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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comença la sessió de la comissió d’avui. En
primer lloc, deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President. Margalida Capó en substitució de Pere Palau.

I. Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a debatre el primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.

Al títol del projecte de llei, al títol 1, al capítol 1 i a l’article 1
no s’hi presenten esmenes. Votació conjunta del títol del
projecte de llei, del títol 1, del capítol 1 i de l’article 1 de
l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats el títol 1, el capítol 1 i l’article 1.

A l’article 2 s’hi mantenen les esmenes 4859, 4877 i 4878, de
modificació, i 4876, de supressió, del Grup Parlamentari Popular.
Debat conjunt d’aquestes esmenes. Per defensar les esmenes,
té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Popular hem presentat un conjunt
d’esmenes a aquest articles 2, que és de modificació de les
Directrius d’Ordenació del Territori en el que fa referència a les
deduccions a les quals es poden acollir els propietaris de
finques que estiguin dins la Llei d’espais naturals. Dins les
Directrius d’Ordenació del Territori, que va aprovar el Partit
Popular a l’anterior legislatura, es deia que tots aquells
particulars que tenguin finques o terrenys inclosos en àrees de
sòl rústic protegit es podran acollir una deducció del 25% a la
seva declaració de renta, de totes aquelles obres de millora i de
conservació que facin dins la seva finca, i nosaltres, des del
Grup Popular, presentam una esmena perquè aquesta deducció
s’incrementi.

Des del pacte de progrés se’ns havia dit que es presentava
a aquesta llei d’acompanyament una gran deducció, una mesura
que implicaria per aquests senyors i senyores que tenen
finques petites o grosses dins la Llei d’espais naturals que es
duplicarien les ajudes, quant a les deduccions dins la seva
declaració de renta que passarien del 25 al 50%. I en el text de
la llei que ha presentat aquí el pacte d’esquerres, ens adonam
que efectivament s’ha duplicat el passar del 25 al 50%, però no
per a tota aquella gent, tots aquells particulars que tenguin
terrenys dins sòl rústic protegit, sinó que només és per a
aquells que tenguin les seves finques, els seus terrenys dins el
que és una àrea de parc natural. I a més, ens adonam que la
quantificació, el cost que això suposa al Govern, passar
d’aquest 25 al 50% de desgravació de les desp eses de
conservació i millora, suposa per al Govern balear un cost d’11
milions de pessetes. Des del Grup Popular consideram que
aquesta mesura és molt reduïda, que s’han quedat curts, i
proposam per a això, amb aquestes esmenes, passar del 25 al
50% dins totes les finques que estiguin dins sòl rústic protegit,
no només les que estan dins parcs naturals, i un escalonat que
hi ha de màxims de desgravació, també, des del Grup Popular
proposam que s’incrementin aquests màxims perquè puguin ser
més quantioses les ajudis que es donin a la gent que està
afectada pels parcs naturals.

I amb aquesta intervenció, Sr. President, donaríem per
defensat aquest bloc d’esmenes que fan referència a l’article 2
de la Llei de mesures tributàries i d’acompanyament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Alorda, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup no donarem
suport a aquestes esmenes, creim que el que s’ha pretès, amb
aquesta incorporació, aquesta modificació de l’article segon, on
sí que realment probablement hauríem de fer una reflexió per
recollir en un text refós totes les propostes i mesures fiscals que
tenim disseminades per distintes normatives, més que no
dedicar-les dins la Llei de directrius; però, atès que en aquests
moments es troba dins la Llei de directrius aquesta proposta,
nosaltres ja vàrem apuntar d’antuvi que hi hauria d’haver una
diferència entre sòl rústic especialment protegit, els espais
naturals protegits, del que era el sòl rústic protegit a nivell
estrictament urbanístic. Creim que aquest és el missatge que
s’ha anat gestant i que s’ha anat enviant a la ciutadania amb
tota la polèmica i debat públic respecte dels espais naturals
protegits, i aquest és un gest, amb una quantia x que,
evidentment, no és el que hagi de significar el màxim d’ajudes
sinó que evidentment les polítiques s’expressaran a través de
les partides de despesa i no de les d’ingrés, però sí que ja és
una primera mostra de què hi ha d’haver una diferència de
tractament entre el sòl rústic protegit i els espais naturals
protegits. Això és el que pretén aquest article i aquesta imatge
o aquesta idea quedaria una altra vegada amagada, negada, si
aprovàvem l’esmena del Grup Popular. Per tant, no li podem
donar suport. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. La diputada Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, em sap greu, Sr. President, que des dels distints grups
parlamentaris, només ha intervengut el Sr. Alorda, però supòs
que no donen suport a aquest bloc d’esmenes del Grup
Popular, i dir que crec que és una llàstima perdre aquesta
oportunitat que aquesta gent que durant tants d’anys i tants
d’anys ha mantengut les seves finques, doncs són els que han
fet possible que avui molta part de la Serra de Tramuntana i de
la Serra de Llevant siguin uns paratges envejables per gran part
d’Europa i per als milers i milers de turistes que venen a la
nostra comunitat; i que creim que, des del Grup Popular n’estam
convençuts, però també ens agradaria que fos així per part dels
altres grups parlamentaris, que fessin un esforç per intentar
incrementar les ajudes a l’hora que les declaracions de renta,
dins l’impost de la renta puguin tenir uns majors descomptes,
unes majors bonificacions per a les despeses que fan aquests
senyors i senyores, siguin grossos o siguin petits, siguin grans
propietaris o siguin petits propietaris per a les millores que fan
de condicionament, d’inversió i de conservació de les seves
finques.

Crec que aquí teníem avui una oportunitat per acceptar i per
aprovar aquestes quatre o cinc esmenes presentades pel Grup
Popular i, com sempre, veim, des dels grups que donen suport
a l’equip de Govern, que no es vol ajudar, no volen incrementar
les ajudes als propietaris de les finques.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només per matisar que si es manté
l’ajuda que havia establert el Grup Popular amb aquesta
introducció d’un article o d’una disposició dins les DOT,
recordem-ho, dins la polèmica de les directrius es fa com a una
esmena que és introduïda en comissió, si es manté allò que ja
havia fet el Grup Popular a l’any 99, fa dos dies pràcticament,
resulta que no comprenem o no compartim, no sé, tot això que
diu la Sra. Salom. L’únic que ha pretès, la innovació normativa
que hi ha en aquest article, és incrementar respecte del que hi
havia, no a ningú llevar-li el que hi havia, incrementar respecte
dels espais naturals protegits.

Certament que s’ha de seguir pensant en algunes fórmules
addicionals de suport, especialment a l’activitat productiva del
sòl rústic, indiscutiblement, però, segurament, més enllà dels
gestos que es fan en matèria fiscal, la veritat és que la política
activa i de suport a la producció pensam que s’ha de fer dins la
política de despesa, com indiscutiblement s’està intentant des
de la Conselleria d’Agricultura, i també, amb menor mesura, en
aquest sentit, des de la Conselleria de Medi Ambient, però, en
general, des del Govern de les Illes Balears, per intentar que hi
hagi aquesta productivitat dins les finques. Per tant, amb això

ens hi trobaran i l’únic que feim és mantenir allò que havia
introduït el Partit Popular i ampliar-ho per als espais naturals
protegits. No acabam d’entendre que se’n faci d’això una cosa
tan negativa com en fa la portaveu del Grup Popular. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Acabat el debat, passaríem a la votació
conjunta de les esmenes, si no ha ordre en contrari, de les
esmenes 4859, 4877, 4878 i 4876.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre a
votació. Passaríem a la votació de l’article 2.

Vots a favor de l’article 2?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 2. A l’article 3 s’hi manté l’esmena
4849, de substitució, del Grup Parlamentari Popular. Per
defensar l’esmena, té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President , moltes gràcies, senyores i senyors
diputats. Aquesta esmena tan sols és per intentar equiparar la
tributació, el tipus impositiu de les màquines tipus B en el que
serà la tributació de la Lototrot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tirs
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. Ens hi hem d’oposar per una raó molt senzilla, el
tema de la Loto del trot no és assimilable a la loteria de les
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màquines tipus B; les màquines tipus B tenen una resposta
mecànica o electrònica, m’és igual, immediata quan es fa
l’aposta dins la màquina, en canvi el sistema de loto és de valor
al final. Encara que es reculli la loteria del trot a través d’un
sistema on line mecanitzat el final del resultat no depèn
d’aquesta extracció, sinó que depèn d’un resultat extern que es
produirà després i s’haurà de manifestar amb la presentació
d’aquest bonus si s’ha tret o no s’ha tret o s’ha coincidit amb
els resultats favorables o contraris a l’aposta.

Per tant, no es pot aplicar el mateix procediment que les
màquines tipus B. Per aquesta raó votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tirs Pons. Acabat el debat, passam a la votació
de l’esmena 4849.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 3 de l’informe de ponència.

Vots a favor de l’article 3?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 3 de l’informe de ponència. Al
capítol 2 i als articles 4 i 5 no s’hi han presentat esmenes.
Passam a la votació conjunta del capítol 2 i dels articles 4 i 5 de
l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats el capítol 2 i els articles 4 i 5 de l’informe
de ponència. A l’article 6 s’hi manté l’esmena 4858, d’addició,
del Grup Parlamentari Popular. Per defensar l’esmena, té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Aquesta esmena és molt clara i molt senzilla. Des del
Grup Popular estam d’acord que si un particular o un
contribuent se’n va a l’administració a un moment determinat
i en aquest cas a la Conselleria de Medi Ambient i vol fer una
fotocòpia d’un expedient, tant si és en blanc i negre com si és
en colors com si es fan fotocòpies de plànols, doncs
evidentment que l’administració cobri x euros pel que suposa
prestar aquest servei als contribuents; però consideram, des del
Grup Popular, que si un senyor se’n va a registrar un paper, a
registrar una instància a la conselleria, de qualsevol tipus de
documentació que és necessària per tramitar un expedient, i se
li ha de fer una fotocòpia de la instància, amb el segell, doncs
que, evidentment, això, que és una cosa a la qual es veu obligat
el particular per obtenir un determinat paper, que això no tengui
cap cost per al ciutadà. Només és com un gest, supòs que això,
el cost per a l’administració o el perjudicada que pot sortir
l’administració és molt poc, però consider que si un senyor va
a registrar una instància i se li ha de fer una fotocòpia perquè
tengui constància d’això, doncs crec que l’administració no ha
de cobrar res a aquest particular. Simplement és un gest, creim,
de bona voluntat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, però hi ha un fet, i és taxa a la qual respon. La taxa
respon a què hi ha una despesa o no hi ha una despesa quant
a temps i dedicació; quan un funcionari, una persona, pel sol
fet d’aixecar-se, agafar un paper i fer una fotocòpia, tant és fer-
ne una com fer-ne tres, el que s’intenta compensar amb una
taxa, que no ens enganyem, són 10 pessetes; o el que presenta
ja du la fotocòpia o la còpia feta de l’escrit a plantejar, que no
tendria problemes perquè també li seria segellat
convenientment, o, si demana que es faci una fotocòpia, no és
res exagerat suposar que aquestes 10 pessetes no faran fer
fallida a l’empresa, però tampoc al consumidor.

Per tant, creim que s’ha de mantenir aquesta taxa. Gràcies,
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo comprenc que el Sr. Pons
ha de mantenir aquí el tipus i ha de defensar la proposta que es
fa des de la Conselleria de Medi Ambient, però nosaltres, des
del Grup Popular, consideram que un quantiós nombre de
ciutadans que van a qualsevol administració i en aquest cas a
la Conselleria de Medi Ambient a registrar un paper, que
l’administració li hagi de cobrar 0,09 euros per una fulla, em
pareix una cosa com a ridícula. I des del Grup Popular
proposaríem que no es cobràs aquesta taxa per fer una
fotocòpia en concret d’un foli paper A4.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Molt breument, Sr. President i sense abusar, però estam
acostumats que de l’estalvi i de no ser generosos amb les
quantitats petites un arriba a tenir quantitats grosses, i per a
l’administració creim que no és el 0,09 euros que significa, això
és la suma multiplicat per la quantitat de clients que poden
exigir aquest servei.

Gràcies, per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4858.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 6 de l’informe de ponència. Vots a favor
de l’article?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 6 de l’informe de ponència. A
l’article 7 no s’hi presenten esmenes. Passarem directament a la
votació de l’article 7.

Vots a favor de l’article 7?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 8 s’hi manté l’esmena 4879, de supressió, del
Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa, té la paraula
la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Popular creim que aquest no és el
moment i que tampoc no és el concepte adequat que per part de
l’administració es creï una taxa nova pels reportatges
publicitaris dins els nostres espais naturals protegits i dins les
finques de titularitat pública.

Des del Grup Popular consideram que unes illes com les
nostres, que vivim de la imatge; unes illes que vivim d’intentar
transmetre a la resta del món que tenim uns paratges naturals
magnífics i que tenim unes platges amb aigües netes i
transparents, illes que vivim doncs que IBATUR fa unes
campanyes de promoció on es gasten cents i cents de milions
de pessetes fent publicitat respecte de com és de guapo venir
a Mallorca, Menorca o a Eivissa i Formentera; creim que ara, per
part de l’administració, no és el moment ni s’ha de crear una
nova taxa per a tots aquells particulars o empreses que vulguin
fer fotografies, amb caràcter comercial, dins aquests espais
naturals protegits o dins les finques públiques. Creim que això
va en contra de la política general de promoció de les nostres
illes. Creim que si una marca comercial, la que vulguin, vol fer
una sessió fotogràfica, un reportatge publicitari a un espai
natural protegit de la nostra comunitat i aquest reportatge o
aquest espai publicitari surt per tot el món, que el fons és
Mallorca, Menorca o Eivissa i Formentera, creim nosaltres que
els partits polítics hem d’estar contents, hem d’estar satisfets
i donar-los les gràcies i no crear un impost nou, una taxa nova
a aquests senyors per fer aquests reportatges. Ens pareix un
absurd aquesta creació d’aquesta nova taxa, i des del Grup
Popular demanam al pacte de progrés que la retirin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo podria estar d’acord amb la primera
part del raonament, a dir que el fet publicitari de reproduir amb
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imatges, siguin fixes o mòbils de qualsevol indret d’aquestes
illes, pot suposar un fet de propaganda; no obstant això hi ha
un però quan parlam d’espais naturals protegits: i és que
aquesta protecció està ratificada i demanam tots els grups amb
presència en aquesta cambra que hi hagi gent que vigili aquest
drets, que hi hagi vigilants, que hi hagi gent que gestioni
aquests espais naturals; que hi entri un grup de fotògrafs, amb
tota la bona intenció que es vulgui, però sense anar de la ma
d’aquests vigilants, d’aquests gestors, ens sembla una
imprudència, primera.

Segona, fer un negoci damunt un espai públic protegit que
ha costat a l’administració i que costa i que té una repercussió
certa damunt les arques, poc o molt, però damunt les arques de
la comunitat autònoma, s’ha de ser absolutament acurat per
veure quina és la utilització que es fa d’aquest espai. No perquè
hi vagin amb males intencions, però efectivament pot ser una
propaganda absolutament contrària als interessos de la
comunitat.

Per tant, que es presenti, no solament que es posi una taxa,
sinó que se sàpiga perfectament amb quin criteri es vol utilitzar
aquell fons geogràfic per fer la publicitat, creim que és una
mesura de prevenció per no haver d’acudir a aquella dita que
tenim a les illes i és: pregar a Santa Bàrbara quan ja ha plogut,
és abans que hi hem de pregar. Per açò no ens sembla malament
que sigui restrictiva la utilització de les imatges dels espais
naturals de les Illes Balears.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular
consideram que l’administració autonòmica, per ser
conseqüent, si vol posar aquesta taxa en marxa, doncs
l’IBATUR, si em permeten, hauria de subvencionar aquesta
taxa, hauria de subvencionar els particulars o les empreses que
hagin de pagar aquesta taxa, doncs que IBATUR els
subvencioni; perquè, si no, l’IBATUR es gasta un munt, cents
i cents de milions de pessetes promocionant una cosa, que hi
ha determinats particulars que estan disposats a fer-ho de
manera gratuïta, tan sols utilitzant aquests espais. I nosaltres,
des de l’administració, ara, els volem gravar, els volem fer
pagar.

Però és que, a més, l’administració vol cobrar aquesta taxa
perquè diu que li suposa un cost a l’administració; però és que
també ho cobrarà dins el que són finques privades. És a dir, un
senyor, un particular que té una finca dins el Parc de Llevant i
resulta que produeix oli d’oliva, i resulta que aquest senyor vol
fer unes fotografies del seu procés productiu, fer unes fotos per
fer unes etiquetes per aferrar a unes botelles per envasar l’oli
que fa comptes vendre; és a dir aquest particular fa comptes fer
unes fotografies que seran utilitzades comercialment per
promocionar aquell producte que ell fa dins la seva finca.

Doncs resulta que aquesta senyor particular haurà de demanar
permís, haurà de demanar autorització a la Conselleria de Medi
Ambient, la Conselleria de Medi Ambient autoritzarà o no, i
després aquest senyor particular haurà de pagar per fer fotos
dins casa seva? Això és el que volen aprovar vostès?

Nosaltres, com és natural, des del Grup Popular, estam
totalment en contra d’aquest article 8 d’aquesta llei
d’acompanyament, perquè ens pareix un absurd i una
barbaritat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Molt breument, Sr. President, per contestar la portaveu,
amable sempre del Grup Popular. Però hi ha un dels dos que
llegim malament la llei: espais naturals públics, els privats no es
poden posar, és impossible. Per tant, si només són els públics,
jo crec que la comunitat autònoma en aquest cas el Govern de
la comunitat autònoma pot proposar al Parlament,
tranquilAlament, de posar aquesta taxa damunt els espais que
siguin públics, damunt els privats òbviament que no els ho pot
posar. És una lectura que nosaltres feim des d’aquí que hi ha el
moment de diferències que ens separen en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4879. Vots a favor
de l’esmena?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena 4879.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ens agradaria, en aquesta esmena anterior, fer-hi una
referència per explicar el vot; només perquè, per part del nostre
grup, també estam d’acord, tal i com ha estat exposat, ens
agradaria que quedàs constància que si hi ha una fórmula de
redactar perquè quedi claríssim allò que ha pretès el portaveu
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del Grup Socialista, que siguin de titularitat pública, ens
semblaria correcte que així sigui, perquè realment, tal i com està
redactat, podria induir a confusió. Però vaja, crec que està clar
què és el que pretén la llei.

Perdoni que sigui el moment quasi d’explicació de vot, però
per part del nostre grup era important que quedàs constància
d’aquest posicionament respecte d’aquest punt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació de l’article 8.

Vots a favor de l’article?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 8 de la ponència. A l’article 9 s’hi
manté l’esmena 4880, de supressió, del Grup Parlamentari
Popular, per defensar l’esmena, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat
una esmena per suprimir aquest article 9, perquè creim que a
una comunitat com la nostra, on tots els polítics ens omplim la
boca que hem d’intentar fer esforços per destinar més recursos
a temes d’I+D, doncs resulta que quan una determinada
empresa ha fet un esforç econòmic important per fer
determinades investigacions, quan treu les conclusions d’això
i ho vol posar en pràctica, resulta que damunt això, damunt
aquests assaigs clínics, en aquest cas en medicaments, ara, per
part del pacte, se’ls vol posar una nova taxa per les sol Alicituds
de realització d’aquests assaigs clínics, en aquests cas en
medicaments.

I des del grup nostre, com a filosofia, consideram que
aquest article va en detriment de l’I+D de la nostra comunitat,
i aposta hem presentat un article per suprimir aquesta creació
d’una nova taxa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

La comunitat autònoma té els serveis necessaris per fer
aquestes anàlisis, si o no? Sí. Hi pot anar la Seguretat Social
demanant que els donin aquests serveis? També. Aquests
serveis ocasionen una despesa per part de la comunitat

autònoma per donar aquest servei, que és important, sense
dubtes que és important. Ni per la quantia, per la quantia no
creim que sigui necessari llevar aquesta taxa, però hi ha una
filosofia a dins que sí és important, i és que fins i tot amb l’I+D
i amb tot l’important que sigui, que hi hagi un grup privat o
públic, en aquest cas Seguretat Social o sanitat privada, que
vulgui fer experimentacions amb medicaments i que es
requereixi aquesta ajuda, produirà una despesa.

Creim molt més positiu que si s’ha d’ajudar a aquestes
investigacions sigui directament per part de la comunitat
autònoma que no s’utilitzi aquesta porta de darrera de dir: tots,
sense pagar, podran utilitzar els serveis sol Alicitats. Per açò
creim més amb el manteniment de la taxa i que, si és un projecte
prou important, sigui apadrinat, si és possible aquesta paraula,
directament per part de la comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Acabat el debat, passam a la votació de
l’esmena 4880. Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam a la votació de l'article
9.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 8; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 9 de l'informe de ponència. Als
articles 10, 11, 12, 13, 14 i 15 no s'hi mantenen esmenes.
Passaríem a la votació conjunta d'aquests articles.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

A favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats aquests articles de l'informe de ponència.
A l'article 16 s'hi mantenen les esmenes 4850, d'addició, 4851,
4852, 4853 i 4855, de supressió, i 4854 i 4850, de modificació,
totes del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-les, té la
paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, president. Defensarem conjuntament tot
aquest bloc d'esmenes i des del Grup Popular proposam
suprimir i modificar tota una sèrie d'apartats d'aquest article 133
bis sobre taxes per matrícula anual de vedats privats de caça i
tema de camps d'ensinistrament de cans, i dir que, en una
lectura acurada d'aquest article, ens temem que, per part del
Govern balear del pacte d'esquerres, es vol incrementar, es vol
gravar d'una manera important tot el que són les matrícules
anuals dels vedats, és a dir tots aquells senyors i senyores que
tenguin una extensió o un vedat de caça, anualment han de
pagar a la Conselleria de Medi Ambient una taxa per poder tenir
l'autorització o la taxa de matrícula d'aquest vedat per poder
realitzar allà l'activitat de la caça. Resulta que analitzant les
xifres que se'ns presenten per part de la Conselleria de Medi
Ambient, on al front hi ha el partits d'Els Verds, s'incrementa
d'una manera molt important això, en quanties que arriben a un
increment d'un 300% del cost dels vedats, on s'escalonen en
funció de la superfície, en funció de les hectàrees quines
quantitats s'han de pagar per hectàrea, de 6 euros les 20
primeres, es proposa que a partir de la hectàrea 20 fins a la 125
es paguin 0,6 euros/hectàrea, i a nosaltres, des del Grup
Popular, ens sembla excessiu aquest increment, perquè a un
particular li pot suposar passar de pagar 6.000 pessetes anuals
per un vedat a pagar-ne, a partir de l'any que ve, 20.000 o 30.000
pessetes per vedat; creim que l'increment és excessiu. En tot
aquest article es nota que hi ha un ànim per par de
l'administració a posar traves a l'hora de realitzar l'activitat de la
caça i ens trobam que, si bé des de la Conselleria de Medi
Ambient sabem i ens temem que els caçadors no estan massa
ben vists i se'ls vol intentar retallar un poc i minvar un poquet
l'àmbit d'actuació que tenien fins ara, per una altra part ens
trobam que des del Consell de Mallorca, l'equip que governa
allà, que al final són els mateixos, són el pacte d'esquerres del
consell insular o del Govern balear, des d'allà, que és una altra
administració, sí que es vol fomentar, sí que es vol ajudar a
l'activitat de la caça, i nosaltres, des del Grup Popular, demanam
que es posin tots d'acord, a veure si anam en contra o anam a
favor dels caçadors, i des d'aquestes perspectiva, des del Grup
Popular, hem plantejat tot aquest bloc d'esmenes que ens
agradaria que fossin acceptades per part dels grups
parlamentaris que donen suport al pacte de govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha tres aspectes que m'agradaria
tocar, encara que fos breument, que justifiquen aquesta taxa.
Primer de tot aquesta taxa no és un invent, existeix aquesta taxa,
per què?, perquè hi ha una contradicció brutal en el fet de caçar,
el propietari del terreny diu que entres dins casa seva, cosa
certa, però la caça, els animals que hi ha dins no són propietat
del propietari del terreny; quan el caçar era important per la
supervivència de la gent, caçar no estava penat, fins i tot els
(...), els falcons, etc., quan els mataven anaven a l'ajuntament i
l'ajuntament els donava un duro o tres pessetes perquè havien
liquidat una rapinyaire. Avui les rapinyaires estan protegides
i els caçadors es veuen en un embull per poder matar un animal
de pèl o de ploma susceptible de ser condimentat amb
posterioritat. Quan l'existència de la caça no és un fet de
supervivència, sinó que és un esport qualsevol, que hi hagi
una taxa per, primer de tot, aquell que té terrenys que els
preservi, perquè només hi pugui anar ell o, en el cas de
colAlectius, que sigui només aquell colAlectiu que pugui anar a
caçar en un indret determinat, que l'administració, que és la
responsable, que després reclamen sempre a l'administració si
és una espècie protegida o no aquell ocell o aquell mamífer en
qüestió, resulta que no ha de pagar 6.000 pessetes o 15.000
pessetes cada any. Ens sembla que no és una taxa
suficientment important per haver de donar permís a persones
individuals o a colAlectius, i a Mallorca n'hi ha prou de
colAlectius, i la Sra. Diputada em consta que ho sap
perfectament, que els agrada caçar. Repartir aquesta despesa
entre tots és, no diré la xocolata del lloro, però gairebé, no crec
jo que sigui prou important per, per una banda, que es practiqui
la caça com a esport de coneixement del territori i per caminar,
que diuen que és molt sa, però per altra banda la responsabilitat
d'haver d'impedir la (...) de la fauna que tenim encara en aquests
indrets, fa absolutament justificada l'existència d'aquesta taxa.

Per una altra banda, l'ensinistrament de cans de caça es pot
catalogar com una pràctica paracinegètica, fa el mateix,
necessita algú que vigili perquè no s'utilitzin mitjans prohibits
en aquest fet, per tant que estigui gravat amb una taxa no ens
fa més que fer pensar que el que es pretén és un grau de
corresponsabilitat per part de qui paga la taxa i de qui en
definitiva té la responsabilitat de guardar la fauna d'aquestes
illes que és l'administració.

Creim que aquests són motius suficients per rebutjar les
esmenes presentades pel Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Molt breument, Sr. President, per dir al Sr. Pons que ja
sabem que, efectivament, no és una taxa inventada, del que ens
queixam nosaltres és que es produeix un increment en aqueixa
taxa que arriba fins al 300% i al Grup Popular ens sembla
excessiu, i els demanam que rectifiquin. Vostès ens diuen que
no, responsabilitat seva incrementar aquestes taxes per
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matrícules anuals de vedats en un 300%, creim que això, en
principi, repercuteix en els propietaris d'aquests vedats, que si
se'ls incrementa la taxa que han de pagar a l'administració,
evidentment el que faran serà incrementar el preu del lloguer de
les caceres i incrementar el cost dels caçadors que volen
realitzar la seva act ivitat. I com que des del Consell Insular de
Mallorca resulta que es vol potenciar que els particulars puguin
anar a caçar, això acabarà que, per una part la Conselleria de
Medi Ambient incrementarà aquesta taxa i, per altra, el Consell
Insular de Mallorca incrementarà la subvenció que dóna als
caçadors perquè puguin anar a caçar en aquests vedats que, a
partir d'ara són més cars. Nosaltres no volem que facin el ridícul
d'aquesta manera, a posta els demanam que rectifiquin i que no
incrementin en un 300% aquestes taxes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam a la votació de les esmenes 4850, 4851, 4852, 4853,
4854, 4855 i 4856. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a la votació de l'article 16 de l'informe de
ponència. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 16 de l'informe de ponència.

A l'article 17, a la denominació del títol segon, a la
denominació del capítol I, als articles 18, 19 i 20 i a la
denominació del capítol II, no s'hi mantenen esmenes. Si cap
grup no demana votació separada, faríem una votació conjunta
de tot el bloc. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat aquest bloc. A l'article 21 s'hi manté l'esmena
4881, de supressió, del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-
la, té la paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, la 4881 i la
següent, que fa referència a l'article 22, que és la 4882, per part
del Grup Popular, quedarien defensades en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a la votació de les esmenes 4881 i 4882,
conjuntament. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes i passam a la votació
dels articles 21 i 22, si no hi ha objecció, votació conjunta dels
dos articles. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els articles 21 i 22.

A l'article 23, a la denominació del capítol III i als articles 24
i 25 no s'hi han presentat esmenes. Passam a la seva votació.
Vots a favor?



1022 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 fascicle 1 / 11 de desembre del 2001

 

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats. 

A l'article 26 s'hi mantenen les esmenes 4860 i 4872, de
supressió, del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-les, té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
article fa referència a les infraccions i sancions en matèria de
costes, i la primera esmena que presentam des del Grup Popular
fa referència a suprimir aquest article, en tant que entenem que
hi ha una superposició de competències i en aquest cas creim
que des de la Conselleria de Medi Ambient s'estan ficant dins
un terreny on no tenen competències, sinó que les
competències són en matèria de costes, i que des del Govern
del pacte d'esquerres es volen regular tota una sèrie
d'infraccions en qüestions que no té competències aquest
govern, sinó que les té una altra administració, i en aquest
sentit proposam que se suprimeixi aquest article 26 perquè no
volem suposar, des del Grup Popular, que es planteja a posta
aquest article per entrar en una confrontació amb una altra
administració i que, com sempre, això acabi en un recurs per
part de l'administració central contra aquesta llei
d'acompanyament de pressuposts. Ens sabria greu, des del
Grup Popular, que això acabàs així i voldríem fer la reflexió als
distints grups parlamentaris que donen suport al Govern, que
mirin si realment són competents o no per poder aprovar i posar
en pràctica aquest article 26.

Per una altra part, hem presentat una esmena de supressió
a l'article 26, el darrer punt de l'apartat a) del punt 4, que diu "les
aigües residuals urbanes i les industrials sempre tindran la
consideració de contaminants", des del nostre punt de vista
ens sembla excessiu que sempre, les aigües residuals urbanes
siguin contaminants i que sempre les aigües residuals
industrials, sempre seran contaminants, des del Grup Popular
consideram que seran contaminants si es fan unes anàlisis, del
tipus que sigui, i allà les conclusions determinen que
efectivament aquestes aigües poden produir algun tipus de
contaminació, les aigües residuals urbanes si han passat per
processos de depuració, el mateix que les aigües industrials, si
han passat per determinats processos químics o biològics o el
que li vulguin dir, de transformació que alguna cosa que en un
moment determinat podia ser perjudicial, passa per un procés
que fa que allò sigui bo, no tenim per què a una llei determinar
que totes les aigües residuals urbanes i les industrials sempre
tendran la consideració de contaminants. Des del Grup Popular

consideram que això és excessiu per part de la Conselleria de
Medi Ambient i, en aquest cas, dels distints grups
parlamentaris que li donen suport. Els demanaríem que
donassin suport a aquesta esmena 4872 que hem presentat des
del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dues qüestions, primer, hi ha una
diferència de criteri quant si és competent o no la comunitat
autònoma per posar unes taxes sobre abocaments a la costa,
dins el sistema de transferències que té la comunitat autònoma,
sobre costes precisament, es contempla fins i tot que hi hagi,
per abocaments ilAlegals, contaminants, etc., la possibilitat de
posar, fins i tot, multes de 200 milions de pessetes, açò s'ha de
regular. Per tant, un intent de regulació, d'aproximació, fent en
aquest article aquesta modificació, petita, a través de la llei
d'acompanyament, ens sembla absolutament adient.

Per una altra banda, coincidesc amb vostè que la redacció
de "les aigües residuals urbanes" no és massa encertada. Li
proposaria una transacció afegint el següent "les aigües
residuals urbanes i les industrials, sense tractament previ,
sempre tindran la consideració de contaminants", és a dir que
les que hagin sofert un tractament previ de depuració, ja sigui
privat perquè és una indústria i té un sistema de depuració que
consta a l'administració, o provengui de les aigües depurades
d'una urbanització, d'un poble, etc., ja no tindran aquestes
consideració de contaminants. Seria, en certa manera,
reconèixer, òbviament l'agudesa de l'esmena presentada pel
Grup Popular, i per una altra banda, també deixar la porta
tancada als que d'una manera "t rapassera" volen contaminat
amb abocaments residuals contaminants les aigües de les
nostres illes. M'agradaria que l'acceptàs perquè em sembla que
seria raonable i tendríem raó tots dos.

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dir al
Sr. Pons que des del Grup Popular en principi veim bé la
transacció que se'ns proposa, però, com que tant la podem
acceptar aquí com en plenari, i jo és la primera notícia que en
tenc, em compromet a mirar-la amb els altres companys diputats
del grup parlamentari, i supòs que en el plenari no hi haurà cap
tipus d'inconvenient, perquè jo, particularment, en principi,
consider que es millora bastant la redacció inicial amb aquesta
transacció. No obstant això, en comissió no l'acceptaríem, però
sí que crec que en el ple no hi haurà cap tipus d'inconvenient.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

No tenc cap inconvenient a posposar l'acord transaccional.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a la votació de les esmenes 4860 i 4872,
tal com estan redactades actualment. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a la votació de l'article 26 de l'informe de
ponència. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 26 de l'informe de ponència. A
l'article 27 s'hi manté l'esmena 4861, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular. Per a la seva defensa, té la paraula la Sra.
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Queda defensada en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de l'esmena 4861. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam a la votació de l'article 27.
Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 27 de l'informe de ponència. A la
denominació del capítol IV no s'hi han presentat esmenes.
Passam directament a la votació. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la denominació del capítol IV. A l'article 28
s'hi manté l'esmena 4883, d'addició, del Grup Parlamentari
Popular. Per a la defensa, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquest article fa referència al règim de gestió de les apostes
hípiques i es diu en aquest article 28 que es farà a través d'una
adjudicació a un tercer l'organització, l'explotació i la gestió de
les apostes hípiques externes i internes, joc de promoció del
trot, etc. Des del Grup Popular consideram que s'hi ha d'afegir,
quant diu que es faran mitjançant l'adjudicació a un tercer, "a
través d'un concurs públic", creim que és obvi i que no crearà
cap tipus de rebuig per part dels distints grups de l'oposició,
perquè creim que és una cosa lògica i de sentit comú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons, té la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. Hi ha una qüestió fonamental, si és per gestió
directa no hi ha problemes, si és per gestió indirecta, d'acord
amb la norma reguladora de contractació administrativa, el
règim general d'adjudicació és el concurs públic, per tant no cal,
és una redundància. Si la gestió indirecta s'ha de fer
forçosament per concurs públic, és innecessari que s'expliciti
d'aquesta manera a la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom, en torn de rèplica.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Com que "lo que abunda no daña", si ho
té tan clar el Sr. Pons, votin a favor de la nostra esmena i
quedarà que, per llei, si s'adjudica a un tercer, haurà de ser a
través d'un concurs públic. Com que a les lleis, moltes de
vegades, hi pot haver excepcions, hi pot haver sempre
l'excepcionalitat per força major o per interès general del trot o
no trot, esport de l'illa, nosaltres, des del Grup Popular,
consideram que és molt millor que, per llei, vengui determinat
que l'adjudicació que es faci a un tercer sigui per concurs
públic, i que si vostès no donen suport a aquesta esmena,
entendrem nosaltres que estan disposats que l'adjudicació sigui
a través d'un altre sistema i no el del concurs públic, per això els
demanam que, si ho tenen tan clar que la llei vol dir el que
nosaltres deim, votin a favor de la nostra esmena i així no hi
haurà cap tipus d'error.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President. Aquesta és una esmena in abundantia
cordis, és a dir, del que n'hi ha molt sembla que no fa mal, però
com que tècnicament si per una adjudicació a través d'un
concurs públic, una administració pública, en aquest cas les
travesses del trot o les que siguin, obligatòriament per la llei de
contractació administrativa han de ser per concurs públic,
sembla..., un moment, jo ..., sembla, segons els tècnics que han
assessorat aquest pobre diputat, que era suficient i que no hi
havia necessitat de fer aquesta referència, però com que és una
qüestió tècnica ..., no, perquè mai no s'ha de contemplar que ui
ha de fer la subhasta és un "trapasser" que vol estafar, en
absolut, jo crec que és un element de prevenció, per tant jo, de
moment, li dic que votarem que no, i que de cara al ple, podem
canviar d'actitud si creim que la seva aportació és positiva,
quant a les intencions que té, que coincideixen amb les nostres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a la votació de l'esmena 4883. Vots a
favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam a la votació de l'article
28 de l'informe de ponència. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 28 de l'informe de ponència. A la
denominació del títol III no s'hi han presentat esmenes. Passam
a la votació. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la denominació del títol III. A l'article 29
s'hi mantenen les esmenes 4962, 4863, 4864, 4865, 4866, 4877 i
4868 de modificació, del Grup Parlamentari Popular. La Sra.
Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. A través d'aquest article es
modifiquen determinats aspectes de la Llei de funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el sentit d'intentar
adaptar-la al que seran els futurs traspàs de competències en
matèria de sanitat a la nostra comunitat, i des del Grup Popular
hem presentat tot un conjunt d'esmenes perquè en aquest
article se'ns diu en tot lloc, es fa referència al concepte
"personal sanitari", i nosaltres, des del Grup Popular
consideram que s'hauria de substituir aquest concepte per
"personal que desenvolupa el servei de treball en el servei de
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salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears", creim que
és un matís important, que dins el colAlectiu del personal que fa
feina a la sanitat està ben vist i que s'ajustaria molt més a la
realitat que no deixar-ho tan sols en "personal sanitari", creim
que és molt més ampli i que tècnicament és molt millor el
concepte o l'expressió que utilitzam en aquestes esmenes que
presentam per part del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda, té la paraula, per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes realment
tenen més profunditat dins l'organització de la comunitat de la
que sembla, hi ha una primera filosofia de la qual parteix la
comunitat, jo diria que des dels seus inicis, en què tota la
competència de funció pública se centralitza en una conselleria,
Conselleria de Funció Pública, d'Interior en altres ocasions, que
és la que du tot el moviment, tota la tramitació de caràcter
burocràtic del personal de la comunitat. Hi va haver un primer
trencament o el trencament més important és en educació, on es
planteja a veure fins a quin punt s'han de descentralitzar els
treballs de funció pública com en altres casos també es podrien
plantejar els treballs d'intervenció, etc., tots aquells que són
serveis centrals. La decisió que es pren, evidentment copiant
moltíssimes altres bandes, és que per la seva magnitud,
aquelles categories que són molt específiques però que tenen
un gran volum les dugui la conselleria que té la competència
material, sectorial, però la resta de categories que són de
caràcter general o que poden tenir més intercanvialitat amb tota
l’administració de la comunitat segueixin residenciades a
Funció Pública. Aleshores amb Educació el que es fa donar més
competències en matèries de personal docent a una conselleria,
mentre que la resta queden residenciades a Funció Pública.
Aquest és el mecanisme que ara es trasllada a Sanitat,
efectivament prevenint una possible transferència de la
competència, ara pareix que gairebé contra les cordes.

Per tant, a part que pugui tenir un organisme específic, tipus
Insalud, cosa que en aquesta matèria si hi hagués un Gesma o
hi hagués una entitat gestora aquesta polèmica evidentment no
tendria sentit, tendria una personalitat jurídica pròpia la seva
regulació, quan ho fas amb personal de la comunitat autònoma
s’ha vist oportú i jo crec que és el més prudent en aquests
moments, és fer que només sigui també el personal sanitari,
paralAlelisme del personal docent. De totes maneres la reflexió
que apunta aquí el Partit Popular és de molt de calat i jo crec
que és aclarir quines són les competències que a la llarga han
de poder tenir els consellers sectorials, respecte del personal
adscrit a la conselleria, probablement si un tard o d’hora acaba
fent aquesta filosofia que apunta aquí el Partit Popular que tota
la gestió del personal pràcticament de tota la conselleria sigui
pròpia del conseller, això pot tenir uns efectes evidentment de
taca d’oli damunt tot el model, pensam. 

Per tant, avui creim que el més prudent fer aquesta còpia,
que és en general el que s’ ha fet arreu i és respecte de les

categories específiques, malgrat hi pugui haver algun personal
sanitari extern, però bàsicament especialitat d’aquella
conselleria i aleshores aquesta reflexió més que apuntar-la avui
amb una esmena, aprovar-la en aquest moment per ventura és
una reflexió de caràcter més ample, per ventura sí s’haurà
d’introduir com a un punt en aquest Consell Balear de la Funció
Pública allà on es valoraran quines són les competències més
pròpies d’un ens únic i centralitzat com una Conselleria de
Funció Pública i quines altres són més pròpies de la gestió del
conseller Sectorial. Per ventura ja he dit, que el nostre
posicionament avui és no fer aquest experiment amb la
Conselleria de Sanitat, però evidentment aquesta reflexió no
s’ha de descartar fer-la en un futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 

Passam a la votació de les esmenes 4.862, 4.863, 4.864, 4.865,
4.865, 4.866, 4.867 i 4.868.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

A favor 7, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Passam a la votació de l’article 29 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra cap, abstencions 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 29.

En els articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 no s’hi mantenen
vots particulars. 
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Passam directament a la votació d’aquests articles.

Vots a favor dels articles?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra cap, abstencions 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els articles que hem sotmès a votació.

I aquí em diuen que s’ha presentat una esmena d’addició de
nous articles i demanaria al lletrat que faci lectura d’allò que diu
la ponència.

EL SR. LLETRAT:

Atès que durant la tramitació en ponència del present
projecte de llei es va aprovar incorporar en aquest informe dues
noves esmenes que impliquen l’edició de 7 nous articles en
matèria de Funció Pública, seria convenient adaptar l’exposició
de motius del present projecte de llei en aquesta circumstància
i per tant, s’ha preparat un redactat que es sotmetria a votació.
Puc llegir?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Idò l’apartat 4 de l’exposició de motius del projecte de llei
quedaria de la següent manera: el títol tercer, normes de funció
pública inclou 9 articles, el primer recull una modificació
puntual de la Llei 2/1989 de 22 de febrer de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, relativa a la
consideració com a òrgan executiu en matèria de funció pública
del conseller competent en matèria de sanitat, a fi de disposar
de l’adequada delimitació competencial en matèria sanitària,
article 29. Article 30, modifica la regulació dels complements de
destinació que corresp onen als funcionaris de carrera o el
personal laboral fix que hagin estat alts càrrecs, establert a
l’article 18 de la Llei 12/1999 de 23 de desembre, de mesures
tributàries administratives i de funció pública i econòmiques,
amb motiu de les modificacions legislatives ocorregudes des de
la promulgació d’aquesta darrera llei, en concret per la
derogació de l’article 32 de la Llei 5/1984 de 24 d’octubre de
règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el qual es remetia l’esmentada Llei 12/1999 i els
dubtes interpretatius derivats de la regulació actual. 

I ara s’afegeix l’article 31 per la seva part modifica la
composició del Consell balear de la Funció Pública. L’article 32

fa referència a l’àmbit del procés de funcionarització del
p ersonal laboral docent dels conservatoris professionals de
música i dansa de Palma, Menorca, Eivissa i Formentera, els
articles 33 i 34 modifiquen respectivament les disposicions
addicionals sisena i novena de la Llei 2/1989 de 22 de febrer de
la funció pública de la CAIB. L’article 35 regula la promoció
interna de l’escala de guardes forestals a l’escala d’agents de
medi ambient, així mateix l’article 36 es refereix a la promoció
interna dels funcionaris dels cossos d’auxiliars facultatius,
especialitat d’auxiliar de puericultura i especialitat d’auxiliar de
clínica grup D, que presten serveis a les guarderies infantils, el
cos d’ajudants facultatius a l’escala d’educadors infantils del
cos d’ajudants facultatius. Per últim l’article 37 regula l’extinció
de l’escala de guardes forestals i de l’especialitat d’auxiliars
facultatius de puericultura del cos d’ajudants facultatius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grups que volen intervenir? La Sra. Salom té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, des del Grup Popular ens agradaria que ens
fessin arribar una còpia d’allò que ha llegit el lletrat i també a
veure si per part d’algun grup que dóna suport al Govern ens
podrien explicar un poc tot aquest conjunt d’esmenes que han
presentat. Si no els sap greu, o si no volen els votam i tampoc
hi ha res a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Algun diputat vol explicar la
introducció dels nous articles.

EL SR. PONS I PONS:

Sí Sr. President molt breument. Dins la Llei de Funció
Pública, contemplant els llocs de feina i els processos de
funcionarització que es vol donar, sobretot aquests cossos que
fan feina a puericultura, ensenyament de música, etcètera,
sembla convenient que siguin contemplats, que no siguin
cossos especials al marge de la normativa de la funció pública
d’aquestes Illes. 

Per tant, és posar negre sobre blanc, la situació de
treballadors nous, que en funció de noves competències
l’organització que ha donat la comunitat autònoma puguin tenir
el benefici o malefici que la gestió de personal, la gestió
d’interior pugui tenir sobre el seu funcionariat. Senzillament és
que surtin a la llum aquests llocs de feina com a lloc de
funcionaris de la comunitat autònoma. Tot els beneficis i
maleficis que puguin tenir, però sembla prudent modificar la Llei
de Funció Pública, contemplant aquests nous llocs de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d’esmenes,
tal vegada és una errada tècnica i és només fer la consulta, veim
que vénen signades per dos grups parlamentaris, però n’ha dos
que no han signat, volia saber si el text  original que té aquesta
presidència correspon a la que està signada per tots els grups
o no, no van en temps i forma, sinó que és una esmena, segons
tenim entès, que es va incorporar a la ponència, volíem saber
quins han estat els tràmits reglamentaris per incorporar aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Comunicar-li que per part de la Mesa
de la Comissió la va admetre perquè vàrem considerar que no
calia que venguessin signades per tots els grups que donen
suport al Govern, la signatura de dos era suficient i la Mesa va
estar d’acord que es podien tramitar.

No havent-hi més intervencions passam a la votació
l’admissió de l’esmena tècnica que ens ve de la ponència i que
el lletrat ha llegit en la seva integritat. Demanaria que després
fes arribar una còpia a cada una dels portaveus dels grups
parlamentaris d’aquesta esmena tècnica.

Votam aquesta esmena tècnica d’addició de 7 articles. Ho
digui vostè idò i així no ens equivocarem.

EL SR. LLETRAT:

L’esmena es refereix com he llegit a l’exposició de motius.

EL SR. PRESIDENT:

Però s’afegeixen 7 articles.

EL SR. LLETRAT:

No, els 7 articles es varen afegir dins la ponència a través de
dues esmenes. Només es rectifica l’exposició de motius.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. L’esmena tècnica a l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l’esmena tècnica de l’informe de ponència.

Es mantenen les esmenes 4.873, 4.874, 4.875, 4.886 d’addició
de nous articles del Grup Parlamentari Popular. La Sra. Salom té
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats aquesta
primera esmena fa referència a crear tres noves deduccions dins
el que és l’impost de la renda de les persones físiques, des del
Grup Popular consideram que és important perquè cada vegada
més hi ha més corresponsabilitat fiscal, d’ençà que hi ha el nou
model de finançament autonòmica es dóna la possibilitat i la
facultat als governs perquè en matèria tributària puguin entrar
a reglamentar i regular determinats aspectes, creim que és un
acte d’autonomia important poder regular i crear noves
deduccions damunt l’impost de la renda.

En aquest sentit nosaltres demanam que a les unitats
familiars, allà on un dels dos membres de la família quedi a ca
seva per realitzar les tasques domèstiques es puguin produir tot
un seguit de desgravacions dins la seva declaració de la renda.
El mateix que els matrimonis o parelles que al llarg de l’any
adoptin un fill o neixi un fill, també es puguin produir una sèrie
de deduccions dins el seu impost de la renda per intentar
palAliar el sobrecost que suposa una unitat familiar el fet que
s’incorpori un nou membre a la família.

També dir que presentam dues esmenes que fan referència
a l’ecotaxa i a la vista del debat que hi va haver en el Parlament,
allà on el Conseller d’Hisenda ens va vaticinar i anunciar que
en els propers mesos que hi haurà una certa incertesa dins el
món econòmic, creim que no és el moment oportú de posar en
marxa l’ecotaxa, un nou impost que grava l’arribada de nous
turistes. Creim que aquest impost és injust, és discriminatori i
resulta perjudicial per a la competitivitat econòmica de les Illes
Balears. Per això demanam mitjançant aquesta esmena que es
derogui la Llei 7/2001 damunt les estades turístiques i com a mal
menor, si el Govern no vol derogar aquest nou impost,
demanam que com a mínim suspengui la seva aplicació, com a
mal menor de moment digui ens aturam aquí, hi ha aquesta llei,
p erò queda suspesa fins que vegem quina serà l’evolució
econòmica del món, d’Europa i de Balears en particular.

Per acabar aquest bloc d’esmenes, en presentam una altra
que és una esmena d’addició, afegir un nou article allà on
demanam al Govern de les Illes Balears que es comprometi, en
un termini de sis mesos, a presentar una llei en aquest
Parlament, una llei per beneficiar a les empreses familiars a
l’àmbit de la nostra comunitat, una llei que contempli mesures
fiscals, mesures de formació, mesures per intentar potenciar tot
allò que són les noves tecnologies dins les empreses familiars.

En definitiva aquest bloc d’esmenes Sr. President, n’hi ha
dues d’elles que fan referència a intentar amb les facultats que
tenim per regular certs imposts que hi ha a nivell nacional, creim
que és un acte d’autonomia i sobirania com dirien els
responsables del PSM, la regulació de certs aspectes que creim
que poden beneficiar un conjunt important de la nostra
població i les altres dues, com he dit, fan referència a tornar
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enrera, l’error que ha estat aprovar per part d’aquest Parlament
l’ecotaxa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hi ha
tres aspectes fonamentals amb les pretensions d’aquestes
presentades per ilAlustre portaveu del Grup Popular. Una, que
es contempli el treball a casa de les dones, les dones que fan
feina dins ca seva, com un element de reconeixement enguany
a variació de l’IRPF. Dos, que el naixement o adopció de fills
sigui motiu també que tenguin una contemplació dins les
reduccions sobre l’IRPF, la declaració d’hisenda de les
persones. Tres, el tema de les petites empreses familiars. I una
altra, la deixarem a part, és el tema discutit i controvertit com és
el tema de l’ecotaxa.

Les tres primeres són clares, que hi hagi una intencionalitat
positiva perquè siguin contemplades i que siguin afavorida la
situació de les famílies, dels nuclis familiars, allà on hi ha un
membre que es dedica als treballs domèstics, o per contemplar
unes taxes de naixement que van baixant en aquestes Illes per
potenciar-los, siguin contemplats com a un element de
potenciació amb el nombre de fills de les famílies amb un
reconeixement de tipus impositiu, troben vostès que amb una
rebaixa damunt l’IRPF s’aconseguiran els objectius que sembla
que pretenen amb la defensa d’aquestes esmenes? Nosaltres
creim que l’IRPF té les seves deduccions, hi ha un sistema
general a l’Estat que ho contempla i encara que estigui
facultada la comunitat autònoma per posar aquestes baixes
noves, tenint en compte la situació que hi ha de necessitat de
diners per fer front a despeses urgents que tenim aquí ens
sembla, almanco ara en aquest moment, fora de lloc l’augment
d’aquestes deduccions.

Més complicat encara és damunt les empreses familiars,
perquè ja està contemplada en la política general que hi ha a la
Conselleria d’Economia Indústria i Comerç les ajudes, sobretot
als que obren noves indústries o nous comerços que ja tenen
ajudes específiques, per ajudar-los no necessiten tenir un
tractament tributari específic, diferent de la resta dels ciutadans.

En referència a l’ecotaxa, tenint en compte que és al
Tribunal Constitucional i que encara no s’ ha pronunciat, és
una llei que es va aprovar dins aquest Parlament, amb contraris
i favorables en aquesta figura imposada, que és una taxa en
realitat, com seria la taxa de sejour  a França, o la taxa de sojorno
a Itàlia i a altres indrets, no creim nosaltres que sigui el moment
i a través de la llei d’acompanyament un mitjà correcte per
deixar sense efecte una pretensió lògica, uns poden estar a
favor o no estar-hi, però òbviament té molt a veure amb
l’activitat econòmica princip al que tenen aquestes Illes, que açò
sigui motiu perquè vagi en contra de noves visites, em sembla

una afirmació atrevida, massa exagerada, per què ho dic?
Perquè pel mateix motiu podríem dir de totes aquelles
comunitats autònomes que vulguin fer efectiu aquest impost
sobre les benzines i carburants que es pretén des de
l’Administració de l’Estat.

Per tant, nosaltres creim que no és el moment per
contemplar aquestes esmenes d’una forma favorable i votarem
en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 4.873, 4.874,
4.875 i 4.886.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes que hem sotmès a
votació.

A les disposicions addicionals primera, segona i tercera... Si
Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si me permite Sr. Presidente una cuestión técnica en el
artículo 17, que se entiende y viendo el contexto del articulo,
pero creo que seria conveniente que a nivel de corrección
técnica se hiciera la siguiente. El articulo 17 establece una
modificación de determinados aspectos de la tasa por
autorización de vertidos de agua y establece una escala, según
el valor de los presupuestos, empieza en el apartado E,
presupuesto entre 0 euros y 12.020,23 euros y maraca una tasa
y así va subiendo al apartado D entre 12.000 y 30.000, al
apartado C entre 30.000 y 60.000, apartado B entre 60.000 y
300.506,4 y luego en el apartado pone presupuesto superior a
300.506,4 euros.

Entonces donde pone presupuesto superior, tiene que ser
presupuesto igual o superior, puesto que el anterior acaba en
300.506,4 y entonces alguien podía pensar que 300.506,5 que es
un céntimo más es una cantidad exenta, puesto que dice que es
superior y es igual o superior. La lógica de la ley así lo indica,
pero para que la lógica coincida con lo que se pretende,
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conviene que se corrija técnicamente ese artículo, si lo estima
oportuno, se incluya la palabra igual o superior.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular hi ha alguna cosa a dir a la
intervenció del Sr. Diéguez?

LA SRA. SALOM I COLL:

Home aquest article ja ha estat votat i si és una correcció
únicament tècnica o si és una correcció política en aquest cas,
que hi hagi uns senyors quedin o no quedin absents.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè permís Sr. Pons.

(Intervenció inoïble del Sr. Pons i Pons)

EL SR. PRESIDENT:

Grup Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

No hi ha cap problema per acceptar aquesta correcció
tècnica.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors s’aprova que es corregeixi tècnicament l’article 17.

Passam a la votació de la disposició addicional primera,
segona i tercera, no s’hi han presentat esmenes i les sotmetem
a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra cap, abstencions 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les disposicions addicionals primera,
segona i tercera.

A la disposició addicional quarta es mantenen les esmenes
4.869, 4.860 de modificació, esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Per la seva defensa té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President queden defensades en els seus propis termes,
perquè més o menys el seu contingut ha estat discutit a
anteriors esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació de les esmenes 4.869 i 4.870. Demanaria
als senyores i senyors diputats que prestin atenció, almanco a
les votacions.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat.

EL SR. LLETRAT:

A favor 7, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes.

Passam a la votació de la disposició addicional quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat.

EL SR. LLETRAT:

A favor 8, en contra 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional quarta.

Es mantenen les esmenes 4.857 i 4.871 d’addició de noves
disposicions addicionals del Grup Parlamentari Popular. La Sra.
Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Trobam a faltar en aquest projecte de
llei que s’han aprovat o s’aproven tot un seguit d’articles que
fan referència a modificacions en temes de funció pública per
assumir les competències en matèria de sanitat i ens trobam que
la tàctica que ha emprat el Govern és la mateixa que val emprar
el Partit Popular quan vàrem assumir les competències en
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matèria d’educació. En aquell moment els grups de l’oposició,
que ara donen suport a l’actual Govern, varen criticar la manera
com el Grup Popular havia considerat oportú dur tot un seguit
de modificacions, respecte temes d’educació dins la llei
d’acompanyament dels pressuposts.

Ara ens trobam que el pacte d’esquerres ha collit la paraula
allà on deia educació i la substituïda per la paraula sanitat, per
intentar adaptar la normativa a la legislació actual a l’assumpció
de competències que hem de fer cara a l’any que ve en matèria
sanitària. Des del Grup Popular consideram que no es pot
comparar la problemàtica i la complexitat de la matèria
educativa, amb la problemàtica i l’especificitat en la matèria
sanitària i consideram molt més oportú que el Govern es
comprometi, en un termini de sis mesos a presentar en aquest
Parlament un projecte de llei d’ordenació sanitària, perquè creim
que és necessari que hi hagi un marc específic i especial per a
tot el colAlectiu del món sanitari a l’hora d’assumir unes
competències importants com són les de matèria de sanitat i per
això aquesta esmena presentada pel Grup Popular i la següent
que fa referència a intentar equiparar, dins l’any 2000, el que
són les taxes portuàries dels ports, els de competència de la
comunitat autònoma i els ports que són competència de l’Estat.
Creim que convendria intentar equiparar les taxes que es
paguen a uns ports i als altres.

Aquesta és la defensa per part del Grup Popular d’aquestes
dues esmenes, aquestes dues noves addicions que feim en
aquest projecte de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda per part del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no acabam
d’entendre l’exposició de  motius de la primera esmena perquè
allò que és pretén és una regulació, entenem material de
l’ordenació sanitària, per cert, de la qual som competents jo
diria que en matèria exclusiva en matèria de sanitat des de l’any
83, ja figurava a l’article 10 de l’Estatut d’Autonomia i crec que
com a mínim el Partit Popular i nosaltres sempre havíem estat
d’acord que l’ordenació sanitària era competència autonòmica,
li recordaré les polèmiques que vàrem tenir amb l’Administració
sanitària socialista respecte de qui havia primar o no
l’ordenació sanitària i totes les polèmiques dels plans
d’ordenació sanitària, en aquests moments vigents d’ ençà de
l’any 87.

Per tant, confio coincidir encara ara que des de sempre hem
tengut competències en matèria de sanitat. Cosa diferent és que
no s’hagin produït les transferències i que jo crec que amb una
redacció més aviat desafortunada, però que des de l’Estat i
sempre tanmateix ens hi fan anar, perquè ho entenguin, hem
hagut de canviar l’Estatut d’Autonomia per redactar exactament
aquella redacció que tenien els altres estatuts que varen

aconseguir les transferències, l’article 11, no el 10 en matèria de
sanitat.

Per tant, una cosa són les transferències, l’altre sense cap
dubte, la competència en matèria de salut. Per part del nostre
grup compartim aquesta preocupació que hi hagi una normativa
de salut autonòmica, molt més que aquest èmfasi a partir d’ara
encara ho tendrà més, en el moment que tenguem transferits els
hospitals i l’atenció sanitària que feia l’Estat. En qualsevol cas
ho haguessin pogut fer abans amb la Llei general de sanitat i
Estatut d’Autonomia a les mans i ara aquesta competència crec
que s’ha d’establir, el que no ens sembla adequat és fer-ho a
través d’aquesta llei d’acompanyament, donar un termini al
Govern perquè així ho faci, probablement aquest termini és
suficient o es veurà, creim que és bo que el Partit Popular hagi
expressat aquest inquietud amb aquesta esmena, però la veritat
dins una llei d’acompanyament donar aquest tipus de mandats
no ho trobam necessari i des de la convicció que compartim ara,
a la fi, aquesta necessitat o conveniència d’una llei d’ordenació
sanitària a les Illes Balears. Confiam i esperam per part del
nostre grup, que el Govern de les Illes Balears la lliurarà a un
projecte de llei quan estigui madura la seva redacció.

Per l’altra banda, aquesta equiparació de taxes portuàries,
sembla raonable que no hi hagi grans diferències, al nostre
entendre, en aquests moments no es produeixen, però, si
realment de l’estudi d’equivalències que existeix en aquests
moments, es produeix una diferència respecte d’aquests ports
que no sigui raonable, per ventura sí que s’haurà de fer una
revisió. Veig que vostès aquí no fan l’esmena en concret,
només diuen genèricament que es faci aquesta equiparació,
creim que tampoc no és correcta la manera d’expressar aquesta
ordre, creim més oportú haver estudiat prou el tema i després
prendre la determinació tal i com sigui oportuna.

En qualsevol cas, certament, aquesta esmena, després
d’aquesta taxa marítima que s’ha inventat la Llei
d’acompanyament dels pressuposts de l’Estat és certament un
tema menor aquest que vostès ens plantegen. En qualsevol cas,
ja dic una ordre de caràcter difús que no trobam que hagi de
formar part d’aquesta llei d’acompanyament, el que s’ha de fer
és l’estudi correcte, i marcar amb pessetes, amb euros en aquest
cas, les taxes que corresponguin a tots i cadascun dels ports.
Moltes gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passaríem a la votació de les esmenes,
votació conjunta de les esmenes 4857 i 4871.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 8.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. A la disposició transitòria
primera s’hi manté l’esmena 4884, esmena de supressió del Grup
Parlamentari Popular. La Sra. Salom té la paraula per a la seva
defensa.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Aquesta disposició transitòria primera fa referència a
ajornar, un any més, fins dia 1 de gener de l’any 2003,
l’aprovació del sistema definitiu del finançament dels consells
insulars, i també l’aprovació dels fons de cooperació
interinsulars. Nosaltres, des del Grup Popular, presentam una
esmena perquè això no sigui així, sinó que el sistema definitiu
del finançament del consell insular entri en vigor l’any que ve,
no retardar-ho un any més i supòs, i estam convençuts des del
Grup Popular, que el Grup del PSM donarà suport a aquesta
esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Alorda, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Primer he d’expressar la nostra
satisfacció que per part del Grup Popular es reconegui l’esforç
i la tenacitat d’aquest grup durant anys per aconseguir aquest
sistema definitiu de finançament, com a mínim d’ençà de la Llei
de consells insulars, recordarà, pactada per tots els grups
d’aquesta cambra, tret del nostre, precisament en part per mor
d’aquesta matèria, però d’altres també, perquè el consells amb
aquella llei del 87 no assolien prou protagonisme públic i com
a govern en aquell moment; i ja no, crec que podríem
evidentment anar més endarrera, i a la Llei del 87, com que
posava un termini explícit per fer el sistema de finançament,
doncs ha esdevingut un referent; però realment la vocació i la
demanda d’un sistema definitiu és d’ençà de la preautonomia
pràcticament. És a dir, d’ençà que se xapa la Diputació i es crea
el Consell General Interinsular i hi ha uns organismes que
comencen a formar-se, el Govern balear i per altra banda, els
consells insulars, hi ha una demanda que els consells tenguin
un sistema definitiu de finançament.

Efectivament, la intenció crec que és molt lloable, ara, del
Partit Popular, després de successives lleis de pròrroga
d’aquest termini, sense veure en lloc ni un visus de regulació,
comprenc que vostè pretengui que entri en el 2002. Jo li lloo el
gust, però, per part del nostre grup, ara que veim que aquest
Parlament ja ha instat, ja ha admès a tràmit una llei, a la fi, una
llei real, un projecte de llei real, bastant pactat al respecte, pres
en consideració deu fer un mes, i per tant que estam amb aquest
tema; crec que s’haurà d’esperar ara el temps que sigui
necessari de tramitació parlamentària. Una vegada arribats a
aquest punt, ja tan a prop, creim que el raonable ara és donar-li

el temps suficient perquè el Grup Popular, especialment, perquè
se suposa que els altres grups ja han fet l’esforç d’entesa i
d’aproximació, però així i tot també la resta de grups l’anem
polint i anem cercant un clima de consens, perquè ara
l’important és que aquesta llei s’aprovi i estableixi el marc
estable de referència de finançament dels consells.

Ara jo crec que no és tant una qüestió de mesos com una
qüestió d’encertar amb el model, fins ara una qüestió de veure
si n’hi havia cap. Per tant, tot i que ens hagués agradat,
efectivament, participar i que fos ja en el 2002, no crec que ens
vengui d’aquí si realment dins aquesta legislatura, després de
tantes legislatures esperant aquest sistema, poguéssim arribar
a una fórmula i molt millor, evidentment, si fos de consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Acabat el debat, passarem a la votació
de l’esmena 4884. Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre a
votació. A la disposició transitòria segona no s’hi han
presentat esmenes, passam directament a votació de la
disposició transitòria, ah, sí, perdó; abans i després de la
votació de l’esmena 4884, correspon la votació de la disposició
transitòria primera.

Vots a favor de la disposició transitòria primera? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies. Queda aprovada la disposició transitòria primera de
l’informe de ponència. A la disposició transitòria segona no
s’hi han presentat esmenes, passam directament a la votació de
la disposició transitòria segona.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició transitòria segona de
l’informe de ponència. Es manté l’esmena 4247, d’addició d’una
nova disposició transitòria, del Grup Parlamentari Popular. La
Sra. Maria Salom, té la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dir que, des del Grup
Popular, hem estat l’únic grup que hem plantejat una esmena a
aquesta llei d’acompanyament que fa referència a ampliar la
moratòria per a l’autorització per a l’aprovació d’establiment de
noves grans superfícies comercials a les Illes Balears. Dir que
per part dels altres grups se n’ha xerrat molt, s’ha discutit molt,
moltes ganes de sortir pels diaris per part dels distints
responsables polítics, però que a l’hora de presentar una
esmena a aquesta llei d’acompanyament no s’ha fet res. I
nosaltres, des del Grup Popular, crec que hem intentat complir
amb la nostra tasca, complir amb la nostra feina, i hem presentat
aquesta esmena perquè la moratòria per a la construcció de
noves grans superfícies s’incrementi durant els pròxims anys.

I suposam que aquesta esmena tendrà el suport dels
distints grups parlamentaris, si no és així crec que decebran i
defraudaran el petit i mitjà comerç de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Confiem de no defraudar cap de
nosaltres el petit i mitjà comerç i satisfet que aquest pic el Grup
Popular hagi fet la seva feina, com apunta; quasi li agrairíem
que no en fes tanta, perquè si no hagués posat la impugnació
damunt aquesta llei, segurament ja no caldria ni aquesta esmena
ni tot aquests cartipàs. Jo crec que és molt important que el
Partit Popular hagi refet i hagi replantejat el seu posicionament
davant aquesta llei, que admeti, com a mínim el PP a Balears, jo
crec que és molt positiu, que tenim competències en matèria de
comerç que ens permeten intervenir; si no tenim competències
no podem fer aquesta disposició, si les tenim, tenim guanyat el
plet. Per tant, crec que és positiu, és molt positiu que el Partit
Popular de Balears accepti i assumeixi i reivindiqui que tenim
competències en matèria de comerç i tenim competència per
regular aquesta matèria. I que, evidentment, interpret, i interpret,
evidentment, amb tota lleialtat, que no presentam esmenes de
caràcter inconstitucional, cosa que jo valor molt positivament.

Creim que aquesta pedagogia i aquesta manera d’entendre,
i voldríem que el Partit Popular de Balears tengués prou
empenta, prou capacitat d’influència per convèncer d’aquesta
t esi, que nosaltres compartim d’antuvi, de què tenim
competències en la matèria i que per tant no importa apedaçar
amb moratòries, etc., sinó que el que hem de fer és regular,
talment com nosaltres trobem oportú la matèria. Crec que hi ha
una pràctica, que confiï que dins aquesta legislatura es trenqui,
que és intentar resoldre els problemes a base de moratòries; si
un grup, si ...

(Remor de veus i rialles)

Sí, no, no, i confiï plenament que les moratòries són per
donar un téntol per regular la matèria amb caràcter definitiu,
però no per resoldre definitivament la qüestió. Per tant, una
matèria que sí que es va posar un téntol i es va posar per crear
aquesta llei, va ser la moratòria de grans superfícies comercials
i quan hi va haver la llei, evidentment, ja no tenia raó de ser. En
aquest moment sí que la té perquè la regulació definitiva, la
material damunt la matèria, la que explica el que vol fer aquest
Govern, en aquest cas aquesta majoria parlamentària que dóna
suport al Govern en aquesta matèria, ha quedat explicitat i ha
quedat publicat en el butlletí. El que volia fer el Grup Popular
també hi va quedar, per un vent aprovar que es podien fer
grans superfícies, però posar una moratòria d’un parell d’anys,
per tant, sí, però durant un parell d’anys no, i dos, impugnar la
solució definitiva feta per aquest Govern.

De totes maneres jo crec que, més que mirar la història que,
evidentment, no es pot ignorar i vostè mateixa en feia
referència, perquè és obvi que tothom ha de saber on està i què
és el que es defensa a cada moment, per part del nostre grup el
que celebram és que ara anem amb el mateix vaixell. Jo la vull
tranquilAlitzar amb una cosa, des del Grup Parlamentari del PSM
i des dels partits que representam estam convençuts que hi
hauria d’haver fórmules i que s’ha de cercar una fórmula perquè
no s’aixequi aquesta suspensió, sempre amb una dificultat
evidentment, que s’ha qüestionat la competència del país, la
competència autonòmica, quan la qüestió de la competència
autonòmica es diu d’aquest Parlament, del Govern, del consell
i dels ajuntaments, de qui sigui, es diu que la competència és de
l’Estat; però bé, amb aquest handicap, amb aquesta espasa,
nosaltres estam convençuts que s’havien de cercar fórmules i
les haguéssim cercat i s’estaven tramitant.

Una que pareix adequada, fins ara no ho havíem fet a través
de llei, en el cas d’equipaments comercials, sempre s’havia fet
a través de normes governamentals, però ens pareix adequada
aquesta i la celebram, l’aplaudim; de totes maneres, en aquesta
concreta esmena, nosaltres pensam que té un problema i és
que, en comptes d’anar contra les superfícies, va contra totes
aquelles empreses que poden tenir la condició de gran
superfície comercial no pels metres, que era el que en principi
pareixia, pel que s’havia apuntat, que era el més preocupant,
com a mínim per part del nostre grup, sinó per tot aquell número
de treballadors, pel gir que tenien, perquè afecta estrictament
l’article 13.
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És per això, i bàsicament per això, que nosaltres els
proposam una transacció, crec que la coneixen, si no jo ara
mateix; ah, idò, novetat, jo ara mateix li faig entrega. Perdoni,
perquè estava convençut que tots els grups coneixien, els
grups em consta que la coneixen, però no tal vegada els
ponents o portaveus, i en la mateixa línia i aplaudint, ja dic, la
solució que vostès proposen, que és a nivell de tramitar-ho
amb la llei d’acompanyament, la veritat és que es resol actuant
exclusivament o directament damunt els metres quadrats de
superfície i no respecte dels altres paràmetres.

En qualsevol cas, crec que si ara, si vostès no coneixien
aquesta esmena i si vol que, jo demanaria, per la importància, o
per part del nostre grup, la suspensió durant un minut per
intentar aquesta transacció i/o per explicar tot allò que calgui
perquè creim, per part del nostre grup, és important, com
apuntava la portaveu del Grup Popular, poder donar suport a
aquesta mesura i donar tranquilAlitat al comerç respecte
d’aquesta amenaça d’un allau de grans superfícies a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Diputat. Jo el que li agrairia és que fes arribar
també a la Mesa una proposta de la transacció, de manera que
quedi constància.

(Pausa)

Sí, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Moltes gràcies, dir que per part nostra,
igual que hem fet amb l’anterior transacció que se’ns ha
proposat pels distints grups parlamentaris, dir que per part
nostra estudiarem aquest tema, que avui aquí en aquesta
comissió, no acceptarem aquesta transacció, però que,
evidentment, en el plenari, suposam que el PSM mantendrà
aquesta esmena, mantendrà aquesta transacció a l’esmena del
Grup Popular i la mirarem amb cariño i veurem si entre tots
podem arribar a un acord satisfactori, en benefici del petit i mitjà
comerç de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Tan sols també per mantenir que
efectivament seria així, no només mantenir-la d’aquí al Ple, sinó
mantenir-la oberta perquè si, de cara a la transacció i amb
l’interès que és comú, d’aconseguir aquest objectiu, s’hagués
de fer qualsevol mena de canvi o per acostar-la al que tots dos,
els dos grups, entenem que pretenem, quan dic els dos grups

em referesc a tots els grups de la cambra, perquè d’alguna
manera la transacció ha estat també pactada a nivell de tots els
grups que donen suport al Govern, doncs no hi ha cap
inconvenient; qued a la seva disposició per negociar-la d’aquí
al Ple tant de temps com calgui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc jo, aleshores, que passam a la
votació de l’esmena 4247, tal com venia de ponència.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l’esmena. A la disposició
derogatòria única s’hi manté l’esmena 4885, esmena d’addició
del Grup Parlamentari Popular. La Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena
pretenem derogar una disposició d’una anterior llei que va
suposar incrementar l’impost de transmissions patrimonials,
que passava del 6% al 7%, això va suposar un increment en
aquest impost d’un 17%. Des del Grup Popular consideram que
aquest increment va en detriment de la gent que té menys
disponibilitat econòmica a l’hora d’adquirir un habitatge, a
l’hora d’adquirir un habitatge usat o de segona ma. I en
definitiva, l’únic que pretenem amb aquesta esmena és tornar
la tributació sobre l’impost de transmissions patrimonials allà
on estava abans, és a dir, passar del 7% al 6%, perquè estam en
contra de l’increment important d’un 17% que va suposar dins
el primer any de legislatura per part del pacte d’esquerres, que
va suposar incrementar d’una manera important l’adquisició
d’un nou habitatge per part de la gent que té menys recursos
econòmics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. En l’exercici de la potestat normativa en matèria de
tributs cedits es va decidir augmentar el tipus de gravamen
sobre transmissions patrimonials i es considera que aquest
punt és prou adient perquè no afecta ni l’esforç econòmic ni
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l’esforç de treball que puguin tenir les persones d’una forma
individual, sinó del que hereten, de l’esforç d’un altre. És un
tant per cent mínim, un 1% de diferència, que ara que els
nombres globals siguin el 17 quant a percepció global, però no
creim nosaltres que sigui el moment de fer una minoració
d’ingressos per aquest concepte i pel que representa aquesta
transmissió patrimonial, que sigui el moment per tornar a llevar
aquest punt que hi havia damunt aquest gravamen. Per tant,
nosaltres som partidaris de mantenir el 7% que afecta les
transmissions patrimonials.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dir al Sr. Pons que aquest
és un increment que sí que, efectivament, és per passar d’un
6% a un 7%, però és que aquest increment és d’un 17%. I que
un senyor que va a comprar un habitatge de segona ma, que li
costa 10 milions de pessetes, posem per exemple, el seu preu
d’adquisició són 10 milions de pessetes, resulta que d’impost
de transmissions patrimonials abans havies de pagar un 6%, és
a dir, que pagaves 600.000 pessetes, i ara amb el que han
preparat vostès en pagarien 700.000. És a dir que això fa
incrementar el cost del preu d’adquisició d’un habitatge; i
incrementen el tribut que ha de pagar aquest senyor, si abans
pagaven 600.000 ara paguen 700.000 pessetes, incrementen
vostès passar amb 100.000 pessetes més el preu d’adquisició
d’un habitatge.

I nosaltres creim, des del Grup Popular, que això va en
detriment de la gent més necessitada que és la que compra els
habitatges de segona ma, de tercera o de quarta. I creim que
això s’hauria de tornar enrera i intentar disminuir el cost fiscal,
en aquest cas, d’una operació de compravenda d’un pis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat, passam a la votació
de l’esmena 4885. Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l’esmena 4885. I passaríem a la
votació de la disposició derogatòria única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda aprovada la disposició derogatòria única de
l’informe de ponència. A les diposicions finals primera, segona
i tercera no s’hi han presentat esmenes. Votació conjunta de les
disposicions finals primera, segona i tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

6. Queden aprovades les disposicions finals primera,
segona i tercera. A l’exposició de motius s’hi mantenen les
esmenes 4887, 4888 i 4889, de supressió, i 4890 i 4891, d’addició,
del Grup Parlamentari Popular. La Sra. Salom té la paraula per a
la seva defensa.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Tan sols per dir que aquestes esmenes fan
referència a modificar certs aspectes de l’exposició de motius
d’articles que ja hem defensat anteriorment i hem mantengut
aquí un debat amb els distints grups parlamentaris. Per tant, les
donaria per defensades amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pons, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Essent que el tenor de les votacions
ha estat el que ha estat, no queda afectat el text actual de
l’exposició de motius, per tant el mantenim.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, passaríem a votació les esmenes 4887, 4888, 4889,
4890 i 4891.

Vots a favor?
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Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Votació de l’exposició de
motius de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l’exposició de motius. En conseqüència,
queda dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups parlamentaris,
dins les 48 hores següents a la data d’acabament del dictamen,
amb escrit adreçat al Molt Honorable Senyor President de la
cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes
que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.

Un minut de descans.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


