debat del dictamen de
proposta de la Comissió Tècnica Interinsular, RGE número
4143/98, d'atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transport
per carretera.

Al dictamen, s'hi mantenen 27 esmenes, distribuïdes de
la següent manera: 16 esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, i es fa constar que l'esmena 4992,
referida a l'article 7 de la proposta que manté aquest grup no
pot tenir aquesta qualificació en aplicació de l'article 120
del Reglament, ja que aquesta esmena fou declarada
decaiguda en el tràmit de ponència, per la qual cosa no ha
estat defensada ni votada en la sessió de la comissió de dia
2 de desembre, i 11 esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

A petició dels dos representants dels dos grups que
mantenen esmenes, es farà un primer debat d'aquestes i
fixació de posició per part dels altres grups que no han
mantingut esmenes, i conclosos aquests debats, si són les
dues, es procedirà a la votació de la primera llei vista avui
i d'aquesta. 

En conseqüència, té la paraula el Sr. Gomila per
defensar les 16 esmenes que manté el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Gomila, té vostè la paraula.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista mantenim
16 esmenes en aquesta llei, 16 esmenes que si el Consell Insular
de Mallorca hagués acceptat aquesta competència, possiblement
n'haurien estat moltes més, perquè la discriminació a què el
Govern balear vol sotmetre el Consell de Mallorca, com vostès
saben, l'únic que té un altre color polític al del propi govern,
nosaltres creim que és intolerant. I quan veim el càlcul del cost
efectiu, que en aquest moment encara ningú no ha explicat com
s'ha fet, entenem que si era injust per als consells insulars en
general, ho era de manera discriminatòria, molt més important,
per part del Consell Insular de Mallorca.

Per açò, nosaltres no podem, i altres qüestions que també
explicaré, estar d'acord amb aquesta llei, i per açò hi hem
mantingut aquestes 16 esmenes. Un projecte de llei que ha
merescut també nou esmenes del propi Partit Popular, que hi van
ser incorporades en el tràmit de ponència, jo pens que per
esmenar, de qualque manera, el ridícul que feia amb la seva
proposta el Govern balear, que plantejava controls, que nosaltres
entenem excessius i innecessaris, que desconfiaven també de la
capacitat de gestió del propi consell insular, dels propis consells
insulars, i així ho han volgut rectificar els membres del Partit
Popular amb aquestes nou esmenes que van presentar.

Les que nosaltres mantenim fan referència, per una banda, a
l'àmbit d'aquesta competència, nosaltres creim que hauria
d'abraçar tot el transport terrestre, que és el que en el seu moment
va rebre el Govern balear amb els decrets que es mencionen a
l'exposició de motius d'aquesta llei, va rebre transport terrestre,
i el Govern només transfereix una part d'aquest transport, és a
dir, el transport per carretera, als consells insulars. Per altra
banda, també, aquesta llei només dóna capacitat executiva i de
gestió als consells insulars, i nosaltres entenem que també
haurien de tenir les competències plenes, és a dir, la competència
per crear norma sobre aquestes matèries transferides, i açò no
se'ls dóna de cap de les maneres.

Per tant, els consells insulars actuaran com a simples gestores del
Govern balear en matèria de transport per carretera, exactament
de la mateixa manera com es fa amb altres competències ja
transferides amb altres lleis. 

 També hem vist a l'article 7.4 d'aquesta llei com el Govern es
reserva la capacitat d'incoar, tramitar i resoldre expedients
sancionadors en les matèries delegades. Nosaltres entenem que
açò perjudica greument els ciutadans, més concretament els
transportistes, com veuran, fins ara hi havia dues administracions
que podien incoar-los expedients, tramitar i resoldre expedients,
i, en aquest cas, veim que hi haurà els consells insulars, el
Govern balear i el Govern de l'Estat, quan fins ara només eren el
Govern de l'Estat i el Govern balear.

Nosaltres crèiem que era una qüestió que el Partit Popular
intentaria resoldre amb les seves esmenes, i hem vist com
aquest punt no va ser afectat per cap de les esmenes
presentades pel Partit Popular, i no va acceptar tampoc les
esmenes que presentàvem els altres grups.

Nosaltres no entenem com és possible, quan es parla de
construir una administració àgil i eficaç, que es creïn noves
formes de control sobre els administrats, quan ja hi ha
administracions que fan aquesta feina, i quan el propi
Govern delega aquesta qüestió als consells insulars, també
se la reservi, duplicant d'aquesta manera els serveis.

La setmana passada, en els mitjans de comunicació de
Menorca, hi va sortir un comunicat de l'Associació de
transportistes on es parlava de la insuficiència d'aquesta llei
de transferències en matèria de transport per carretera als
consells insulars, s'hi deia que subestimaven la capacitat de
gestió de les administracions insulars i que es permetia un
marge molt limitat de maniobra als propis consells, i, fins i
tot, no entenien com era possible que el propi govern es
permetés retirar aquesta competència en qualsevol moment
o que pogués actuar en substitució dels consells insulars en
qualsevol moment.

Per tant, es una altra de les qüestions en què nosaltres
mantenim les nostres esmenes, perquè, de cap de les
maneres, hi podem estar d'acord, amb la salvaguarda que fa
el govern d'una competència que, en teoria, delega als
consells insulars, i que si ha de ser aquest qui gestioni
aquesta competència, ho ha de ser amb totes les
competències, amb totes les conseqüències, i que el Govern
no s'hi pugi ficar pel mig amb expedients que pugui
tramitar.

Nosaltres creim que, amb aquesta llei, el Govern de les
Illes Balears demostra la manca de voluntat
descentralitzadora, ja que traspassa competències menors
amb nulAla capacitat normativa i moltes vegades mal
dotades econòmicament. En el debat de presa en
consideració ja vam dir que el Govern, en la seva llei, ja hi
havia previst una recaptació per part del Consell Insular de
Menorca, amb la Llei de transferències d'ordenació turística,
sobre 17 milions de pessetes, i hem vist com en el primer
any d'exercici d'aquesta competència la recaptació va ser de
zero pessetes.

Per tant, el cric que demostra ser el Govern balear,
nosaltres creim que és intolerable, i per açò hem presentat
una sèrie d'esmenes al cost efectiu d'aquesta llei.

A l'exposició de motius, per demostrar que ... , jo pens
que el Partit Popular vol demostrar que el Govern té aquesta
voluntat descentralitzadora, i el Govern explicava que
aquest era el desè pas que donava en transferències als
consells insulars.
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Algú va dir que aquestes lleis eren les lleis de les passes, que
cada llei suposava una passa en la descentralització del Govern,
i el Partit Popular ha esmenat aquest punt de l'exposició de
motius i, en lloc de dir desè pas, el que fa és relacionar totes i
cada una de les lleis. Evidentment, qui llegís aquesta llei, aquesta
exposició de motius en el Bocaib, podria pensar que el Govern
és un govern molt descentralitzador i que, per açò, proposa
moltes lleis de transferències als consells insulars, però els qui
coneixem aquest govern sabem que açò no es cert, i sabem que,
en aquest aspecte, el Govern és de cama curta, que les passes que
fa són bastant limitades.

Per açò hem volgut, amb una esmena, que al costat o després
de conèixer quines són les lleis de transferències que s'han fet al
llarg dels darrers vuit anys en aquest parlament es posi el que han
significat per als consells insulars, i que s'hi afegeixi que el total
del cost efectiu de totes les lleis de transferències als consells
insulars no suposa un 2% del que són els pressuposts de la
comunitat autònoma per a aquest any, i que aquesta en concret,
i apuntant també el cost efectiu del Consell Insular de Mallorca,
que no tendrà efecte, perquè aquest consell no accepta aquesta
transferència, suposa un 0'2% dels pressuposts de l'any 98,
aquesta competència que avui transferirem als consells insulars.

Per tant, nosaltres entenem que el Govern no té aquesta
voluntat descentralitzadora, i volem que quedi clar a l'exposició
de motius d'aquesta llei que, si bé s'han fet deu passes, aquestes
han estat molt curtes i molt limitades.

Per tant, de cap de les maneres podem estalonar aquesta llei
que avui debatem i que aprovarem, o que serà aprovada
definitivament amb els vots del Partit Popular, perquè entenem
que els recursos que es donen als consells insulars són escassos,
perquè només se'ls transfereix la gestió i l'execució d'aquestes
competències, per tant, no hi ha possibilitat ni reguladora ni
normativa d'aquest servei i perquè hi ha un excessiu control, fins
i tot suplantació dels consells insulars per part del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Una llei
és un instrument jurídic que ens ha de permetre aconseguir
objectius, objectius explicitats i expressats amb total claredat.
Una llei de transferències als consells insulars en matèria
d'ordenació terrestre, els socialistes creim que ha de complir dos
objectius clars: primer, compartir, el Govern, és a dir, transferir
a una altra administració el ple poder que té un govern a una altra
institució, per tant, augmentar la capacitat de govern del consell
insular, i en segon lloc, i no manco necessària, millorar els
serveis als ciutadans, millorar, en aquest cas, tot el que fa
referència a les possibilitats de transport públic a la nostra
comunitat i, concretament, a l'illa de Menorca i a l'illa d'Eivissa
i a l'illa de Formentera.

Som capaços, senyores diputades i senyors diputats,
d'analitzar, a partir del contingut d'aquesta llei, si compleix
amb aquests dos objectius?, podem dir, després de tramitada
aquesta llei, que els consells insulars de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera exerceixen més govern, tenen més capacitat
de decidir i, sobretot, tenen capacitat d'impulsar unes
millores en el servei de transport públic? Creim, des del
PSOE, que no. Així com la llei ha arribat, i estic
convençuda que hauria pogut ser pitjor que com ha vengut,
així i tot, no és suficient.

I no és suficient perquè no dóna, i continuam exactament
igual, capacitat de govern als consells insulars, no els en
dona, es neguem de manera reiterada a sortir del camp de
les competències en execució i gestió. Es neguen a admetre
la possibilitat real que dóna l'estatut d'autonomia que els
consells insulars poden tenir, si la llei així ho estableix, i
nosaltres avui aquí fem una llei de transferències, capacitat
normativa als consells insulars.

Per tant, dins aquest primer punt el PSOE'manté la
necessitat de fer una passa ja, com a mínim, la darrera en
aquesta legislatura que tendrem oportunitat de fer, de ser
capaços de donar govern als consells insulars amb una llei
de transferència. Ser capaços, encara que sigui la primera
vegada, després de la desena tramitació, després de quinze
anys d'estatut, que el Partit Popular sigui capaç, amb una
cosa que és tan petita, de donar capacitat normativa als
consells insulars, i són totalment encara incapaços.

Però no és només açò, no és només que ens donin les
competències en gestió i execució, delegant i mantenint en
els consells insulars el que són aquelles transferències amb
simples oficines de gestió del Govern de la Comunitat
Autònoma a cada una de les illes, no només és aquest drama
d'encara no tenir clar per part del Partit Popular de quin és
el contingut del que han de ser els consells insulars, com
s'ha d'estructurar aquesta comunitat autònoma. Consells
insulars: delegacions; aquesta és la proposta del Partit
Popular, que es continua mantenint en aquest debat, i
repetim que hi estam totalment en contra.

Però no només amb aquesta llei, repetint allò d'execució
i gestió que se'ns transfereix, i quedar la capacitat
normativa, d'una manera explícita, en mans del Govern, sinó
que encara, després de quinze anys d'estatut d'autonomia,
es'atreveixen a fer delegacions de competències. És cert que
l'Estat delega competències en la comunitat autònoma, però
també és cert que quan l'Estat delega competències en la
comunitat autònoma en matèria de transport terrestre, a la
Comunitat Autònoma, i per mandat de la Constitució, pels
conflictes que hi pot haver entre comunitats autònomes
limítrofs en matèria de transport, i recordem que som illes,
així i tot, quan l'Estat ho transfereix a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, parla que fa una delegació no
només d'actuació gestora, sinó també normativa, i diu que
s'establirà expressament que aquesta transferència de
delegació serà total. Existeix alguna expressió semblant o
pareguda en aquest text?, s'atreveixen vostès, mínimament,
a donar el mateix contingut a la delegació que ens donen als
consells insulars que el que el Govern els va donar?, ni tan
sols això?, rebaixa del que és delegació? I aquesta és
l'estructura de comunitat autònoma, els pilars fonamentals
que han de ser els consells insulars i el discurs de consells
insulars ( ... )?, quan els debiliten dia a dia, perquè no els
donen un contingut competencial de govern, i ho fan
expressament, ho fan conscientment, ho fan només amb la
seva decisió.
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Quins són els motius interns que té el Partit Popular per negar
govern als consells insulars?, per negar poder als consells
insulars?, quina por tenen? Perdre poder, perdre poder, que no
vol dir perdre autoritat, perquè l'autoritat que ha de tenir un
govern no li ve donada per la concentració de poder només, sinó
que li hauria de venir donada pel diàleg, pel consens, per
l'aplicació de criteris lògics, raonables, i no només criteris
exclusivament en clau interna partidista del PP, que és com es
fan les lleis de transferències en aquesta comunitat autònoma.

Tant de dalt a baix com de baix a dalt. De dalt a baix, el
Govern, evidentment; ves a saber què pot passar amb els consells
insulars, de quin color polític són, i no és qüestió que decideixin
res. Però de baix a dalt també hi ha la submissió d'aquell que, per
mantenir la cadira, ha de creure allò que es digui des del Govern.
Aquesta és la realitat de la situació institucional de la comunitat.
Només criteris en clau interna del Partit Popular.

I la comunitat autònoma, aquesta comunitat autònoma, que
són tres illes, no la farem a partir de març aquí. Denúncies en els
mitjans de comunicació, que som molts i som molt bons, molt
macos, i ho tenim tot. Si som capaços de compartir el Govern, si
som capaços de compartir alguna cosa amb altres institucions
insulars, que també són govern de la comunitat autònoma, i hi ha
una cosa que es diu lleialtat institucional, cooperació
institucional, diàleg institucional amb totes les institucions, i
acords, parlar de transport terrestre i dir que és lògic que cada illa
pugui fer una normativa terrestre, la veritat és que és totalment
lògic. Perfectament es pot ser i tenir capacitat normativa cada un
dels consells insulars. Aquest és el risc de ser una comunitat
autònoma plural, igual que l'Estat va tenir el risc de fer i delegar
plenes competències normatives a quantitat de comunitats
autònomes diferents i limítrofs en transport per carretera, i no va
passar res, no va passar, res no, hi ha hagut cap drama ni cap
caos, i cada comunitat autònoma té plena potestat reglamentària,
i es toquen una amb l'altra.

Aquí, que la mar ens separa, el Govern de la comunitat
autònoma és incapaç de fer el mateix contingut de
delegacions. Açò no és control del poder i concentració del
poder per, purament i simplement, concentració de poder?,
que no hi ha cap objecti polític per tenir tanta animadversió
que els consells insulars siguin una altra cosa més en
aquesta comunitat?

És trist que açò no ens ajuda a fer comunitat autònoma,
a fer una comunitat autònoma, pensant que som diferents,
que la gent tengui un marge per poder decidir i un marge per
poder compartir.

No ho avançarem amb publicitat, no ho avançarem amb
publicitat, ni tan sols amb quantitat, un altre dels mals
endèmics que té el Partit Popular, que confon constantment
el que és el concepte de quantitat amb el concepte de
qualitat, i són dues coses diferents. 

Quan surti aquí a la tribuna el representant del Partit
Popular ens dirà que hem avançat molt en aquesta comunitat
autònoma, que l'article 39 ... , que coses que es poden
delegar. .. , que estam debaten la transferència número deu,
i que n'hi ha moltes, i que ni bé han complert amb el
programa electoral del PP, el seu, tots sols, sense pactar-lo
amb ningú, evidentment, només faltaria, deu competències,
i què ens han suposat, als consells insulars, aquestes deu
competències? Dèficits, poder de decidir inversions a
cadascuna de les àrees que tenim? Zero; en esports, en
cultura, capacitat normativa la tenim en urbanisme, som
capaços de fer alguna cosa més que no complir les normes
més estrictes que el Govern els dóna? I si no, el caos i el
conflicte. Duen aquesta Comunitat Autònoma a una situació
o de conflicte o de submissió, per aquesta manca de lleialtat
institucional a l'hora de donar contingut als consells
insulars. I evidentment no hi estam d'acord en absolut.
Creim que haurem de parlar clar, tenim unes eleccions molt
prest, sobre què en pensam cada partit polític del que volem
que siguin els consells insulars, i els fets demostren que el
Partit Popular ha estat incapaç encara de pair que els
consells insulars poden ser alguna cosa més que simples
gestories. I avui, una altra prova del mateix, exactament
igual. Simples gestories. Simples gestories que, a més a
més, en aquest cas tenim l'agreujant que no milloraran en
absolut o deixen sense possibilitats que els consells insulars
donin un bon servei de transport als ciutadans de Menorca,
als ciutadans d'Eivissa i de Formentera. 

Com podem, des del Consell Insular de Menorca
augmentar les línies de trànsit dels autobusos, millorar les
línies de serveis, augmentar les obligacions de les
concessions com a obligacions de servei públic, com ho
podem fer amb els recursos que ens donen? Com podem
pagar 2 milions de dèfícit amb una única línia que ha
començat enguany, si només ens donen 500.000 pessetes
per pagar el que és el dèfícit de ( ... ) trans; com ho hem de
fer? Una, que només ha funcionat manco de mig any; què és
que nosaltres justament hem de renunciar a tenir línies amb
dèficit, quan a Mallorca està ple? I per què nosaltres hem de
ser més beneits? I per què podem acceptar aquestes
condicions econòmiques? És a dir, és totalment impensable
que la gent del Partit Popular que seu aquí, de Menorca, no
sigui capaç d'entendre açò, no sigui capaç d'acceptar que
enguany haurem pagat 2 milions per a açò i que només ens
donin 500.000 pessetes de cara a l'any que ve.
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L'illa de Menorca, on el transport públic està al més baix
nivell de tots, i fermen al consell insular de mans i peus perquè
pugui ampliar qualsevol tipus de serveis. Aquí no, aquí no, aquí
tenim el calaix obert; allà sí. Creim que és totalment injusta la
distribució econòmica que se'n fa; totalment injusta i insuficient,
que no permetrà en absolut millorar el transport públic a l'illa de
Menorca, segur, seguríssim i que, per tant, només a aquest nivell
ja hauríem de plantejar un rebuig total. I no parlam del que són
les inversions de millora de les estacions, competència que açò
sí que ens la dóna, duros no, la competència, duros no. Plans de
transport públic que venien i contemplaven les necessitats
d'inversió, que també han desaparegut; s'han estimat més
oblidar-ho.

Feim per tant una comunitat autònoma amb criteris totalment
partidistes del PP, de submissió d'uns per mantenir cadires i de
control de poder des d'aquí dalt, per si de cas als consells imulars
no són tots dels meus. Açò, francament, aquesta comunitat
autònoma farà aigua de per tot amb aquests criteris que el Partit
Popular aplica. Creim que haurien de ser una altra cosa, que la
lleialtat institucional i la confiança haurien de ser l'instrument
per fer aquestes lleis i no la desconfiança existent, fins i tot
desconfiança dins les seves pròpies files. Què ha passat amb les
esmenes del Partit Popular? Que les ha hagut de presentar
modificant la llei, evidentment, desqualificant el Govern; però la
veritat és que açò poca cosa val la pena. Però així i tot, jo ho
entenc, desconfiança del propi Partit Popular que s'ha treballat
aquesta competència i que el primer que demana és que totes les
places siguin vacants; no ens ho enviïn, ho saben com funciona.
Per què? Perquè no existeix ni diàleg, ni confiança en absolut
entre les diferents institucions. I açò és un mal funcionament,
quan no som principiants, duim quinze anys; l'Estat ha avançat
moltíssim més del que aquí hem fet, i açò que som illes, i que era
allà i és allà on encara és més difícil fer comunitat. Creim que
amb l'actitud del Partit Popular no feim en absolut passes
endavant, sinó al contrari, són bàsicament greuges que tots a
qualsevol moment abocam damunt la taula i que l'únic que
trobam són silencis en aquesta banda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions.
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Pascual és absent; Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per una qüestió, per
una errada del nostre grup, que s'ha de dir d'aquesta manera,
no han pogut arribar les nostres esmenes a la consideració
d'aquest plenari; però, en qualsevol cas, vull manifestar el
nostre vot favorable a totes les que han presentat tant el
Grup Parlamentari Socialista, com el Grup Parlamentari
Nacionalista. I això és perquè, en definitiva, reflecteixen els
emperons fonamentals que des del nostre grup hem
presentat a totes les instàncies on aquesta llei ha estat
presentada, ja sigui als consells insulars, a la Comissió
Tècnica Interinsular o a aquesta mateix seu parlamentària,
i que, bàsicament serien els següents: és a dir, estam d'acord
amb les esmenes del PSM que fan referència a la necessitat
de globalitzar la transferència i de fer una llei de
transferències referida al transport terrestre i no al transport
per carretera, perquè, en definitiva, les competències han de
poder ser exercides per fer-se amb eficàcia, des d'una
perspectiva global de totes aquelles matèries que estan
clarament interconnectades, per tant seria de transport
terrestre, això afecta una sèrie de les esmenes presentades.
Perquè estam en desacord amb aquesta visió tutelar i amb
aquesta centralista des de la qual es transfereixen les
competències en aquest Parlament als consells insulars,
estam en contra del privar als consells insulars de la
capacitat normativa; estam en contra de passar-li només les
competències amb capacitat executiva i de gestió. I a més,
estam en contra, evidentment, dels mecanisme de control,
que també són objecte d'altres esmenes; però, estam en
contra també d'un doble centralisme que afecta aquesta llei
i que des del nostre punt de vista es basa en el següent: quan
es va transferir aquesta competència des de l'Estat a la
Comunitat Autònoma, es va fer amb tota una sèrie de
cauteles, amb tota una sèrie de mecanismes, per a nosaltres
viciats i viciosos, que significava una capacitat de control
important per part de l'Estat sobre el que es podia fer a les
Illes Balears en aquesta matèria; i de qualque manera, quan
això de la Comunitat Autònoma es pretén transferir als
consells insulars, no es fa en tot cas, que seria el pitjor dels
casos, acceptar-lo des del nostre punt de vista, traslladant
cap als consells insulars les cauteles i les mancances que
informaven la llei de transferències de l'Estat a la Comunitat
Autònoma, sinó que s'introdueixen aquests mecanismes de
control, aquestes mancances, des del Govern de la
Comunitat Autònoma. De tal manera que aquestes
competències, si s'aprova aquesta llei, arribaran transferides
amb un doble mecanisme de tutela, que seria des de la
Comunitat Autònoma i des del propi Estat. 

En definitiva, és una llei mal concebuda des d'un
principi, amb uns mecanismes de doble inspecció que
nosaltres no hi podem estar d'acord; amb uns càlculs de cost
efectiu que efectivament nosaltres votarem a favor
d'aquestes esmenes que presenten els grups socialista i
nacionalista, però tampoc no és que ho facem des del
convenciment absolut que això és la manera més adequada
de finançar aquestes competències; ho feim des de la
protestat i des de la consciència que aquí encara no hem
aconseguit establir un mecanisme transparent de càlcul del
cost efectiu, i un mecanisme realment negociat i que hagi
estat objecte de debat i de negociació entre les institucions
implicades.
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També aquesta llei manifesta una altra mancança, en aquest
cas del nostre procediment de transferència als consells, que és
el tema de Mallorca, que està exclosa perquè, en principi, va
manifestar el consell insular la seva negativa majoritàriament a
acceptar aquesta competència; però, efectivament, com que aquí
les competències les traspassam a partir d'un procediment
absolutament incorrecte, resulta que clar, en la mesura que en la
tramitació de la llei excloem Mallorca, perquè Mallorca ja va dir
que no estava d'acord amb el projecte, resulta que no donam, no
cream les condicions necessàries perquè en el tràmit
parlamentari aquesta llei pogués ser modificada, en l'hipòtesi que
anassin per aquí els vents de la majoria que, evidentment, no hi
van, es pogués modificar de tal manera que permetés aquesta
acceptació. Això és perquè no trobam una seqüència correcta
d'intervencions de les diferents institucions a l'hora de manifestar
el seu parer i a l'hora de, en definitiva, pautar el que seria un
procés correcte de transferències des del Govern als consells
insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, també el
Grup Popular, en fixació de posicions, d'alguna manera vol dir
quina és la postura respecte d'aquestes 27 esmenes que s'han
presentat a aquest projecte de llei. Bé, en primer lloc, vull dir que
d'aquestes 27, segurament, jo almanco ho  he fet així, les podem
agrupar en tres o quatre blocs, tant les d'un grup polític com de
l'altre, i que fan referència unes a substituir transports per
carretera per terrestre; unes altres que fan referència a allò
d'execució i gestió; unes altres que fan referència a les matèries
delegades i cost efectiu, principalment. Bé, jo no vaig a rebatre
els arguments que han donat aquí els diferents portaveus, perquè
fins i tot en el seguiment tenc la paraula per fixació de posicions
del nostre partit; però sí vull començar i dir que per a nosaltres
sí que és un motiu de satisfacció, per al Grup Popular, que avui
es dugui a aprovació aquesta llei de traspàs de competències en
matèria de transport per carretera als consells insulars. I creim
que és un motiu de satisfacció perquè d'alguna manera sí que
complim el que marca el propi Estatut d'Autonomia a l'article 39
i que d'alguna manera no sé ja si són nou o deu, o si ja seran
onze, però sí que d'alguna manera es traspassen competències, i
no residuals, als consells insulars, competències molt importants;
aquesta és una d'elles, però no cal, crec, recordar quines són les
nou darreres, perquè n 'hi ha de molt importants, com pugui ser
ordenació turística, turisme, cultura, esports, etc.

Al llarg de la tramitació, tant a ponència com a comissió,
efectivament és veritat que s'han aprovat bastants esmenes;
esmenes que entenc que el que han fet d'alguna manera és
millorar aquesta llei, millorar aquest articulat; no s'han
presentat, almanco les que ha presentat el Partit Popular,
cap no s'ha presentat, com aquell que diu, per esmenar la
plana del Govern, sinó que s'han presentat precisament
perquè en el lloc que ha de ser, que precisament és dins la
seu de la cambra, doncs aquest text articulat surti el millor
possible i que els consells insulars, amb aquest text
articulat, puguin aplicar aquesta llei de la millor possible.

Jo només vull dir que votarem en contra de totes
aquestes esmenes, ja ho havíem anunciat al llarg de la
tramitació, tant a ponència com a comissió. I intentaré
d'alguna manera explicar quina és la postura en relació a
aquests blocs competèncials que s'han anunciat a través
d'aquestes esmenes.

En primer lloc, nosaltres entenem que el que es tracta
aquí és transport per carretera, una altra cosa si s'hagués fet
una llei de transport terrestre i més ara que en aquest cas
que ja només la llei afecta a dos consells insulars com són
els de Menorca i d'Eivissa i Formentera, jo crec que encara
té més sentit, no s'entendria que aquí, com a títol, dugués
que també se'ns traspassava tot el que pugui ser trens o
ferrocarrils, perquè encara no en tenim. Per tant, ens
centram en la llei en si que és la proposta que va presentar
el Govern balear a la comissió pertinent, i després s'ha
presentat a aquest Parlament perquè sigui debatuda.

Quan al llarg del debat que hem tengut a la ponència i a
la comissió, jo crec que un dels temes més importants que
hem tengut han estat el que són delegació de competències
i el que podria ser la capacitat normativa. Aquí tal vegada
ha estat un dels punts on d'alguna manera hi ha hagut
postures més enfrontades entre els diferents grups; i jo vull
dir que primerament hem de recordar, el Grup Popular vol
recordar, que no parlam només de competències delegades,
sinó que es parla a la llei, a l'article corresponent, de les
competències que es traspassen als consells insulars com a
pròpies, que són aquelles que el Govern tenia com a
pròpies; i llavors parlam de competències delegades perquè
són les competències que el Govern tenia com a delegades.
I jo entenc, i crec que és així, que el que no és d'un no es pot
traspassar, per tant, el que no és pot fer és una competència
que no és pròpia passar-la com a pròpia, quan és delegada
precisament per part del Govern central i que, fins i tot el
propi Govern, té una sèrie de controls en aquesta llei.

Només vull recordar una cosa, la Llei orgànica 3711987
és la llei que traspassa competències a les comunitats
autònomes, bé com a delegades o bé com a pròpies; la
pròpia llei, i això no m'ho invent jo, no s'ho inventa aquest
diputat que els parla, a l'article 16 diu: El ejercicio de las
facultades delegadas a que se refiere la presente ley orgánica
estará sujeta a las normas del Estado, que se conservará en
todo caso la función legislativa y la potestad reglamentaria
sobre las materias objeto de delegación, y a lo que dispongan
los programas o planes generales o sectoriales del Estado. I
després continua dient que el Ministeri de Turisme,
Transports i Comunicacions, com vostès saben, senyores i
senyors diputats, aquesta llei orgànica no la va fer el Partit
Popular; per tant, l’únic que fa el Govern en aquest moment,
amb aquest traspàs de competències, és complir el que diu
la pròpia llei orgànica; i fins i tot més endavant, diu:
Competencias estatales no delegadas. El Estado conserva la
plenitud de su competencia normativa legislativa y
reglamentaria sobre las materias delegadas, así como la
programación y planificación en los términos previstos en la
LOT.
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Per tant, nosaltres entenem que, en fi, ens hagués agradat més
que haguessin vengut com a pròpies, com és natural, perquè,
entre d'altres coses, a part de què creim que la gestió podrem dur
la mateixa endavant i que els ciutadans de les nostres illes, de les
illes precisament que estiguin afectades per aquest traspàs les
competències, doncs, més o manco, no ho notaran, bé que sigui
delegada o que sigui una competència pròpia perquè no implica
en res l'administrat, quan tramita un expedient el que vol és que
es resolgui a la seva illa i com més aviat millor; però ens hagués
agradat, com és natural, que haguessin estat com a pròpies, però,
no ho són, precisament, perquè tampoc el Govern de la
Comunitat no les hi té.

Quant a la capacitat normativa, que també he llegit aquí tot
el que parla de capacitat normativa, jo entenc una cosa que està
clara, o sigui que: vostès entenen, senyores i senyors diputats que
pogués arribar-se al cas que dins la Comunitat Autònoma de les
lles Balears tenguéssim tres illes amb tres normatives de
transport diferents? O sigui, vostès creuen que això d'alguna
manera ajudaria a agilitar els tràmits i a solucionar els problemes
dels nostres ciutadans? Jo, sincerament, entenc que això
suposaria crear tal desgavell que molt aviat un ciutadà d'Eivissa
o de Formentera o de Mallorca o de Menorca, per desplaçar-se
amb un vehicle, que no tots els vehicles són de turisme sinó que
hi ha vehicles d'altres transports d'una illa a l’altra, doncs
realment li crearíem un vertader calvari per saber quan arribava
a aquella illa a veure què havia  de començar a fer abans de
poder començar a circular amb el seu vehicle.

Per tant, nosaltres entenem que, tal com està reflectit en
aquesta llei, en aquest projecte de llei, és de la millor manera que
es podia regular. I ja, per acabar, diré que bé, el cost efectiu, crec
que el càlcul del cost efectiu es va fer realment com s'havia de
fer; el que no es pot fer moltes de vegades és donar molt més del
que es té. I en relació a la quantitat que el Govern balear tenia
dedicada al que era transport per carretera es va fer una proposta
als consells insulars, s'ha de dir que al Consell Insular d'Eivissa
són 41 milions més 15 per a despeses d'implantació del primer
any; al de Menorca, 38 més 15; i s'ha d'entendre que aquestes
quantitats són quantitats globals, malgrat que a la llei vénen
desglosades, però que una vegada que els consells insulars reben
aquestes quantitats, com és natural, les poden dedicar a les
partides que ells creguin necessàries. Per tant, si dins la llei hi ha
una partida que pugui parèixer que queda insuficient, que tal
vegada realment és així, però tal vegada llavors n'hi ha una que
realment està doblada en la quantitat que havia de ser; tal vegada
s'hagués pogut fer una redistribució, però jo crec que seria molt
difícil saber illa per illa quines són les dificultats que es tenen
quant a aplicació d'aquesta llei una vegada que estigui als
consells insulars, i jo crec que és molt millor que siguin els
propis consells insulars que puguin fer aquesta redistribució. 

I bé, dir, com a representant del Grup Popular, que el
que més m'hagués agradat és sortir aquí a fixar la posició
d'una llei que d'alguna manera hagués afectat les tres illes,
els tres consells insulars; però que no és el Grup Popular qui
hagi exclòs cap illa, com s'ha dit aquí que exclou una illa,
sinó que ha estat el propi consell, i em pareix, a més, molt
legítim, perquè, jo, també com a membre d'un consell
insular, crec que és un dret que hem de poder exercir els
consells en el moment que sigui necessari; que ha exercit
aquest dret, s'han exclòs, i per tant, a mi m'hagués agradat
més que fóssim els tres. Però dir que nosaltres, com havia
anunciat abans, votarem en contra de tot aquest bloc
d'esmenes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Arribats a aquest moment,
podríem començar amb la llei de pressupost, però a aquesta
Presidència se li ha fet arribar la intenció, sembla ser que es
poden consensuar una sèrie d'esmenes o proposar de cara a
la llei de mesures transitòries, la llei d'acompanyament, per
dir-ho d'una manera clara, i per tant suspendria en aquest
moment la sessió, per deu minuts, per si s'arriba a acords,
que es facin arribar a la Presidència. I després, tal com
havíem anunciat, a les dues procediríem a fer la primera
votació. Se suspèn la sessió per deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Deman als serveis de la cambra que per favor controlin
les entrades i sortides que immediatament procedim a la
votació. I demanaria a les senyores i senyors diputats que
estiguin puntualment a la cambra, i no fer esperar la resta.

A la denominació del projecte de llei i títol I no s'hi
mantenen esmenes. Votació, perdó, estam en aquest
moment a la votació del dictamen del projecte de llei 4581,
de diverses mesures tributàries i administratives. A la
denominació del projecte de llei i títol l no s'hi mantenen
esmenes. Votació conjunta de la denominació del projecte
de llei i títol 1. Es pot donar aprovat per unanimitat?
S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies.

La portaveu m'havia dit que sí, Sr. Alorda.
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Passarem a la votació. Senyores i senyors diputats que votin
a favor de la denominació del projecte de llei i títol I, es volen
posar drets per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap en contra; 26 abstencions. Queda
aprovada la denominació del projecte de llei i títol 1.

A l'article 1 s'hi mantenen les esmenes 5073 del Grup
Parlamentari Socialista i 5365 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Es pot votar conjuntament? Es voten
conjuntament.

Vots a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Votació de l'article 1. Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció.
Queda aprovat l'article 1.

Al títol II i article 2 s'hi manté l'esmena 5073 del Grup
Parlamentari Socialista. Vots a favor d'aquesta esmena, es volen
posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions? Vots a favor, 21; en contra, 30; 5 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a la votació conjunta de la denominació del títol II i
article 2. Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 30; en contra, 19; i 7 abstencions.

A l'article 3 s'hi manté l'esmena 5075. Es pot donar ja per
votada, o és una esmena ... Un momentet, per favor. 

(pausa momentània del Sr. President).

Jo no voldria tenir cap tipus de problema ni molt manco per
repetir una sèrie de votacions, però s'entén que una esmena que
té un contingut concret, una vegada s'ha votat, amb
independència que afecti més articles, el que no canvia és el
contingut d'aquesta esmena que ja s'ha votat com a contingut i
com a esmena. Repetir reiterades vegades la mateixa esmena
encara que afecti articles diferents, però que el contingut és el
mateix, crec que és reiterar una votació. Però sembla ser que el
portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista plantejava que es
pogués votar a cada article on està afectada, no? Sr. Lletrat, a
comissió com ...

(pausa momentània del Sr. President).

Ens adaptarem a tal i com es va fer a la comissió. Per
tant, votam conjuntament les esmenes? No, per separat, o
les tres conjuntes? Les votarem les tres conjuntes.

Vots a favor de l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista, 5366 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 5881 del Grup Parlamentari Esquerra Unida;
vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 26; en contra, 30; cap
abstenció. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votació de l'article 3. Vots a favor, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 30; en contra, 26; cap
abstenció. Queda aprovat l'article 3.

A l'article 4 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup
Parlamentari Socialista. Vots a favor d'aquesta esmena, es
volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 19; en contra, 30; 7
abstencions. Queda rebutjada aquesta esmena.

Vots a favor de l'article 4?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 30; cap en contra; 26
abstencions. Queda aprovat l'article 4.

A l'article 5 s'hi mantenen les esmenes 5075 del Grup
Parlamentari Socialista, 5367 del Grup Parlamentari PSM
i 5882 del Grup Parlamentari Esquerra Unida; es votaran
conjuntament aquestes tres esmenes. Vots a favor, es volen
posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 26; en contra, 30; cap
abstenció. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votació de l’article 5. Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 30; en contra, 26; cap
abstenció. Queda aprovat l’article 5.
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A l'article 6 s’hi manté l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista i 5368 del Grup Parlamentari PSM. Votació conjunta.
Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions? Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció.
Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votació de l'article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26. Queda aprovat l'article 6.

A l'article 7 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 21; en contra, 30; 5 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Aquesta presidència no té cap inconvenient a repetir les
votacions i dur un ritme molt més pausat, si és que no podem fer
el seguiment de les votacions, però, si no, demanaria que es
prestés atenció a l'hora de les votacions. M'indiquen els membres
de la Mesa que hi ha hagut repetició de votacions, per tant,
tornarem a votar l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista a l'article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; 7 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 7 abstencions. Queda aprovat
l'article 7.

A l'article 8 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista i 5883 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Votarem conjuntament aquestes dues esmenes, o per
separat? Per separat.

Vots a favor de l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista?

Vots en contra?

Abstencions? 

Vots a favor, 19; en contra, 16; 7 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'esmena 5883 d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; 22 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; vots en contra, 4; abstencions, 22.
Queda aprovat l'article 8.

A l'article 9 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
Vots a favor, 19; en contra, 30; abstencions, 7. Queda

rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; abstencions, 7. Queda
aprovat l'article 9.
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A l'article 10 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; 7 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 7 abstencions. Queda aprovat
l'article 10.

A l'article 11 s'hi manté l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista i la 5884 d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Volen votació separada? Perdó. Votació separada.

Vots a favor de l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 30; abstencions, 9. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'esmena 5884 d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; 22 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 4; 22 abstencions. Queda aprovat
l'article 11.

Als articles 12, 13 i 14 s'hi manté l'esmena 5075 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; 7 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Podríem votar conjuntament, si no hi hagués cap
inconvenient els articles 12, 13 i 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 7 abstencions. Queden
aprovats aquests articles.

A l'article 15 s'hi mantenen les esmenes 5074 del Grup
Parlamentari Socialista i 5369 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Per proposar una
transacció de tal forma que el text de l'article seria el
següent: "S'estableix l'exempció i bonificació següent a la
taxa per serveix de selecció de personal", i en el text després
hi hauria dos apartats, un que diria: "restaran exemptes del
pagament de la taxa les persones amb discapacitat igualo
superior al 33% i gaudiran d'una bonificació del 50% les
persones que participin en processos de funcionarització i
promoció interna”.

EL SR. PRESIDENT:

Deman al portaveu del Grup Parlamentari Socialista si
té cap inconvenient a acceptar aquesta transacció.

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista? Es pot
acceptar la transacció.

Per part dels altres grups parlamentaris? Açò vol dir que
queden retirades les esmenes 5074 i 5369, amb
independència després del sentit dels vots. D'acord.
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Passam a votar, idò, aquesta transacció proposada pel Grup
Parlamentari Popular i acceptada pels portaveus.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. Votam la transacció proposada.

Vots a favor de la transacció? 30.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 5; 19 abstencions, 21. Queda
aprovada aquesta transacció.

Per tant, votaren l'article 15 incorporant aquest contingut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 5; 21 abstencions. Queda aprovat
l'article 15, incorporant el contingut de la transacció abans
aprovada.

A l'article 16 s'hi manté l'esmena 5885 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació a l'article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 35; en contra, 3; 17 abstencions. Queda aprovat
l'article 16.

Al títol III, article 17 s'hi manté l'esmena 5370 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i la 5886 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Votarem conjuntament
aquestes dues esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Votació de la denominació del títol III, article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció. Queda
aprovada la denominació del títol III, article 17.

A l'article 17 bis s'hi han presentat vots particulars del
Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Votam conjuntament els vots
particulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

Queda suprimit, idò, l'article 17 bis del dictamen.

Als articles 17 ter, 18, 19 no s'hi mantenen esmenes. Es
poden donar aprovats per unanimitat? Passam a votar
conjuntament els articles 17 ter, 18 i 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap en contra; 26 abstencions.

Votació de l'esmena 5375 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista que postula l'addició d'un nou
article.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Jo demanaria que en temps de votació, com a mínim,
almanco, no estiguéssim ni parlant per telèfon ni fent altres coses
que no sigui prestar atenció, perquè, si no, ens despistam a l'hora
de fer les votacions.

El resultat de la votació de l'esmena 5375 que postula
l'addició d'un nou article: 26 vots a favor, 30 en contra. Per tant,
queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 20 s'hi manté l'esmena 5363 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 30; 10 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 16; 10 abstencions. Queda
aprovat l'article 20.

A l'article 21 s'hi manté l'esmena 5364. Votam aquesta
esmena.

Vots a favor?

A l'article 21 s'hi manté l'esmena 5364 del Grup Parlamentari
Socialista.

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena ja es va dir en
comissió que estava decaiguda per la incorporació d'una esmena
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Per tant, hi ha una altra esmena a l'article 21 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que ha presentat el
vot particular. Votarem aquest vot particular. Sr. Alorda, té la
referència, no? Article 21, hi té un vot particular presentat pel
seu grup. Votarem el vot particular presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 30; 15 abstencions. Queda
rebutjat aquest vot particular.

Votació de l'article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 4; 22 abstencions. Queda
aprovat l'article 20.

A l'article 21 bis s'hi han presentat vots particulars del
Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Passam a votar aquests dos vots particulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; 7 abstencions. Queden
rebutjats aquests vots particulars.

Votació de l'article 21 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 7 abstencions. Queda
aprovat l'article 21 bis.

Es manté l'esmena 5877 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista que postula l'addició d'un nou
article.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.
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Als articles 21 ter, 21 quater, no s'hi han presentat vots
particulars. Passarem a votar-los.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció. Queden
aprovats els articles 21 ter i 21 quater.

A la disposició addicional primera del dictamen s'ha presentat
vot particular del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Votam conjuntament
aquests dos vots particulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjats aquests vots particulars.

Votació de l'addicional primera.

Vots a favor?
Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció. Queda
aprovada l’addicional primera.

Passam a votar, idò, el vot particular que es manté viu del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i del Grup
Parlamentari Socialista, ja que Esquerra Unida ha retirat el seu.

Vots a favor d’aquests dos vots particulars, a l'addicional
segona?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; 3 abstencions. Queden
rebutjats aquests vots particulars.

Votació de l'addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 23; 3 abstencions. Queda
aprovada l'addicional segona.

Es manté l'esmena 5374 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, que postula una derogació a
l'anterior llei d'acompanyament.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

L'esmena 5373 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista postula la derogació d'un article de la Llei
d'ordenació territorial.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I queda l'esmena, també del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, en aquest cas, la 5880. Es manté, no la
tenia retirada a aquesta no? Passam a votar aquesta esmena
que postula una derogació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

A la disposició derogatòria no s'hi mantenen esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 26 abstencions. Queda
aprovada la disposició derogatòria.
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A les disposicions primera, segona, i a l'exposició de motius
no s'hi mantenen esmenes. Votarem conjuntament. Votarem les
disposicions finals primera i segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 26 abstencions. Queden
aprovades les disposicions finals primera i segona.

Passam a votar l'exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Procedeix ara, en compliment de l'article 24.6 de l'estatut
d'Autonomia efectuar una votació final única per tal que la
majoria suficient s'assoleixi pel vot favorable, computat de
manera separada, dels parlamentaris que representin, si més no,
dues illes diferents. En conseqüència, senyores i senyors diputats
de l'illa de Mallorca que votin a favor, es volen
posar drets?

Vots en contra de l'illa de Mallorca, es volen posar drets?

Abstencions?

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

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

Vots en contra?

Abstencions?

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

Illa d'Eivissa i Formentera. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra, 4; cap abstenció.

Atesos els resultats de la votació, aquesta presidència
proclama aprovada aquesta llei que ha obtingut la majoria
qualificada establerta a l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia.

Tenint en compte que al dictamen s'han incorporat nous
articles del text inicial, demanam als serveis jurídics de la
Cambra que realitzin les correccions pertinents. Queda
aprovada, idò, en conseqüència, la Llei de diverses mesures
tributàries i administratives.

Passam seguidament a la votació del dictamen de
proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.

Poden votar totes les esmenes conjuntament? Deman,
idò, als serveis de la Cambra que incorporin el número de
les esmenes que vénen reflectides al dictamen i que s'han
mantengut en aquest plenari per fer la seva incorporació al
Diari de Sessions. Es votarà conjuntament tot el bloc
d'esmenes presentat a aquest projecte de llei, al dictamen,
que s'han mantengut vives, que en total són 27.

Esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista: 5002, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4988,
4989, 4990, 4991, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999 i 5001.
Esmenes del Grup Parlamentari Socialista: 5009, 5010,
5011, 5012,5013,5014,5015,5018,5019,5020 i 5023.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades totes les esmenes.

Podem votar, així doncs, el contingut de tots i cadascun
dels articles i disposicions addicionals, finals i exposició de
motius? Es vota conjuntament.

Vots a favor de tots els articles, disposicions addicionals,
finals i exposició de motius, de tot el conjunt?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; cap abstenció. Queden
aprovats.

Procedeix ara votar per illes, tal com estableix l'article
24.6 de l'Estatut d'Autonomia i que s'ha de computar de
manera separada en cadascuna de les Illes perquè afecta
competències dels consells insulars, i així ho estableix el
nostre estatut.

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

Abstencions?

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

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7;en contra, 7; cap abstenció.

Illa d'Eivissa i Formentera, vots a favor?

Vots em contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra, 4; cap abstenció.

Atès el resultat, aquesta presidència proclama l'aprovació
d'aquesta llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió fins
a les a les 16.30 hores.
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