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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Sr. Presidenta, Eduardo Puche sustituye a Antoni Pastor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Miquel Gascón.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2069/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a la casella social de l'IRPF.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en

la Proposició no de llei RGE núm. 2069/05, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la casella

social de l’IRPF. Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sra.

Joana Lluïsa Mascaró i Melià, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

De moment la quota més important de l’IRPF que paguen els

ciutadans de les illes és la que se queda l’Estat, dic de moment

perquè des del moment en què el Partit Popular, a través del

seu conseller d’Hisenda, proposa un nou model de finançament

que incrementi la quota econòmica, tal vegada la cosa pugui

canviar, però de moment no és així. I encara que estam

convençuts que el model de finançament no és l’adequat per fer

front a les necessitats de la nostra comunitat autònoma, la

realitat és la que és. I mentre no hi hagi cap acord i

paralAlelament a una possible i necessària modificació del

model de finançament, el que sí és cert és que la quantitat que

es recapta per a la casella d’altres fins socials s’ho queda

l’Estat, que és qui gestiona i convoca després directament

subvencions a entitats i a ONG.

En algun moment es va fer públic, o se va anunciar que

només se podrien presentar a aquests projectes finançats a

càrrec de la casella social de l’Impost de Rendiment de les

Persones Físiques i només s’hi podrien presentar projectes o

associacions que actuessin dins l’àmbit estatal, cosa que

deixava les entitats d’àmbit autonòmic i que va crear en

principi molta inquietud. Hi va haver mobilitzacions d’entitats

d’altres comunitats que no treballaven a nivell estatal, però sí

feien una molt bona tasca dins la seva comunitat. I al final la

cosa se va rectificar i no ha estat així. De moment encara s’hi

poden presentar diferents projectes, siguin o no estatals.

El mes de febrer d’enguany, dia 21 de febrer va sortir la

convocatòria referent al 2005, de subvencions i per a la

realització de programes de cooperació i voluntariat social a

càrrec d’aquesta partida, partida que està al voltant d‘uns 100

milions d’euros. I nosaltres pensam que la part que correspon

a la comunitat autònoma ha de venir a la comunitat autònoma,

perquè els serveis socials, d’acord amb l’article 10 de l’Estatut

d’Autonomia, són competència exclusiva de la comunitat

autònoma. Aquestes competències en bona mesura estan

transferides també als consells insulars per la Llei d’atribució

de competències als consells insulars en matèria de serveis

socials i assistència social. I els ajuntaments són una altra

institució d’aquesta comunitat que també tenen assumides

competències importants en matèria social. 

Per això des del PSM consideram que mentre no tenguem

un sistema de finançament propi que ens permeti fer front a

totes les necessitats, sí que consideram que els ingressos

procedents de l’IRPF que s’han de destinar a fins socials per

voluntat del contribuent, en la part que ens correspon, s’han de

transferir a les institucions de la comunitat autònoma perquè les

gestioni d’acord amb les seves competències.

Per això proposam al Parlament de les Illes Balears que

insti el Govern de l’Estat que, reconeixent aquesta competència

autonòmica en matèria de serveis socials, transfereixi a les

institucions d’aquí la part que ens correspon dels doblers

recaptats en la casella d’altres fins socials de la declaració de

l’IRPF.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Torn de fixació de posició?

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té

la paraula l’Hble. Sr. Miquel Ramon per un temps de 10

minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Breument per dir que el

nostre grup dóna suport a aquesta proposició presentada pel

PSM. Una proposició d’un abast realment modest, com deia la

portaveu, no arriba tan lluny com les reivindicacions que ara es

fan per part del conseller d’Hisenda. És simplement una petita

part de finançament i la veritat és que sembla lògic que si les

competències es transfereixen, aquells recursos que van lligats

a unes competències es transfereixin també. 

No és l’únic cas, ni ha de molts diversos d’aspectes

transferits a les comunitats autònomes en competència

exclusiva, suposadament, que a pesar d’això és llavors l’Estat

que gestiona una bona part d’aquests recursos, suposadament

o legalment, transferits a les comunitats autònomes. Aquest és

un cas més i entenem nosaltres que estant transferides les

competències, havent de fer des del conjunt de la comunitat i

en molts de casos, també com ha dit, de consells i ajuntaments,

la política de serveis socials, aquests recursos destinats

precisament a serveis socials que es recapten a la nostra

comunitat que es reverteixin en ella també. Pensam que és de

pura lògica i per això li donarem suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup hem de

reconèixer que és cert, tal com diu la proposició del PSM-

Entesa Nacionalista, que la comunitat autònoma té

competències en matèria de serveis socials. Però també és cert

que el Ministeri de Treball i Assumptes Socials disposa també

d’unes determinades competències per les que convoca

subvencions per finançar programes que d’alguna manera

reverteixen a totes aquestes comunitats autònomes. 

Aquesta proposta de subvencions que fa el Ministeri de

Treball i Assumptes Socials, a través de la direcció general

corresponent, es realitza prèvia a consulta a la conferència

sectorial, allà on participen, com tots vostès saben, totes les

comunitats a través dels respectius consellers o conselleres de

Benestar Social. Hauríem de dir que excepte la comunitat

autònoma de Balears, ja que aquí hi participa la consellera de

Presidència i Esports. Però bé, això vol dir que se fa amb un

determinat consens entre totes les comunitats autònomes.

També es consulta, cosa que a nosaltres ens pareix interessant,

la comissió permanent del Consell Estatal d’Organitzacions No

Governamentals.

Per altra part, també hem de considerar que els programes

que es subvencionen mitjançant els recursos destinats per als

ciutadans a aquesta casella de l’IRPF, creim que tenen la

suficient importància i la suficient entitat perquè es puguin

mantenir d’alguna manera. Recordarem breument que són

programes per a infància, per a famílies, per a joves, per a

dones, per a persones amb discapacitats, per a integració del

poble gitano, darrerament per cert tan oblidat per quasi totes les

administracions i aquestes subvencions són programes que van

a complementar les actuacions que puguin dur a terme les

diferents administracions.

Tot i això, el nostre grup no estaria perquè en un futur

aquestes aportacions dels ciutadans de les Illes Balears

revertissin a la nostra comunitat. Creim que seria bo, però

també creim que això és una discussió que s’ha de plantejar

dins un marc més ample, dins un marc en definitiva com podia

ser el nou finançament d’aquestes illes.

Per tant i d’acord amb aquest plantejament, el nostre grup

farà un vot d’abstenció a aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputada Carolina Torres i

Cabañero per un temps de 10 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

És una realitat que l’actual legislació vigent sobre tributs cedits,

Llei 21/2001, de 27 de desembre, diu: “la comunitat autònoma

de les Illes Balears sols té certa capacitat normativa en l’Impost

sobre la Renda de les Persones Físiques respecte la possibilitat

de modificar la tarifa autonòmica dins d’uns marges regulats

per la Llei de cessió i a la creació de deduccions de naturalesa

personal i familiar”. En canvi, la competència per decidir els

fins socials als quals poden destinar-se els sous recaptats en la

casella on diu “altres fins socials” de la declaració de l’IRPF

correspon en exclusiva a l’Estat. També és veritat que

reiterades sentències del Tribunal Constitucional deixen clar

que a l’Estat també li correspon algun paper en la matèria de

l’acció social i dels serveis socials, a pesar de què sigui una

competència autonòmica.

Aquesta proposició no de llei planteja un debat molt més

profund, no només estam parlant de competències i

territorialització de les subvencions, sinó de la revisió del

model de finançament de les comunitats autònomes. Els

arguments exposats per la portaveu del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista va en la mateixa línia que la

proposició no de llei presentada per un diputat d’Esquerra

Republicana de Catalunya, el Sr. Joan Tardà a principis

d’aquest mes en el Congrés dels Diputats. I no fa molts de dies

podíem llegir a La Vanguardia del dia 7 d’abril del 2005 un

article amb el següent titular: “el Gobierno permitirá a las

autonomías gestionar parte del 0,52% del IRPF social”. És per

això que m’ha sorprès bastant l’abstenció del Grup Socialista.

Bé tots sabem que el Govern de l’Estat està segrestat pels

seus socis de Catalunya, que és un hostatge dels seus pactes i

compromisos amb Catalunya, però estic segura que aplicarà el

mateix criteri a la comunitat autònoma de les Illes Balears i si

el nostre Govern, el Govern de les Illes Balears insta el Govern

de l’Estat que transfereixi a les institucions d’autogovern la part

que correspon dels sous recaptats en al casella “d’altres fins

socials” de la declaració de l’IRPF, el Govern de l’Estat

aplicarà el mateix que vol aplicar a Catalunya. Perquè al

contrari, senyores i senyors diputats seria una discriminació.

Per tant i finalitzant la meva intervenció, el Grup

Parlamentari Popular donarà suport a aquesta proposició no de

llei, perquè pensam que si el Govern central ha decidit obrir

aquesta porta, el nostre deure és vetllar per als interessos dels

ciutadans de les nostres illes i volem un tractament exactament

igual que el tractament que rebin els ciutadans d’altres

comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra.

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del PSM no la presentàrem

perquè Esquerra Republicana l’havia presentat a principi de

mes en el Congrés dels Diputats. Nosaltres la presentàrem quan

vàrem sentir rumors de què abans hi havia hagut aquest debat

de què possiblement en properes convocatòries no hi hauria la

possibilitat de què entitats d’àmbit autonòmic se presentessin.

Aquest article que fa referència a dia 7 d’abril, és justament un
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mes posterior després de què el PSM l’hagués presentat en

aquest Parlament. És cert que l’Estat pot fer ús d’algunes

competències i de fet ho fa a vegades per oferir projectes, però

també és cert que davant la possibilitat de què es tanquessin

entitats només d’àmbit estatal, alguns projectes que se duen

aquí a les illes haguessin pogut perdre el seu pes. 

De totes maneres agrair el suport d’Esquerra Unida i del

Partit Popular. Evidentment que el Partit Popular hi havia de

votar a favor, aquí no se li demana res a ell, se demana al

Govern de l’Estat i ara no hi governen. Però que fessin

reflexions i pensar que quan convenen als ciutadans d’aquestes

illes és independent de quin color sigui el Govern que hi hagi,

sinó que la responsabilitat sempre és pensar primer amb

l’interès dels ciutadans i no dels partits, o de si a Catalunya ho

fan i els d’Esquerra Republicana també. Nosaltres ho vàrem fer

pensant amb els projectes dels ciutadans d’aquestes illes i no en

aquestes altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Passarem a votació.

Votació de la proposició no de llei 2069/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 11, en contra cap, abstencions 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei

2069/05.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2115/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deducció a

l'IRPF per adopció internacional de fills.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la

proposició no de llei RGE núm. 2115/05 del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la deducció de l’IRPF per a l’adopció

internacional de (...). 

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part

del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 3209/05. Per

defensar la proposició no de llei intervé per part del Grup

Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Aina Rado per un temps de

10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Tan a les Illes Balears com a la resta de l’Estat hi ha una

regressió demogràfica, tots vostès en són conscients, i un

envelliment poblacional, encara que darrerament aquest és una

mica palAliat degut a la immigració que ha tengut aquesta

comunitat els darrers anys. La fertilitat tan masculina com

femenina sabem que ha disminuït per diferents motius. El cas

de les dones és degut, en principi, a què cada dia retarden més

el moment del seu primer embaràs, sobretot degut a problemes

laborals. El problema de la fertilitat masculina ja seria més

deguda a temes de contaminació de substàncies utilitzades per

la indústria que de vegades fan difícil la seva eliminació.

Però de fet i degut a tot això, fan que l’adopció sigui cada

vegada més freqüent. El desig que tenen les famílies o les

persones de tenir un fill o de crear una família, o de pensar que

poden donar suport a infants que no han tengut aquesta família

fa que se recorri més a l’adopció. No vull oblidar tampoc, ja

que en una proposició anterior un diputat del Partit Popular en

aquesta mateixa sala me va recordar que no només els que no

tenien fills els que tenien el problema de l’adopció, sinó també

les persones que tot i tenint fills biològics volien donar un

suport a aquests menors, que com deia abans, no tenien família.

I molt encertadament me va rectificar, avui també ho he volgut

incloure en aquesta exposició.

Tots sabem també que degut, per una banda a la protecció

social que existeix dins els països del nostre entorn, més o

manco desenvolupat i per altra també el control de natalitat, fan

que l’adopció nacional sigui possible en molts pocs casos. Els

menors, efectivament, són susceptibles de ser adoptats i és per

això que persones, o famílies recorren a l’adopció internacional

i molt freqüentment ho fan a països allunyats, el que implica

que les despeses necessàries per això siguin molt costoses i

sigui necessari recórrer per part d’aquestes famílies a crèdits

bancaris, o a altres endeutaments. 

Hem de dir que encara que aquest colAlectiu de persones

afectades no sigui molt gran, tenim en compte que l’any 2002

varen 124 i en el 2003 varen 96, em sap greu, però no els puc

oferir les dades del 2004. Creim que les administracions tenen

el deure de procurar la major igualtat possible entre la

ciutadania, siguin aquests un gran colAlectiu o un colAlectiu més

reduït. El fet que altres sistemes de reproducció assistida, com

pot ser la fecundació in vitro sí que tenen el suport de

l’administració. Per això creim adient que aquestes famílies

adoptives de les qual parlam a les nostres illes, és necessari que

puguin gaudir d’uns petits beneficis fiscals que els ajudaran a

palAliar la despesa econòmica necessària per dur a terme una

adopció d’aquestes característiques. Hem de tenir en compte

també que comunitats autònomes com Andalusia, Aragó,

Cantàbria, Madrid o País Basc, com vostès veuen, comunitats

governades per diferents partits polítics, amb diferents

sensibilitats, sí que gaudeixen d’aquesta reducció de l’IRPF.

Altres comunitats, a part de la reducció de l’IRPF, també tenen

ajudes directes, cosa que en aquesta comunitat tampoc no s’ha

aconseguit. 

Hem de recordar també que el sector públic assumeix unes

despeses importants derivades del cost del naixement del fill,

cosa que evidentment ens pareix absolutament de raó. Hem de

tenir en compte que el seguiment de l’embaràs, el part, és un

cost que en el cas de l’adopció és inexistent per a

l’administració, ja que totes les despeses són assumides per les

famílies adoptants. Consideram, per això avui ho duim aquí, el
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marc de l’IRPF el més adequat fiscalment ja que és un impost

directe i personal i que a part de tenir en compte al capacitat de

cada persona o família, també contempla circumstàncies

personals per determinar la càrrega impositiva de les persones

o famílies. 

Per tant, per tot això que he exposat aquí davant de tots

vostès, demanaríem el vot favorable dels diferents grups per tal

de, com ja hem expressat, palAliar una discriminació que creim

que pateixen poques, però en definitiva algunes famílies

d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Per defensar l’esmena RGE núm.

3209/05 del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Sra. Carme Feliu per un temps de 10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec

que és important tornar insistir, ja sé que tots hi estam d’acord,

però tornar insistir en veure l’adopció com una mesura de

protecció dels menors, veure l’adopció com un dret del menor

i no en cap cas com un dret de la parella, o de la mare o del

pare que vol adoptar.

Realment és cert, estam d’acord en allò que ha comentat la

Sra. Rado, com no pot ser d’altra manera, perquè realment sí

que és cert que l’adopció porta una sèrie de conseqüències, més

de conseqüències de dificultats durant tot el procés propi de

l’adopció i que van dificultant aquesta motivació moltes

vegades que poden tenir els pares adoptants. No és suficient

poder demostrar que estan preparats per ser bons pares i bones

mares. No és suficient complir els requisits d’idoneïtat

imprescindible, s’han de passar una sèrie de tràmits burocràtics

i administratius realment molt complicats i que moltes vegades

el que fan és desmotivar i al final fer marxa enrera.

I justament aquest tema que avui duim a debat és un dels

exemples. Efectivament, l’elevat cost de l’IRPF, estam d’acord,

suposa una discriminació front a altres tractaments d’altres

formes de paternitat. I del que no tenim cap dubte, és que

aquesta quantia no ajuda de cap de les maneres que els pares

adoptants prenguin el camí definitiu per tal d’aconseguir cobrir

aquest dret tan imprescindible per a nosaltres que és el dret del

menor a tenir una família. 

També és cert i cal dir-ho, que la nostra comunitat

autònoma, d’acord amb la Llei 21/2001, de 27 de desembre, pel

qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou

sistema de finançament, les comunitats autònomes de règim

comú tenen reconeguda capacitat normativa amb l’impost sobre

la renda en les persones físiques per tal de crear deduccions de

naturalesa personal i familiar. I així ho ha fet aquest Govern

amb la creació de reduccions autonòmiques actualment vigent.

Per altra banda també tots coneixem que la quota sobre

l’Impost de la Renda de les Persones Físiques té dos trams, un

66% que recapta el Govern de l’Estat i la resta que recapta la

comunitat autònoma. És per això que nosaltres hem presentat

aquesta esmena allà on proposam que aquest Parlament insti el

Govern de les Illes Balears i també el Govern de l’Estat, perquè

ja dic, aquesta recaptació no és ni tan sols del 50%, sinó a dues

parts, que en els seus respectius trams de la quota de l’Impost

de la Renda de les Persones Físiques estudiïn la possibilitat

d’establir una deducció per a l’adopció internacional de fills en

la tramitació dels seus pressuposts per a l’any 2006.

Som conscients també que a la vegada és molt aventurat

dictar directament les quantitats econòmiques, tal i com estan

presentades a la proposició no de llei que ha presentat el PSOE.

Realment és bastant aventurat. I també som conscients que

qualsevol mesura tributària que es vulgui crear en un futur ha

d’esperar els moments en què comencen, per part de la

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, els treballs

d’estudi i elaboració del projecte de mesures tributàries i

administratives que acompanyen la llei de pressuposts de cada

any.

És per això que nosaltres demanam que tan el Govern com

el Govern de l’Estat ho estudiïn dins els seus pressuposts de

cara a l’any que ve. I demanam que no es marquin uns

quantitats fixes perquè serà com a conseqüència d’aquestes

estudis quan sortiran quines són les deduccions que tan el

Govern com el Govern de l’Estat poden aplicar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Per part del Grup Parlamentari...,

bé ara farem un torn de fixació de posició. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Sr. Miquel Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. També breument i com que el meu

grup parlamentari no té tanta d’infraestructura com d’altres, a

mi no em fan arribar les “chuletas” i no tenc la possibilitat de

fer discursos tan llargs i per tant, hem d’improvisar.

Bé, improvisant idò diríem que donam suport a la

proposició presentada pel Grup Parlamentari Socialista, això sí

amb una condició, la condició és que quedi tal qual. Entenem

que el Parlament, que després de tot és qui aprova els

pressuposts de la comunitat, també pot establir condicions per

a aquests pressuposts de la comunitat. Aprovar, que és allò que

diu l’esmena del Grup Parlamentari Popular, i dir al Govern

que estudiï la possibilitat i no aprovar res és exactament el

mateix. Els governs, suposava jo, doctrinalment depenen del

Parlament, els pressuposts els aprova el Parlament i a mi

m’agradaria que aquest Parlament es pronunciés en un sentit o

en un altre, sense cercar excuses, però crec que no fan falta més

estudis.

Si aquí es creu convenient que en els pressuposts de l’Estat

hi hagi determinats tipus de deduccions, el que li correspon al

Govern, quan enviï el projecte de llei, és incorporar aquests

coses i ja està. 
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Instar-lo a què faci estudis, home jo supòs que sí que en fan

d’estudis el Govern abans d’elaborar projectes de pressuposts.

Però ja dic, crec que seria com no dir res. Per això, perquè

encara no sabem encara quina és la posició del Grup

Parlamentari Socialista, si accepta l’esmena o no, dir-li que

nosaltres votaríem a favor de la proposició tal com ha vengut.

I en cas d’acceptar l’esmena no votaríem a favor. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Joana Lluïsa

Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, totes aquelles mesures

que ajudin, que facilitin que els infants puguin exercir el seu

dret a tenir una família crec que han de tenir el suport de totes

les persones. Abans parlàvem de qui és que té competències i

en aquest cas el Govern de les Illes Balears té competències

sobre aquestes coses, per tant, les pot exercir. Jo no m’oposaria

a què altres institucions també s’hi poguessin adjuntar, però en

aquest cas tenim competències, possibilitats de fer-ho i fer-ho

possible.

L’elevat cost que han d’assumir les persones disposades a

donar una família a un infant no la tenen les persones

disposades a tenir fills biològics perquè ho assumeix

normalment la Seguretat Social i fins i tot, els casos

d’inseminació artificial, que també són processos molt

costosos, però que no els assumeixen les persones, o les

famílies, sinó l’administració.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no

de llei i evidentment que no s’han de fer estudis, sinó que s’han

de fer actuacions i si el Govern no ho pot fer ara, evidentment

ho ha de fer en els pressuposts del 2006, però no per fer més

estudis, sinó per fer actuacions concretes i ja. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Procedeix ara a la suspensió

de la sessió per un temps de 10 minuts. Per la qual cosa es

demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si

podem continuar?

Podem continuar. I pertoca la intervenció del grup

proposant per fixar la posició i assenyalar si s’accepta l’esmena

o no per un temps de 5 minuts. Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Feliu, crec m’he de felicitar

i l’he de felicitar a vostè, la darrera vegada que vàrem dur en

tema semblant, vostès no hi varen estar gens d’acord, avui amb

aquesta esmena que ens fan pareix que la cosa ja va canviant,

però de totes maneres no acabam d’arribar a allò que nosaltres

ens agradaria, ja li ho ha dit el diputat d’Esquerra Unida,

nosaltres no li demanam que se facin estudis. Creim que estudis

ja se n’han fet prou, no se tracta de fer estudis, es tracta

senzillament de voluntat política. En definitiva, de voler fer les

coses en una qüestió en què vostès tenen les competències tan

per la part del tram autonòmic, que és allò que plantejam aquí,

de l’IRPF, com també del tema d’adopcions.

I per una altra banda vostè em comenta que això també ho

faci Madrid, com no podia ser d’altra manera i com passa en

totes i cada una -pràcticament- de les proposicions que duim,

que vostès hi afegeixen Madrid. A mi ja em pareix bé, però li

he de dir que una consellera del seu grup, dins aquesta mateixa

sala, quan se li va fer determinada pregunta, el que va dir és

que aquí hem de resoldre els problemes d’aquí i a Madrid que

els resolguin a Madrid. Jo no form part del Partit Popular, però

quan es diuen coses assenyades com aquesta, que les coses

d’aquí els hem de resoldre aquí, les ha de resoldre el Parlament

d’aquí, i les coses de Madrid s’han de resoldre a Madrid, idò

les accept i ho coment aquí.

I per una altra banda, i com li deia, nosaltres en absolut no

ens oposaríem que també ho fes Madrid. Per això jo crec que

el Partit Popular té una sèrie de diputats, té un gran grup de

representants tant d’aquesta comunitat com d’altres però, en

definitiva, el Grup Popular a Madrid és un grup important, i

crec que no hi hauria cap inconvenient que vostès els instassin

o els recomanassin o els suggerissin que presentassin una

proposició d’aquestes al Congrés dels Diputats. 

De moment som aquí, nosaltres hem de legislar aquí i és per

això que el Grup Socialista la du en aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Passarem a votació de la

proposició no de llei 2115/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

2115/05.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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