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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, començam la sessió
de la comissió d’avui. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, president. Carme Feliu en substitució de Joan
Font.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més? He d’informar, abans d’entrar en matèria de
com s’havia organitzat... Ah!, perdona, una altra substitució.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix el Sr. Joan
Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara sí que no n’hi ha més. He d’informar, si pareix
bé a les senyores i als senyors diputats, que, com estava
previst, començarem aquesta sessió amb la Llei
d’acompanyament, i havíem acordat la Mesa, si els pareix bé, de
fixar l’hora de votació al final del debat, devers les 6 de la tarda,
les 18 hores. Potser anam molt sobre segur però més val així
perquè no hagin d’esperar per a la votació si hem acabat abans.

Després, a continuació, faríem l’articulat de la Llei de
pressuposts, que també faríem la votació al final. Pararíem una
hora, més o manco, per sopar i continuaríem després de sopar
amb les seccions 19 i 11. Això és el que s’informa a aquesta
presidència del que s’havia acordat amb els portaveus a la
ponència. 

I. Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2903/03, de mesures tributàries i administratives.

Per tant, dit això, passam a debatre el primer punt de l’ordre
del dia, relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2903/03,
de mesures tributàries i administratives. En relació a aquest
punt de l’ordre del dia aquesta presidència informa els grups
parlamentaris que l’ordenació del debat es farà de la següent
manera: primer la defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen al títol primer, normes tributàries, més les esmenes
que es mantenen al capítol onzè del títol segon del projecte de
llei, l’acció administrativa en matèria de radiotelevisió; i segon
la defensa conjunta de la resta d’esmenes i, si pertoca, dels
vots particulars que s’hagin presentat i que es vulguin mantenir
en relació a la resta del projecte de llei.

Dit això passam, idò, a la defensa conjunta de les esmenes
que es mantenen als articles 2, 4 i 25. A l’article 2 es manté
l’esmena RGE núm. 3490/03, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista; a l’article 4 es manté l’esmena RGE núm.
4136/03, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista; i a l’article 25 es mantenen les esmenes números

3499/03, del Grup Parlamentari Socialista, i 4089/03, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, ambdues de
supressió. 

Per fer la defensa d’aquestes esmenes, de menor a major, té
la paraula, en primer lloc, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Sampol per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, bé, la primera esmena d’aquest torn correspon a
l’article 14, l’esmena de supressió a la modificació de la Llei de
subvencions, bàsicament perquè aquest article introdueix una
excessiva discrecionalitat, permet una excessiva discrecionalitat
al Govern a l’hora d’atorgar subvencions. Aquest caràcter
d’excepcionalitat per raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, a la pràctica suposa la possibilitat d’atorgar
subvencions sense convocatòria pública.

Proposam també la supressió de tot l’article 15, que modifica
la Llei de salut de les Illes Balears. En aquests moments que
s’està discutint entre els representants de la conselleria i els
grups parlamentaris un pacte per la sanitat consideram que no
és un moment adequat per fer aquests canvis legislatius a la
Llei de salut.

Passam ja a l’article 19, que també hi tenim presentada una
esmena de supressió...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, crec... No sé si ho tenim clar tots dos. En
principi les esmenes que havíem de debatre eren als articles 2,
4 i 25 de la Llei d’acompanyament, normes tributàries i televisió.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, sí. Idò a l’article 25 no n’hi tenim i per tant jo ja hauria
acabat el meu torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam, idò, al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el seu portaveu, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, la nostra esmena a l’article 2 és
molt concreta, i fa referència a l’article 2.4, lletra d), que diu que
el donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000 euros al
temps de la data de formalització de la donació, i entenem des
del nostre grup, el Grup Socialista, que aquesta quantitat de
400.000 euros és un tant excessiva perquè tengui dret a
deducció de fins a un 85%; entenem que qui té un patrimoni de
400.000 euros tendrà capacitat econòmica suficient per fer front
a aquests imposts i, per tant, no necessita deducció ni del 85%
ni de cap altra, i proposàvem un text  alternatiu que és
bàsicament mantenir el mateix criteri però reduint la quantitat de
400.000 a 120.000 euros. Entenem que és una quantitat que
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s’ajusta més a les necessitats que pugui tenir algun donatari
per fer front als imposts i taxes que poden fer falta per a una
donació. Això pel que fa a l’article 2.

A l’article 4 hi ha una esmena que ja ve incorporada del
Partit Popular i entenem que és correcte en aquest sentit, i la
que presenta el PSM va, entenem, en la mateixa línia, però és
una mica més concreta i més reduïda. Per tant entenem que tant
una com l’altra són correctes i no tenim més a dir-hi.

I a l’article 25 es tracta d’alguna manera de recordar les
dades que donàvem ja en el seu moment i que fa referència al
tema de la televisió autonòmica. Simplement perquè consti en
acta d’aquesta comissió vull recordar que aquest tema de la
televisió autonòmica fins ara era un tema de consens absolut,
que parlam d’una llei que actualment, la que hi ha en vigor, és
de l’any 1985 que, com dic, s’havia aprovat per consens i que
entenem que és desitjable que es mantingués, seria desitjable
que es mantingués aquest consens en aquest moment, i per
tant en lloc de modificar una llei ja antiga que potser estigui
desfasada en molts dels seus punts, entenem que seria
necessari reobrir un debat i una negociació a fi d’intentar un
consens, novament, en un tema tan important com és el de
televisió, que hauria de ser un punt que no fos motiu
d’enfrontament. I si no és així idò la nostra esmena és de
supressió i entenem que és correcta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
a la primera de les esmenes presentades pel Grup Socialista, que
fa referència a l’article 2, com deia el seu portaveu, punt 4, lletra
d), sobre l’impost de successions i donacions, el Grup
Parlamentari Socialista considera que la quantitat de 400.000
euros és una quantitat prou grossa i que s’hauria de reduir
quasi en una tercera part. El tema és que són filosofies
totalment distintes, en aquest cas la que es defensa des d’un
grup polític i la que defensam nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular; nosaltres tenim un compromís, i és que al
llarg dels pròxims quatre anys estam disposats a suprimir
l’impost de successions i donacions. En aquesta llei
d’acompanyament ja es dóna una primera fase, que els menors
de 21 anys estan exempts d’aquesta tributació amb unes
determinades condicions, i també s’exceptuen totes aquelles
donacions que facin els pares als fills fins a determinat límit
perquè puguin comprar els joves el seu primer habitatge i, en
definitiva, nosaltres des del Partit Popular el que defensam és
suprimir un impost, i en aquest cas és suprimir l’impost de
successions i donacions i, evidentment, aquesta esmena, la
3490, del Grup Parlamentari Socialista va totalment en línia
contrària a allò que defensam nosaltres des del Grup Popular i
no li donarem el nostre suport.

A l’esmena del PSM, la 4136, tampoc no li donarem el nostre
suport. 

I respecte al que són les modificacions que duim o les
esmenes que hi ha de supressió d’aquells articles que fan
referència a modificar la Llei de radiotelevisió de les Illes
Balears, he de dir que des del Grup Popular no els donarem el
nostre suport per una sèrie de raons. En primer lloc, no estam
davant un canvi substancial d’una llei; aquesta llei té més, no
sé si són més de 15 anys de vigència, que es va aprovar en
aquest parlament. Evidentment en 15 anys han passat moltes
coses i des del Grup Popular consideram que és necessari, a dia
d’avui, si s’ha pres la decisió política que s’ha presa de posar
en marxa una radiotelevisió a les Illes Balears, la llei,
l’instrument que hi ha en marxa en aquests moments és
necessari que s’actualitzi amb el que diuen les lleis que s’han
aprovat posteriorment en aquest parlament, i s’ha d’adaptar a
una llei d’incompatibilitats, s’ha d’adaptar a la nova llei de
finances, s’ha d’adaptar a donar més importància als consells
insulars, s’ha d’adaptar al fet que hi ha una sindicatura de
Comptes, i en definitiva el que pretenem nosaltres és que hi
hagi un consell d’administració també més plural, que la
representativitat sigui corresponent a la representativitat que
hi ha en el Parlament de les Illes Balears, i nosaltres en aquest
cas volem dir que volem consens, volem diàleg, que no estam
fent una nova llei i que, via esmenes, vostès des dels grups
parlamentaris haguessin pogut plantejar aquelles qüestions que
haguessin considerat oportunes sobre l’actualització ha de ser
d’aquesta manera, ha de ser d’aquesta altra, i no simplement
dedicar-se a fer esmenes de dir esmena de supressió de tot el
que fa referència a la radiotelevisió a les Illes Balears.

Nosaltres creim que si s’haguessin fet una sèrie d’esmenes
constructives on diguessin: “no, l’adaptació en lloc de dir això
consideram que hauria de dir això altre”..., idò n’haguéssim
p ogut parlar, però el que en definitiva duim aquí és molt
semblant a altres models d’altres comunitats autònomes com
podria ser Andalusia, i des del Grup Popular el que volem és un
televisió pública, plural, al servei dels ciutadans i intentar, si és
possible, crear un poquet més d’aquest sentiment de lligam
entre les illes que conformam les Illes Balears. Volem que
aquesta emissora tengui el menor cost fix possible i en
definitiva no pretenem res més que posar en marxa una televisió
que per això hi ha un instrument que fa més de 15 anys que està
aprovat per aquest parlament i amb aquestes esmenes l’únic
que es faria seria donar passes enrere a l’hora de crear aquesta
televisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica els grups
que vulguin fer ús de la paraula? No n’hi ha. Per tant... Sí, per
part del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc a l’article 2,
l’esmena que proposa el Grup Parlamentari Socialista, he
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d’assenyalar que jo crec que hi ha vegades, potser, quan un
diu les xifres en euros encara potser no hi estam acostumats,
però parlàvem d’aquests 400.000 euros que són 66 milions de
les antigues pessetes i, clar, nosaltres ens feim una pregunta:
una persona que té un patrimoni de 66 milions de pessetes
necessita ajuts o subvencions per rebre una donació?, sigui pel
que sigui, estam parlant de donacions, no estam parlant de
compra directa, i d’aquesta manera d’alguna manera el que feim
és que ho disfressam tot una mica, perquè continuam fent un
tractament diferenciat perquè, a pesar que se li apliqui el 85% a
qui té un patrimoni de 20, un 85% és molt important, però el que
té un patrimoni de 66 milions, un 85% del que ha de rebre
segurament no li causa gaire problema poder assumir aquest
cost, i encara que s’apliqui el percentatge en els dos casos
continuam marcant una diferència: el que té un patrimoni
superior li seran igual i el que té no, idò potser sí li anirà bé
aqueixa subvenció i aqueixa bonificació, però això parlam en
cas de donacions i herències, però en cap cas amb aquesta
mesura es fa el que es necessita fer, que és buscar i provocar
subvencions o ajudes directes als joves per compra
d’habitatge.

Ja no parlam de qui té una ajuda i qui té una donació per
adquirir aquest habitatge, sinó que aquí el que fa falta és un
tractament diferenciat i clar a l’hora de potenciar l’adquisició
d’un primer habitatge per a joves, independentment que hi hagi
o no una donació familiar per poder-ho fer. En aquest cas és
així. Ho disfressam una mica, bonificam amb el 85 aquesta
donació però en cap cas establim mesures directes per a la
compra de primer habitatge per als joves que no tenen l’ajut de
ningú per adquirir aquest primer habitatge.

I quant a l’article 25, el tema de televisió de la comunitat
autònoma, jo crec que el que diu la portaveu del Grup Popular
ella mateixa explica què hi ha, perquè diu que és una llei que té
15 anys, que en 15 anys s’han aprovat en aquest parlament fins
i tot moltes lleis que afecten directament aquesta, per tant s’ha
de modificar. Si des del Grup Parlamentari Socialista el que els
estam demanant i dient és precisament això, que és una llei
antiga, desfasada, que no té cap sentit i que no vol una
modificació, que el que s’hauria de fer i en vistes a un consens
nou, igual que el que hi va haver l’any 85, sigui des del Grup
Parlamentari Popular, des del Govern, sigui qui sigui, que es
proposi un diàleg i consens real i convincent, a més, perquè es
faci una nova llei com la que es va fer en el 85, adaptada a tot el
que es necessita i passada per totes les noves lleis que s’han
dat i s’han aprovat en aquests 15 anys, perquè potser per molt
que apedacem i de manera unilateral una llei antiga, de poca
cosa ens servirà.

I en segon lloc, també aquí tenim un altre problema que ja va
sortir en el seu moment, i que és remarcable la contradicció de
la proposta del Partit Popular, que continua fent referència, per
un costat, a les incompatibilitats per part del consell
d’administració d’aqueixa nova televisió i, per un altre costat...,
a més que no hi pot haver relacions amb Radiotelevisió
espanyola, i per un altre costat, en el punt 16 de la seva
proposta es diu tot el contrari..., perquè fa referència expressa
al fet que es modifica la disposició transitòria segona de la Llei
7/1985, de 22 de maig, de creació de radiotelevisió de la

comunitat autònoma, que passa a tenir el següent redactat:
“Mentre no es dugui a terme la constitució del consell
d’administració i del consell assessor regulats per aquesta llei,
les seves funcions les ha d’exercir el Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears”. Per tant el punt 2
de la seva proposta i el punt 16 són dos punts clarament
contradictoris que no acaben de ser molt fàcils ni molt bons
d’entendre per a la resta de la gent. 

Entenem que continua havent-hi una manca de consens,
una manca de voluntat del Partit Popular per arribar a una
proposta consensuada i amb diàleg previ i que a més a més la
seva proposta té greus contradiccions com aquesta que estic
dient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de contrarèplica la Sra. Salom,
pel Grup Popular, té cinc minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
repetesc, des del Partit Popular el que volem és suprimir en dos
anys, tres anys, quatre anys com a màxim, l’impost de
successions i donacions. Vostès troben que aquelles
donacions de quantitats de 400.000 euros troben que és
excessiu que tenguin una determinada bonificació i nosaltres
consideram que no, que el nostre objectiu va molt més enllà
que això. Vostès troben que només haurien de tenir una
bonificació o una deducció totes aquelles que siguin inferiors
a 120.000 euros; nosaltres anam molt més enfora que vostès,
nosaltres donam una primera passa perquè tenguin aquestes
millores totes aquelles donacions de més de 400.000 euros i
l’any que ve anirem més enfora, i l’altre encara més, per arribar
a un objectiu que ens hem marcat nosaltres, un objectiu polític,
que evidentment es pot discrepar o no, però nosaltres des del
Partit Popular volem suprimir l’impost de successions i
donacions. Això creim que és bo i que va en benefici de les
famílies mitjanes, que va en benefici de les famílies de gent d’un
poder adquisitiu mitjà, normal, tirant mig baix, mig alt, però un
nivell mig, i jo crec que és bo, això.

Vostès ens mesclen això amb les ajudes que es donen per
a l’adquisició d’habitatge. Evidentment si hi ha un pare que
dóna una quantitat al fill perquè el fill es pugui comprar un
habitatge i està exempt això de pagar l’impost de donacions, idò
ajuda un poquet aquell jove que es vol comprar l’habitatge, i és
una de les tantes maneres que hi pot haver d’ajudar els joves
a poder adquirir un primer habitatge. És una mesura. A la llei
nosaltres n’hem contemplat altres, com a l’impost de la renda de
les persones físiques, on també hi ha unes determinades
deduccions que també ajuden un poquet, i és un apartat,
evidentment està en marxa i es redactarà i es plantejarà tot un
bloc, un gruix de mesures en un altre moment per intentar
facilitar que l’habitatge és car i els joves tenen difícil poder
adquirir el seu primer habitatge, i el Govern plantejarà un pla
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d’actuació per ajudar i afavorir els joves perquè el puguin
adquirir.

Quant a televisió vostès són partidaris de fer una nova llei,
això és el que ha dit. Nosaltres creim que no és necessari, creim
que hi ha una llei que està pactada, que està consensuada, que
és de l’any 85 i simplement el que hem de fer és una adaptació,
actualitzar-la en tant que s’han aprovat una sèrie de lleis que
fan que a la llei de l’any 85 s’hagin d’incorporar certes
correccions: en tema d’incompatibilitats, quant a llei financera,
la Sindicatura de Comptes i donar més importància als consells.
Simplement això. No estam tractant d’una llei nova, és la llei que
teníem consensuada i pactada que s’ha d’actualitzar en funció
de les lleis que han entrat en vigor al llarg d’aquests anys, i
nosaltres des del Grup Popular hem considerat oportú fer-ho a
través de la Llei d’acompanyament, que això no és res estrany;
a altres comunitats com Astúries el govern d’allà també ho ha
fet a través de la Llei d’acompanyament. 

Per tant nosaltres, Sr. President, no donarem el nostre vot
afirmatiu a aquestes esmenes presentades pels distints grups
parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara algun dels grups que no
hagués intervingut en el debat vol fer ús del torn de fixació de
posicions? Sí, per Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la
Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Precisament per fixar posicions
respecte a les esmenes plantejades a l’articulat de la Llei
d’acompanyament, he de dir en primer lloc, i sobretot referint-
nos a l’article 25, que és allà on es presenta, nosaltres sí que
havíem presentat una esmena de supressió, per entendre en
primer lloc que no és propi d’una llei d’acompanyament,
malgrat ens posi exemples la portaveu del Partit Popular, el
Grup Parlamentari del Partit Popular, Astúries, a nosaltres ens
és igual els exemples. Entenem que la modificació d’aquesta llei
del 85, de radiotelevisió autonòmica, no s’ha de dur a la Llei
d’acompanyament perquè va en contra de la pròpia justificació
i existència d’aquesta llei, i sobretot perquè, com s’ha dit, el que
això vol dir és que és necessària la tramitació d’una nova llei de
radiotelevisió autonòmica perquè és un tema de prou
importància i, evidentment, per ser un tema de tanta
envergadura com és una radiotelevisió de les Illes Balears,
necessita un consens parlamentari necessari entre tots aquells
grups, i de fet així ho diu l’articulat molt clarament quan parla
del fet que hi ha d’haver dos terços del Parlament que han
d’estar d’acord amb el que seria aquesta radiotelevisió
autonòmica.

Per tant no entenem com el Partit Popular, el Govern de les
Illes Balears, per una banda fa un articulat i després es
contradiu amb aquest propi articulat. Únicament i exclusivament
això al nostre entendre respon al fet que volen posar en marxa
ràpidament la televisió i la ràdio autonòmiques, que per altra
banda serà bilingüe, amb un ànim de voler-se botar fins i tot la

mateixa llei que ells votaran o pretenen votar en el proper debat
que es durà a terme aquí en el Parlament.

He de dir també i emfasitzar el fet que es contradiu amb
l’articulat de la llei, ja que precisament el que es fa és dir que
mentre no s’arribi a aquest consens qui farà de consell
d’administració és el Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola. Això no té agafada per cap banda, perquè en primer
lloc no hi ha, com dic, ni aquest consens ni aquest acord, es fa
que un consell assessor es converteixi de cop i volta en un
consell d’administració, i en tercer lloc aquest consell
d’administració evidentment, o aquest suposat consell
assessor que no és consell d’administració però que farà de
consell d’administració, resulta que no està consensuat al nivell
que pertoca segons la llei que s’aprovarà en el Parlament quan
es discuteixi aquest tema en aquesta cambra.

Per tant nosaltres demanaríem la supressió d’aquest article
i que si realment el Govern de les Illes Balears vol una ràdio i
una televisió autonòmiques pròpies d’aquestes illes, idò que
ho dugui com s’ha de fer, amb consens parlamentari, amb un
acord de tots perquè així demostrarà el que defensa, que diu
que defensa la democràcia, i no ens tornarem trobar amb el fet
que precisament el Govern anterior no va poder dur a terme
aquesta radiotelevisió autonòmica perquè no hi havia consens
amb el Partit Popular. Ara el Govern no té interès en
consensuar, fa la ràdio i la televisió autonòmiques i després ja
mirarem si consensuam o no consensuam. Nosaltres creim que
això no són maneres de fer les coses i per tant creim que s’ha de
suprimir aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspon ara el debat de les esmenes que es
mantenen a la resta del projecte de llei; això és, exclòs el títol 1
i el capítol onzè del títol 2, queden vives les esmenes de la
3491/03 a l’esmena 3498, i de l’esmena RGE núm. 3500 fins a la
3516/03, del Grup Parlamentari Socialista. També l’esmena RGE
núm. 4077/03 a la 4088/03, i de la RGE núm. 4090/03 a la 4115/03,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. I les
esmenes RGE núm. 4117/03 a la 4135/03, i la 4260/03 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Per defensar aquestes esmenes té la paraula en primer lloc,
pel grup... Perdó? Ah, sí, he de fer observar també, perdó -
gràcies, Sr. Lletrat-, que així mateix aquesta presidència vol
recordar a tots els grups parlamentaris que s’ha incorporat un
nou article, 28 bis, i les disposicions addicionals vintena bis,
vintena ter, vintena quater, vintena quinquies, vintena sexies i
vintena septies, mitjançant les corresponents esmenes
d’addició al projecte de llei presentat pel Govern. 

En conseqüència, aquells grups parlamentaris que vulguin
retornar al text inicial del projecte de llei hauran de defensar els
corresponents vots particulars, els quals seran votats a
continuació de les esmenes.

Per tant, per defensar aquest es esmenes i els vots
particulars que vulguin presentar els grup s, té la paraula en
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primer lloc, pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria manifestar, no sé si ho
he de fer al principi o posteriorment, el vot particular a les
esmenes presentades pel Partit Popular, el que no sé dir és
quines exactament; no sé si..., ho faré extensiu a totes i
d’alguna manera així... 

Per tant, començ en general, i respecte a les esmenes que
hem presentat el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, és bàsicament i a nivell global perquè entenem que,
demanam o les esmenes presentades són esmenes de supressió
totes elles, perquè consideram que una llei d’acompanyament,
la pròpia justificació d’aquesta llei d’acompanyament ho diu
clarament, no s’han de dur a terme a través d’aquesta llei
modificacions de lleis que no responen a elements tributaris o
de normativa tributària, o d’alguna consideració a temes
versemblants.

Per tant entenem que aquests articles s’han de substituir i
s’ha de dur a terme la tramitació parlamentària que s’ha de fer
amb qualsevol modificació de lleis perquè així, si no, el que es
fa amb l’articulat que se’ns presenta a través d’aquesta llei
d’acompanyament és defugir el debat, el debat propi d’un
parlament, la primera funció que té dins la democràcia
parlamentària i sobretot que es fan modificacions substancials
de bastants de lleis i no hi ha, com dic, informes o avals tècnics
que justifiquin aquestes modificacions i, per tant, en alguns
casos, fins i tot no sabem què significa l’abast d’aquesta
modificació. Nosaltres consideram que això és molt greu i en
aquest sentit i amb ànim de donar valor a la democràcia
parlamentària, creim que s’han de suprimir tots aquests articles
i, en tot cas, fer una tramitació com pertoca per poder-los
discutir com pertoca.

Dir que es modifiquen 19 lleis, 12 lleis autonòmiques, les
lleis de subvencions, de salut, de comerç, d’ordenació
farmacèutica, de protecció d’animals, de funció pública, altres
lleis d’acompanyament, de règim jurídic, de carreteres,
d’ordenació d’emergències, d’aigües, etc.; i per altra banda es
modifiquen també 4 lleis estatals, al nostre entendre s’ignoren
els principis més elementals de jerarquia normativa, ja que
diversos articles, a més, deixen sense efecte en l’àmbit territorial
de les Illes Balears o, fins i tot, modifiquen aspectes
fonamentals com la llei d’aigües, fins i tot com el Pla hidrològic
nacional. També es modifiquen dos decrets, el decret de zones
sensibles i el Pla director sectorial energètic i, evidentment, ja
es creen dues empreses públiques, de turisme i educació, una
entitat autònoma per gestionar els pocs parcs naturals que ens
quedaran i al mateix temps es modifica substancialment
l’empresa pública IBANAT, s’extingeix l’IBAS i es modifica
l’IBAEN respecte dels àmbits d’actuació que tendrà.

Això és el que ens ha presentat el Govern, però ara, amb
aquelles esmenes d’addició que ha presentat el Grup
Parlamentari del Partit Popular encara, encara modificam més
lleis, encara feim més modificacions de les que inicialment

s’havien fet en aquesta llei d’acompanyament per part del
Govern. Nosaltres, per tant, demanam que se suprimeixin tots
aquests articles i es faci el que s’ha de fer, que és un debat
parlamentari.

Dir, tan breument com em sigui possible, que l’article 13
clarament distorsiona el funcionament bàsic de l’administració,
nosaltres entenem que s’ha de suprimir aquest article. En
relació amb l’article 12 de la Llei de subvencions clarament no
es respecta el principi de publicitat i concurrència, es donaran
subvencions a la lliure decisió i es deixa, per tant, una porta
oberta a donar subvencions com es consideri i a qui es
consideri, nosaltres creim que això és de les pitjor solucions, la
pitjor aposta per obrir la porta a donar subvencions sense
criteris i, per tant, com he dit, sense concurrència ni publicitat.
Per altra banda, a l’article 15 es fa una modificació de la Llei de
salut que ens deixa el dubte que es pretén substituir el director
general per un òrgan de direcció de difícil control, això vol dir
menys control públic que, per altra banda, fins i tot es parla de
modificació de llocs de treball, però no sabem si es contempla
la negociació amb els sindicats o què passarà, però el cert és
que es fa una modificació substancial. Per altra banda, a l’article
16 es fa una ordenació d’activitats de comerç a les Illes Balears
que nosaltres creim que no és pròpia d’una llei
d’acompanyament. A l’article 17 també es modifica la Llei
d’ordenació farmacèutica que no entenem per què es fa aquesta
modificació, ja que la llei pràcticament diu el mateix, la llei
actual, i sembla que el que s’intenta és augmentar
l’intervencionisme del Govern. Per altra banda, també demanam
la supressió de l’article 18, perquè entenem que no és un tema
propi per dur a una llei d’acompanyament, tot i que és un tema
menor. 

Consideram també que en el capítol 7, concretament a
l’article 19, pel que fa referència a les normes en matèria de
protecció d’animals, el que veim és una ampliació a una espècie
més per a les competicions de tir, és a dir que a partir d’ara no
només es podran realitzar competicions de tir de coloms, sinó
també de guàtleres, i això ens fa estar en peu de prevenció
perquè no sabem si hi aniran afegint més espècies a fi que se’n
puguin matar més, i sobretot, sobretot que puguin ser llaçades
amb una màquina, que evidentment no li aconsell a ningú que
ho miri, perquè és una de les pràctiques més horribles que es
poden fer a qualsevol animal de ploma.

Per altra banda, a l’article 20, en matèria de caça, veim també
amb preocupació que aquesta expedició de llicències no
entenem per què no s’ha de fer una renovació anual, quan
entenem que això precisament dóna peu que els infractors que
no mereixen tenir llicència, si s’han de renovar l’expedició de
llicència anualment, això vol dir que es pot dur un control
d’aquells caçadors que han pogut tenir algun tipus d’infracció;
d’aquesta manera, no hi ha aquest control, i a un caçador que
ha fet una infracció, se li dóna el vistiplau perquè durant
aquests tres anys no tengui control i no se li llevi la llicència
corresponent. En matèria de pesca fluvial, efectivament la
proposta és correcta, però creim que no és pròpia d’una llei
d’acompanyament. 
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Pel que fa al capítol de matèria d’aigües -supòs que no
tendré molt de temps-, hem presentat esmenes de supressió de
tots aquests articles, bàsicament per una raó molt clara, perquè
en alguns temes és absolutament redundant, per exemple en el
que fa referència a gestió de la demanda ja està normativitzat,
no entenem per què s’ha de tornar a normativitzar, si no és per
voler parèixer que fan alguna cosa bona en temes d’aigua; i, per
altra banda, en tot allò que fa referència a una sèrie d’articles,
modifiquen la Llei d’aigües i d’alguna manera el que es fa és
donar més possibilitats que hi hagi menys control en tot el que
són les extraccions. En aquest sentit, per tant, és una passa
enrera important amb referència al que ja existia per part de la
llei estatal.

També he de dir que en matèria d’ordenació d’emergències
de les Illes Balears, entenem que tampoc no és propi de dur a
una llei d’acompanyament, l’article 24, a més de redundar que
no és propi d’una llei d’acompanyament, aquest tema dels 30
anys està legislat per la legislació estatal, no veim la necessitat
d’haver de redundar en aquest tema, però en canvi sí que veim
amb certa preocupació l’excepció que es dóna a les àrees de
transició de les DOT, perquè precisament això sembla més bé
que fa referència que es puguin fer construccions a aquestes
zones i, per tant, que aquestes no necessiten tenir la prohibició
dels 30 anys. Com sempre, les excepcions sempre són per poder
construir més i poder fer més coses.

Per altra banda, respecte de l’article 26, la dissolució de les
cambres agràries locals, també entenem que el que s’ha de fer
és tramitar una llei de cambres agràries, on s’ha de plantejar
l’organització de les cambres i el seu patrimoni, i no sabem per
què s’han de dissoldre aquestes cambres agràries locals i
regular precisament la liquidació del patrimoni, quan si es
dugués a terme una llei com cal, una llei de cambres, podrien
aquestes qüestions quedar clares, fetes amb transparència i
amb debat, cosa que aquí no es fa.

L’article 27 del fons FEOGA també ens preocupa, perquè,
evidentment, no és lògic que l’administració defugi de les
seves funcions, del control i la verificació de les ajudes de
subvencions i ho passi a una empresa pública, quan qui ha de
fer això és l’administració a través dels funcionaris, i entenem
que això és llevar poder de control i sobretot la tasca que ha de
fer l’administració pública perquè si no pràcticament no té
massa sentit la seva existència, veim que tornam enrera en lloc
d’anar endavant.

Respecte del que són les disposicions, veim que hi ha un
ample ventall de disposicions, la disposició addicional primera
precisament crea una empresa, tampoc no sabem molt bé per
què es crea aquesta empresa per al sector agrari i pesquer, quan
ja hi ha per exemple SEMILLA, altres empreses públiques; no
sabem si és per evitar el control públic d’alguna manera pel que
es volen crear aquestes empreses o si es diu que és per agilitar
l’administració, quan realment això no és així, perquè moltes
vegades les empreses públiques són precisament un camp de
contractacions fetes a dit, com hem pogut veure amb
l’IBANAT.

La disposició addicional segona també crea una altra
empresa, l’empresa turística, és el mateix, evitar el control, no
sabem per què s’ha de crear aquesta empresa, hi ha altres
empreses, com per exemple IBATUR, no sabem molt bé com i
p er què tantes empreses de cop, per (...) l’endeutament vol anar
a amagar-se en aquestes empreses.

I, evidentment, a la disposició addicional quarta, on es crea
una entitat autònoma de caràcter administratiu per gestionar els
parcs naturals, per una part no sabem per què és necessària la
creació d’aquesta empresa quan ja hi ha IBANAT que ho pot
dur a terme; veim que en el segon punt es modifica precisament
l’IBANAT, que se li lleva aquesta part per crear una diferent, no
entenem per què és tan necessària la creació d’aquest
organisme de parcs autònoms, i sobretot no ho entenem quan
s’eliminen quasi tots, precisament en aquesta llei. Per tant, ens
preocupa molt que, com sempre, es facin empreses públiques
amb doblers públics per, al cap i a la fi, fer contractacions com
els vengui en gana i sobretot, com deim, per fer una estructura
paralAlela a l’estructura de l’administració.

A la disposició addicional cinquena també veim que ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada, vagi acabant, que ja ha passat el
temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, idò així molt ràpidament diré que veim amb molta
preocupació, a més de la creació d’aquestes empreses, com es
legalitza una obra a Eivissa, es veu que aquesta llei està feta
també per legalitzar l’ilAlegalitzable, nosaltres evidentment creim
que això no és de rebut, sinó que és un frau de llei claríssim. I,
ja per acabar, veim també com s’han anat afegint les esmenes
del Partit Popular, del Grup Parlamentari Popular, i alguna del
Grup Mixt, però que bàsicament diria la següent: una disposició
addicional que el que fa és poder urbanitzar o legalitzar el que
era ilAlegalitzable, sobretot pel que fa al que es diu del 50% dels
plans parcials aprovats, idò resulta que es podrà urbanitzar si
està fet un 50%. Això significa, amb poques paraules, que a
partir d’ara o a través d’aquesta llei el que es farà serà legalitzar
una cosa que, com dic, no es podia fer, perquè un pla parcial
aprovat no significa que es pugui fer obra, però es legalitzarà si
hi ha un 50% fet. Això, realment, no és de rebut i, com sempre,
es donen prebendes, als que tenen més.

I una altra cosa escandalosa és la disposició addicional que
també el Grup Parlamentari Popular afegeix, que és la
possibilitat de poder urbanitzar a l’ANEI d’es Salobrar, una
zona de més d’un quilòmetre quadrat que permetrà fer un hotel
o fer més actuacions, la qual cosa significa urbanitzar un sòl
rústic d’alta protecció que, a més, és zona ZEPA i jo estic
convençuda que això Europa no ho permetrà.

Per tant, per acabar, perquè no tenc temps de més, crec que
tots aquests articles s’haurien de suprimir, perquè no tenen res
a veure amb una llei d’acompanyament, és un atac directe a la
democràcia parlamentària i sobretot és un atac directe al que
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suposa la protecció, perquè elimina parcs naturals, només els
que va fer el pacte, deixen urbanitzar més i sobretot el que deixa
és que urbanitzacions ilAlegals es puguin convertir en legals,
com per exemple la legalització d’una casa a Eivissa. Nosaltres
entenem que aquesta llei no té agafada per cap banda i (...) amb
una mínima democràcia parlamentària s’han d’eliminar i suprimir
tots aquests articles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, les esmenes a l’article 14 i 15 ja les
he defensades a l’anterior intervenció, ens hem despistat un
poc i el que és evident és que els ponents d’aquesta llei no ens
lluírem a l’hora d’ordenar aquest debat, perquè férem dos blocs,
en un només hi ha quatre esmenes, i a l’altre n’hi ha més de 40.
No sé si en acabar el debat, Sr. President, ens ho repensem
perquè això és totalment ilAlògic en aquest moment. No sé amb
què devíem pensar quan ho férem.

A partir de l’article 19, que és on hi comença a haver-hi
esmenes, també proposam la supressió de tots aquells articles
que signifiquen una modificació de lleis que no tenen r e s  a
veure amb una llei pressupostària, com la Llei de protecció dels
animals, nosaltres també entenem que no és necessari obrir la
màniga a tirades que no es poden qualificar d'esportives.
També consideram important aquest article que dissol les
cambres agràries locals, precisament avui hi ha una organització
agrària que es queixa de la manera com pràcticament un
patrimoni que va ser adquirit amb les quotes obligatòries dels
pagesos, avui d’una manera unilateral i sense consultar les
organitzacions ja s’obre el camí a la seva dissolució, entenem
que prèviament a repartir el patrimoni de les cambres agràries,
s’haurien de convocar eleccions a cambres agràries i que el seu
p atrimoni passàs o a les organitzacions agràries o a les
cooperatives.

Igualment, cedir el control de les ajudes i de les
subvencions del FEOGA a una empresa pública pensam que és
ilAlegal. El control dels recursos públics, de les subvencions,
sobretot si provenen d’una convocatòria pública, l’han
d’exercir els funcionaris que són els notaris que donen fe
pública que es compleix la legalitat vigent, crec que Europa, si
això li arriba, ho desautoritzarà.

A continuació, ja que el Grup Popular ha fet ús i abús
d’aquesta tècnica legislativa, nosaltres també, ja que hi som,
proposam utilitzar aquesta llei per donar categoria de titulació
universitària o de diplomatura universitària els actuals
diplomats en matèria turística. Per tant, si s’acceptava aquesta
oportunitat atendríem una reivindicació històrica dels diplomats
en turisme que passarien a tenir una equivalència a una
llicenciatura universitària.

Arrib a un vot particular, al 28 bis, i aprofit per anunciar la
presentació de vot particular al 28 bis i a totes les disposicions
addicionals. En el seu moment, ja en farem la defensa oportuna
si tenim temps.

També esmenam la creació de noves empreses públiques,
creim que són innecessàries més empreses públiques, que a la
pràctica suposen un increment de les despeses de personal i de
la despesa corrent, i a més a més proposam una modificació
puntual de la disposició addicional que crea una empresa
pública que, a més, gestionarà serveis educatius i culturals, a la
pràctica això significa que podran contractar professors sense
una necessària convocatòria pública i introdueix un element de
discrecionalitat. Una cosa és agilitar la possibilitat de construir
centres educatius i l’altra fins i tot poder contractar personal
mitjançant una empresa pública.

Ja passaríem a les disposicions de caràcter urbanístic. La
disposició addicional quinzena pràcticament modifica la matriu
de sòl rústic i permet l’edificació dins àrees naturals d’especial
interès a Eivissa i dins zones rurals de protecció de la resta de
les Illes. A la pràctica això significa major increment de les
possibilitats edificatòries en sòl rústic a unes illes que ja estan
excessivament construïdes i massificades,

A continuació, vénen dues disposicions que treuen de
l’àmbit dels parcs naturals les propietats privades. Bé, nosaltres
consideram un despropòsit aquestes dues disposicions; primer,
perquè els primers perjudicats són els propietaris que en aquest
moment no tenen una informació suficient, en aquests moments
ja disposen d’uns ajuts concedits per l’anterior govern,
pràcticament amb totes les matèries: agricultura, comerç,
indústria, treball, rehabilitació d’edificis, etc., que
automàticament les perden; si s’informen, després podran, bé,
abans de l’aprovació d’aquesta llei podran demanar una altra
vegada la inclusió dins l’àmbit del parc i podran conveniar
quan el Govern tregui mesures que les afavoreixin. Realment
consideram que estan perjudicats els propietaris. Entendríem
més correcte, en la filosofia del Partit Popular, que haguessin de
solAlicitar sortir de l’àmbit del parc, en vista que sortir del parc
els perjudica, i d’això no han informat bé.

A banda d’això, ens permetem, encara que sigui una llei tan
seriosa, fer un poc d’ironia i canviar el nom d’aquests dos
parcs, perquè si treim les finques privades i llavors determinats
propietaris demanen la inclusió al parc, tendrem finques com
bolets, separades entre elles, que seran petits parquets i, per
tant, proposam que al parc natural de Llevant se li digui “parc
natural discontinu de Llevant”, i al parc de Cala d’Hort, ja que
només queda un parc d’un poc més d’una quarterada, li diguem
“miniparc natural de Cala d’Hort”. Així, els turistes que comprin
una targeta verda per visitar-los, sabran que van a un miniparc,
de la mateixa manera que un que va a jugar a un minigolf sap
que no farà devuit forats d’aquests amb greens i tot això. Es
tracta de no enganyar els turistes.

Aquí ja arribam a aquesta famosa disposició addicional
divuitena que proposa legalitzar una obra ilAlegal, una obra
ilAlegal que, a més a més, és un bunyol de considerables
dimensions sobre el cap cucurull d’una muntanyeta i que té
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noms i llinatges. Realment és obrir un precedent, a partir
d’aquest moment no sé com qualsevol batle de qualsevol
municipi de les Illes Balears podrà fer tomar una obra ilAlegal,
tothom ens demanarà que li facem una llei per no haver-la de
tomar, especialment quan en aquest cas és una llicència mal
donada, i aleshores el que s’imposa és restituir la legalitat. Aquí
els presentam dues esmenes, una de supressió d’aquesta
disposició addicional divuitena i una altra que és una còpia
textual de l’article de les DOT que ja feia referència a la
possibilitat de legalitzar obres que estaven fora d’ordenació.
Perquè han dit que recuperen un text  original, i no és veritat, els
ho llegiré: “A l’illa d’Eivissa -la proposta que nosaltres feim,
recuperant la filosofia del text  original de les DOT- els
habitatges unifamiliars aïllats existents en una àrea de protecció
territorial costanera, en entrar en vigor aquesta llei, respecte
dels quals -escoltin bé, deien les antigues DOT- respecte dels
quals ja no hi procedeixi adoptar mesures de restabliment de la
legalitat urbanística que impliquin la demolició per manifesta
prescripció de la infracció”. Aquesta obra en qüestió del Sr.
Cretu, amb les DOT del 91, no la podríem legalitzar, per tant li
han fet, si aquí ja hi havia un traje, han ajustat molt més el traje
a la mida del Sr. Cretu i de l’anterior batle de Sant Antoni.

Bé, i ja finalment, els proposam una nova disposició
addicional que diu “a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
queden vigents les normes complementàries i subsidiàries de
planejament per a determinats sectors de sòl apte per
urbanitzar, aprovades definitivament per la Comissió Insular
d’Urbanisme de Mallorca, en sessió de dia 18 d’octubre del
1999". Això és perquè hi ha hagut algunes sentències
contràries a la protecció de determinats espais que es
desclassificaren amb motiu d’aquest acord de la Comissió
Insular d’Urbanisme de Mallorca de 18 d’octubre del 99.
Aleshores, això ens permetria donar cobertura jurídica a aquell
acord que, si no record malament, va protegir més de 70, de
memòria crec que eren 76 o 78 espais urbanitzables i que, en
aquest moment, alguns sembla que tornen estar en vies
d’urbanització i, en tot cas, els hauríem de protegir.

Respecte de les distintes mesures que proposa el Partit
Popular i el Grup Parlamentari Mixt i que ja s’han incorporat en
fase de ponència i que emetem vot particular, (...) Ja en parlàrem
a la presa en consideració d’aquest projecte de llei, però el
victimisme de Campos no el compartim, Campos és un municipi
que ha fet un gran creixement urbanístic a la zona de sa Ràpita,
especialment en segones residències, apartaments, club nàutic
i, en aquest moment, des de fa pocs anys té una nova ampliació
d’un urbanitzable que s’està consolidant dia a dia i que
pràcticament dobla la capacitat de sa Ràpita. A part d’això, a
més a més hi ha dos camps de golf en tramitació i, sincerament
Campos ja no pot passar com un municipi que, encara que per
imperatiu exterior, hagi protegit el territori. Aleshores, no
pensam que hagi de tenir més prebendes que altres municipis
que no han hagut de recórrer al creixement urbanístic per
millorar l’economia local.

I em sembla que hem acabat amb aquests temes. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el portaveu Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Com que són molts d’articles i moltes
disposicions, intentarem ser el més ràpids possible.

Començarem per l’article 13, hi hem presentat esmena de
supressió, entre d’altres coses perquè entenem que és una llei
aprovada per unanimitat i el text  proposat distorsiona el
funcionament bàsic de l’administració, que entre d’altres al
sistema d’accés se li dóna un caràcter reglamentari i en
qualsevol cas pot suposar en alguns casos concrets, fer un
traje a mida per a un determinat equip. Tampoc no té sentit
voler excepcions a la norma general, per tal de donar carta
blanca al Govern i també entenem que, d’alguna manera, la
proposta que es fa polititza una mica un servei jurídic que ha de
ser bàsicament funcionarial i, com que s’equipara a rang de
direcció general, entenem passarà un funcionari d’aquest equip
de juristes a tenir, com aquell que diu, una categoria política.

L’article 14, sobre el tema de les subvencions, com ja hem
repetit alguna vegada, entenem des del Grup Parlamentari
Socialista que vulnera l’esperit de concurrència i publicitat i
que d’alguna manera aquesta nova lletra que es proposa afegir
podria quedar com a única, perquè aplicant aquest nou text
proposat a la lletra g) fa innecessàries totes les lletres anteriors,
perquè sempre es pot aplicar aquesta excepció com a regla.

A l’article 15 presentam també esmena perquè entenem que
es crea una figura en substitució del director general, que és un
òrgan de direcció que, en qualsevol cas, entenem que és de
difícil control i que està poc especificat en aquest text i l’únic
que aporta és un major grau de confusió en el sistema de
funcionament d’aquesta àrea. Per tant, no seria necessari, estam
a favor de la figura de director general que realment aclareix
quina és la proposta.

A l’article 17 es proposa suprimir l’apartat 1 i es proposa en
base al criteri que la Llei 7/98, d’ordenació farmacèutica ja
contempla que és la Conselleria de Salut qui recomana el
farmacèutic substitut després de solAlicitar-ho aquest titular, per
tant es podria entendre com innecessari.

A l’article 20 proposam l’eliminació de les tres darreres línies
del segon apartat perquè d’alguna manera si bé aquí es proposa
la possibilitat de fer una..., d’expedir unes llicències de caça per
tres anys, tractant-se del tema que es tracta que és delicat,
estam parlant d’un esport, però que són llicències d’ús d’armes,
sempre un major control sobre la persona a qui es dóna aquesta
llicència, si se li exigeix la renovació anual, sempre es té un
major control del que es pugui tenir amb una expedició de
llicència de 3 anys.

A l’article 22 hem presentat tres esmenes, a l’apartat 1, a
l’apartat 3 i a l’apartat 4.3. Bàsicament totes en el mateix sentit
perquè entenem que la llei que proposa modificar, de qualsevol
manera garanteix molt millor que la proposta que fa en la
modificació el Partit Popular, com dic garanteix la seguretat en
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el proveïment d’aigua que aquestes extraccions es controlaran
i es podrà fer un seguiment més exhaustiu amb la llei, amb el
text  refós de la Llei d’aigües que en la proposta de modificació
que fa el Partit Popular.

L’article 25 que proposa la dissolució de les cambres
agràries. Entenem que aquest no és el procediment correcte a
seguir i que allò que sí seria necessari és l’aprovació d’una llei
de cambres, a la qual entre d’altres es reguli la seva organització
i aquest patrimoni de qual s’està parlant perquè sinó podem
incórrer en un problema i és que aquest patrimoni a vegades és
propietat entre altres d’organitzacions agràries i fins i tot,
d’alguns ajuntaments i pareix que dóna la sensació que
d’aquesta manera el Govern balear, el Partit Popular
concretament pretén apropiar-se d’aquest patrimoni de les
cambres agràries, que com dic són d’ajuntaments o
d’organitzacions agràries. Per tant, la figura d’una nova Llei de
cambres allà on quedés ben clara la seva organització i què es
fa amb aquest patrimoni, seria molt més clar, net i segurament
més a gust de tots els afectats.

Hi ha una proposta d’un nou article que fa el Partit Popular
RGE núm. 4272 i aquí el que voldríem fer és deixar constància
del vot particular als efectes oportuns d’aquesta proposta
d’addició de nou article.

Passant a les disposicions addicionals, la disposició quarta
que ens proposa la creació d’una entitat autònoma per
gestionar els parcs. Entenem que és una figura totalment
innecessària perquè si s’aplica la normativa vigent en tema de
parcs i la Direcció General de Biodiversitat que és qui té
competències i directament la conselleria són ja entitats i
organismes suficientment capacitats per gestionar i controlar
què es fa amb aquests parcs i és innecessari que s’hagi
d’esperar la creació d’una nova entitat per poder controlar la
gestió d’aquests parcs.

Quant a la cinquena, el que proposam és suprimir en el
darrer paràgraf les tres darreres línies, en base a si estam
d’acord en què es creï una empresa per projectar i per dur obres
d’infraestructura de caràcter educatiu. No compartim la idea de
què aquesta empresa, a més d’aquestes feines pareix que dóna
la sensació que es vol utilitzar per fer de tot, no tan sols la
construcció sinó que a més s’aprofita per prestar d’alguna altra
forma un servei educatiu que d’alguna manera no es limita tan
sols a allò que és projecte i construcció sinó que vol anar més
enllà d’allò que seria desitjable per a una empresa i entenem que
totes les altres funcions que li volen adjudicar a aquesta
empresa han de ser directament de control de la conselleria i no
d’una nova empresa pública.

A la disposició addicional desena, aquesta és una de les
que enteníem que suposava una invasió, supòs una invasió, de
les competències municipals i és per aquesta simple raó que
proposam la seva supressió.

La dotzena, el mateix. Quant a explotacions agropecuàries,
també pel mateix motiu suposa invasió de les competències
municipals i crec que només s’hauria de procurar que fossin els
ajuntaments corresponents qui decideixin si se’ls autoritzava o

es legalitzaven, sense necessitat d’aquesta llicència municipal
o bé si resultava imprescindible la seva tramitació.

Quant a la disposició addicional tretzena. Allò que feim
nosaltres és proposar l’addició de fins un total de 5 nous
project es a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca. I aquí com
que hi ha una esmena d’addició també presentada pel Partit
Popular, deixam enlaire el nostre vot particular, amb la excepció
de què si s’acceptés l’aprovació del projectes que es presenten
per a Eivissa, Formentera i Menorca no hi hauria cap
inconvenient en què també s’acceptés el nou projecte que es
demana per a Mallorca per part del Partit Popular. Per tant, en
funció de la decisió del Partit Popular hi haurà vot particular o
s’acceptarà directament la proposta. És a dir, si els projectes
que presentam a les altres illes són acceptats no hi ha cap
inconvenient perquè també s’accepti el nou que proposa el
Partit Popular.

A la catorzena, la que fa referència a reserva natural de la
finca pública de Ca’n Marroig. Hi estam d’acord fins el punt de
què entenem que no s’ha de fer cap excepció i per això
proposam treure del text la frase que fa de: “tret de les cases i
els espais públics annexos” fins a l’annexa d’aquesta llei
perquè no veim cap raó o motiu perquè..., ja que està a la
reserva natural, està bé hi estam d’acord, però també es poden
incloure, per què no? Les cases i els espais públics annexos.

A la quinzena. Bé s’entén que suposa crear diferents criteris
d’aplicació quant a protecció d’un mateix espai, per exemple els
ANEI no tendran les mateixes condicions d’edificabilitat les
illes d’Eivissa i Formentera que Mallorca i Menorca i això
suposa un greuge comparatiu. Per tant, entenem que això no és
assumible i en qualsevol cas a la proposta d’addició que fa el
Partit Popular també volem deixar constància del nostre vot
particular.

La setzena que parla del parc natural de la península de
Llevant, igual que la dissetena, són totes dues, entenem que és
un pas enrera en allò que és la protecció. I no acabam
d’entendre el criteri del nou sistema de gestió d’aquests parcs
naturals o el nou sistema de protecció que es proposa des de
la Conselleria de Medi Ambient perquè podríem estar d’acord
en què els propietaris de finques privades d’aquests parcs
necessiten que es tenguin en compte noves condicions i no
ens hi oposaríem a què es negociés amb ells un nou criteri
quant a les compensacions que els puguin tocar pel fet que les
seves finques estiguin en aquests parcs naturals. Però entenem
per un altre costat que pel fet que es pugui negociar amb ells,
això no és necessari fer-ho havent eliminat d’entrada les seves
finques dels parcs naturals. Exactament es pot fer igual, deixant
la figura de parc amb les dimensions que tenen ara i amb la
delimitació que té ara i negociar amb aquests propietaris.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat, du el seu temps sobrepassat.

EL SR. BONED I ROIG:
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Sí, gràcies. A la dissetena. Aquí sí voldríem fer menció, hi ha
una esmena del Partit Popular i sí volíem fer un vot particular,
a més explicant que ens comenta que d’alguna manera
representa mitjançant aquesta esmena una certa incoherència
perquè per un costat s’eliminen les finques dels parcs naturals,
per un altre es manté un PORN i es diu que aquestes finques
que són eliminades dels parcs seguiran sent afectades per
aquest PORN. Per altra banda, a més que aquest mateix PORN
és l’element que servirà per impedir, fins a l’aprovació del nou
pla territorial, o en el seu cas de noves figures de protecció per
a aquest espai, s’impedeixi la construcció dels camps de golf,
que d’una altra manera si no es tramités i no es fes així sí que
directament es podria començar a construir aquest camp. Per
tant, representa una clara incongruència en la proposta de parc
natural per part del Partit Popular i mantenim el nostre vot
particular.

I com que ja no tenc temps, sí voldria fer finalment
referència expressa a una nova esmena que presenta el Partit
Popular, que fa referència a recuperar la classificació de sòl
urbanitzable per alguns terrenys que degut a les Directrius
d’Ordenació del Territori avui per avui no tenen aquesta
classificació i que es proposa recuperar-la. Això és perillós,
primera perquè deixa com diu l’esmena en mans dels consells
insulars la redacció del seu pla territorial insular, decidir quins
d’aquests terrenys recuperaran o no la seva classificació
d’urbanitzables, sense establir criteris perquè o tots o cap. Diu
que el consell decidirà un sí o un no, o tres o cap. I això pot ser
un greuge comparatiu. Per altre costat hi ha una certa confusió
perquè parla que s’ha de tenir en compte que si el 50% del cost
total de la urbanització que s’hagi ja utilitzat o s’hagi fet servir.
Això és perillós perquè no parlam del 50% d’execució
d’urbanització sinó el 50% del pressupost i ens podríem trobar
que hi hagi sectors allà on amb un simple 20% d’execució del
projecte d’urbanització per diferents raons s’hagi ja executat un
import superior al 50% del pressupost inicial i això crea una
situació que no és prou clara del tot. Aquí també feim el nostre
vot particular i en qualsevol cas com ja tenim el temps superat,
simplement marcaré el vot particular que mantindríem a aquesta.

I la 4267 també del Partit Popular i a la 4273 que són noves
esmenes de disposicions addicionals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn en contra en nom del
Grup Popular té la paraula la Sra. Salom per un temps de 10
minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentaré donar resposta de manera conjunta als distints
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula per defensar
les seves esmenes i a la vegada per fixar vot particular sobre
certes esmenes ja incorporades en el text.

Es diu si en aquesta llei d’acompanyament es modifiquen
certes normes i es considera que la quantitat és important. I jo
primer de tot el que m’agradaria que quedés clar és si una llei

d’acompanyament pot o no modificar altres lleis. Està clar que
sí perquè ha estat una pràctica parlamentària que l’ha feta el
Partit Popular i que l’ha feta en el seu moment el pacte de
progrés quan va estar durant 4 anys dirigint els destins polítics
de la nostra comunitat. Si això es pot fer, si la llei
d’acompanyament es pot utilitzar per modificar certes normes,
després el que s’ha de mirar és si el que es modifica és legal o
no és legal i des del nostre punt de vista és totalment legal
totes i cada una de les modificacions que es duen i hi ha els
informes que hi ha i que avalen que es pot dur endavant
aquestes modificacions. Fins i tot, certs portaveus en ús de la
seva paraula han defensat certes esmenes que a la vegada
impliquen correccions de certes lleis. És a dir, que els mateixos
grups parlamentaris que critiquen si es modifiquen moltes lleis
o no, ells a la vegada quan plantegen mitjançant les seves
esmenes, en alguna d’elles, també plantegen modificacions
legislatives.

Nosaltres des del Grup Popular defensam que per poder
executar a partir de dia 1 de gener de l’any 2004 els
pressuposts, les xifres i els programes d’actuació de totes i
cada una de les conselleries és necessari que en aquesta llei
d’acompanyament es duguin unes certes modificacions de
certes lleis que estaven en vigor fins a dia d’avui i des de les
distintes conselleries i des del Govern es considera necessari
i imprescindible el tramitar d’aquesta manera la llei
d’acompanyament.

Es diu si es creen, passant a un altre tema, moltes empreses
públiques i que això suposa molta més despesa corrent, de
personal, de contractacions i un caramull de coses. Bé, hem de
dir que es creen 4 empreses noves, però també se n’eliminen 4,
quedam igual. Es crea una empresa, un institut
d’infraestructures en matèria educativa per poder gestionar i
contractar les obres de nous centres educatius i contractar
totes aquelles reformes d’aquells colAlegis que són necessaris
i imprescindibles. Es crea un ens per gestionar parcs i altres
figures d’especial protecció. Es crea l’Escola Balear
d’Administració Pública. I es crea una empresa adscrita a la
Conselleria de Turisme amb la finalitat de fomentar la qualitat
turística, que promocionarà la investigació, promocionarà les
tecnologies turístiques i que durà endavant les inversions per
a la millora del nostre entorn turístic. És a dir, 4 empreses
noves, però a la vegada també se n’eliminen 4. S’elimina
l’Institut Balear d’Administració Pública, l’Institut Balear de
Seguretat, s’elimina també l’IBAS i s’elimina ENTURIB. És a dir,
4 noves i 4 s’eliminen, per tant, increment de personal, despesa,
empreses públiques. Es queda com estava abans.

I dir que hi ha certes esmenes que critiquen que es
suprimeixi l’IBAS, consideren que hauria de seguir funcionant
com a empresa pública. Nosaltres des del Grup Popular volem
defensar que l’IBAS ja que les transferències han estat
transferides en els consells insulars, a Menorca i Eivissa i
Formentera fa un any i busques i al Consell Insular de Mallorca,
per desacord polític entre els distints partits que manaven no
va ser possible fer efectiva aquesta transferència, ara a partir de
dia 1 de gener de l’any 2004 es farà efectiva i a la vista de què
els tres consells insulars tenen les competències en matèria de
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benestar social, creim que és just i necessari suprimir aquesta
empresa pública.

Quant a la Llei de subvencions s’introdueix una modificació
que dóna la possibilitat de què es pugui donar de manera
excepcional, de manera excepcional subvencions sense
publicitat i concurrència. Això no vol dir en cap cas que no hi
hagi criteris i això tampoc vol dir en cap cas que es faci allò que
es vulgui. Això vol dir que totes les subvencions que dóna el
Govern balear aniran a través d’una convocatòria pública, totes
i que de manera excepcional i en funció de circumstàncies molt
especials es pot donar de manera puntual una ajuda per alguna
cosa especial. I això no és res estrany, perquè això és allò que
en Consell Insular de Mallorca els distints partits que
conformaven el pacte de progrés li varen donar suport al llarg
d’aquests darrers 4 anys.

Quant a modificar la Llei de les activitats comercials. Bé,
nosaltres consideram oportú que es prengui la decisió que
aquestes botigues que estan obertes els vespres, especialment
a les benzineres que tenen obert les 24 hores, els vespres si fins
ara estava prohibit que servissin begudes alcohòliques d’una
determinada graduació, nosaltres creim que és bo que es
suprimeixi o que es prohibeixi totalment subministrar qualsevol
beguda alcohòlica des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí.
Creim que és una passa més que pot ajudar a intentar que els
nostres joves, sobretot els caps de setmana, tenguin més difícil
trobar alcohol a certes hores a un preu bastant més econòmic.

Quant al tema d’animals, de la Llei d’animals. Era un
compromís nostre que es poguessin realitzar competicions de
tir de colom i de guàtleres. Això sí, no ho pot fer tothom que
vulgui sinó que hi ha d’haver una autorització prèvia de la
Conselleria de Medi Ambient.

Quant a matèria d’aigües, vostès ens diuen que es dóna una
passa enrera. Nosaltres des del Grup Popular, Sra. Rosselló,
consideram tot el contrari, que es dóna una gran passa
endavant. Vostès durant 4 anys xerraven molt d’estalvi d’aigua,
d’estalvi i d’estalvi, però xerraven, xerraven i xerraven i quan es
tractava de concretar mesures feien molt poca cosa. Tot
quedava amb paraules guapes, però a la vegada buides de
contingut pràctic perquè no tenien traducció, ni en partides
pressupostàries, ni en normativa. Nosaltres hem presentat des
del Grup Parlamentari Popular i mitjançant la llei
d’acompanyament es diu que serà obligatori que les noves
construccions dels nous habitatges tenguin comptadors
individuals d’aigua. Creim que és una mesura importantíssima
perquè això farà que es fomenti que les distintes unitats
familiars, els pisos consumeixin menys aigua.

Després ens critiquen si el control de les ajudes i
subvencions respecte el FEOGA, que es doni la possibilitat que
la gent que fa feina a una empresa pública pugui controlar i
tramitar certes ajudes. Nosaltres creim que es compliran tots els
tràmits legals necessaris en aquesta matèria, però que avui en
dia està embussada la tramitació administrativa i la gestió de
totes aquestes ajudes i és necessari donar una major agilitat per
millorar la gestió d’aquests recursos que ens vénen.

Quant a SEMILLA, s’amplia l’objecte social d’aquesta
empresa, abans només afectava en allò que era agricultura i ara
s’incrementa l’objecte social en tot allò que fa referència a
matèria de pesca. Però en cap cas Sra. Rosselló es crea una
empresa nova, simplement allò que és SEMILLA s’amplia
l’objecte social d’aquesta empresa.

Quant a què cream una entitat autònoma nova per gestionar
els parcs naturals. Evidentment que sí, vostès troben que és
innecessari crear aquest ens autònom per gestionar els parcs
naturals, uns diuen que és innecessari, els altres diuen que
tendrem uns parcs que seran petitons i els intenten ridiculitzar
d’alguna manera dient que seran parcs discontinus o miniparcs.
Dir que nosaltres des del Partit Popular tenim una concepció
distinta a la que ha tengut fins ara el pacte de progrés, molt
distinta. Vostès trobaran que qui anaven bé eren vostès,
nosaltres des del Grup Popular pensam que són nosaltres els
que tenim la raó. I nosaltres defensam que sí volem parcs
naturals, sí estam d’acord en què hi hagi parcs naturals a les
Illes Balears, quants més millor i quantes més quarterades
millor, però mai des de la imposició, mai obligant a la gent, mai
forçant els particulars que la seva propietat estigui inclosa dins
un parc. Nosaltres volem que sigui des de la voluntarietat,
donar la possibilitat en aquell particular que vulgui que la seva
finca s’integri a un parc que així sigui possible i perquè la gent
particular s’animi a què la seva finca estigui dins un parc creim
que és necessari gestionar molt millor les finques que no el que
han fet fins ara vostès. I per gestionar molt millor les finques
públiques que estan dins un parc creim que és necessari crear
aquesta entitat autònoma. Si aquestes finques es duen bé, si
estan netes, si estan cuidades, si està tot ben podat, si es creen
aquelles rutes que es consideri oportú, si el parc públic
funciona bé i es creen els ajudes pertinents perquè el particular
s’hi pugui incorporar, pensam nosaltres que això produirà un
efecte de què molts de particulars que estaven en contra que la
seva finca estigués dins un parc, sí que voldrà perquè tendrà
majors beneficis que la seva finca s’inclogui allà dins. 

Dir que nosaltres, canviant de tema, si es fan lleis
específiques per algú nosaltres en cap cas creim que es faci cap
llei per ningú sinó que simplement a Eivissa i Formentera hi ha
un compromís electoral que s’han posat damunt un paper i des
del Partit Popular volem complir allò que s’ha dit en els
programes electorals. 

Quant al règim jurídic de la comunitat que hi ha tota una
sèrie d’esmenes també de supressió. Volem dir que es crea allò
que és l’advocacia de la comunitat autònoma, que té un rang
d’una direcció general i que enfront d’aquesta hi estarà un
funcionari. En què discrepam vostès i nosaltres? Nosaltres deim
que al front hi estarà un funcionari o bé de l’Estat o bé de la
comunitat i vostès troben que només ha de ser de la comunitat.
Nosaltres creim que és millor obrir el ventall, donar més
possibilitats i que vengui gent preparada, d’alt nivell, bons
professionals i que els serveis jurídics i d’advocacia de la
nostra comunitat puguin donar als polítics garanties i solvència
de què les decisions que prenen estan avalades pels informes
corresponents que es compleix la legalitat.
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Dos temes més puntuals i acab Sr. President. Tots els
canvis que es fan en matèria de farmàcies que s’han criticat.
Nosaltres pensam que si es dóna la possibilitat que les
farmàcies quan els apotecaris se’n van de vacances es pugui
nomenar un substitut enlloc de tenir la farmàcia tancada i que
enlloc d’una farmàcia estigui tancada durant un mes,  si
l’apotecari ho decideix el mes de vacances que havia de tenir
tancat nomenar un substitut això pensam que beneficia a la
gent que està al voltant d’aquesta farmàcia i que durant el mes
de vacances enlloc d’estar tancada podrà estar oberta. Això és
un tema i totes les modificacions que s’han fet respecte la Llei
de farmàcia que estan pactades amb el sector i que creim
nosaltres que van en benefici dels usuaris de les farmàcies.

I dir que mitjançant aquesta llei cream una reserva natural
nova, la de Ca’n Marroig a Formentera i des del Grup Popular
creim que és necessari que dins aquesta reserva es treguin allò
que són les cases perquè així ho hem considerat més oportú en
allò que és la gestió d’aquesta reserva natural. 

Dir, com és natural, que totes i cada una d’aquestes
esmenes des del Grup Popular no les donarem el nostre suport.
I sí que hi ha una esmena que fa referència a la creació de
l’empresa pública per gestionar temes d’educació, que a
nosaltres ens agradaria plantejar una transacció, si és possible.
És a la disposició addicional cinquena, allà on hi ha una esmena
de supressió d’Esquerra Unida, però també hi ha una esmena
de supressió parcial del Grup Parlamentari del PSM en el punt
dos, que diu suprimir des de “així mateix...” fins al final.
Nosaltres, si al grup proposant li sembla bé, proposaríem una
transacció i que enlloc de suprimir des de “així mateix...” fins al
final digués: “així mateix podrà correspondre a aquesta enti tat ,
prèvies les corresponents encomanes dutes a terme a la seva
conselleria d’adscripció, contractar o executar...” i ja
continuaria. Si accepta el Grup Parlamentari del PSM aquesta
transacció i seria que enlloc de manera genèrica aquesta
empresa s’encarregui de contractar i executar tots aquests
serveis necessaris per poder prestar de forma eficient els
serveis públics educatius i d’activitat de foment i promoció de
la cultura. 

Enlloc de què ho faci ja directament, posar la clàusula de
què “així mateix podrà correspondre a aquesta entitat...”, això
què vol dir? Que podrà o no podrà i ho farà directament la
conselleria, jo crec que és donar una passa enrera a allò que
estava previst inicialment i que va en la línia d’allò que demana
el Grup Parlamentari del PSM, és podrà correspondre a aquesta
entitat, prèvies les corresponents encomanes dutes a terme per
la seva conselleria d’adscripció. Vol dir que ho podrà dur o no.
Si la conselleria no li ho encomana, farà aquesta gestió
directament des de la Conselleria d’Educació i Cultura. Jo crec
que no és allò que dèiem nosaltres inicialment, no allò que
demanen vostès a la seva esmena, però sí que és donar una
passa en el sentit que no sigui directament aquesta empresa
que dugui endavant tots aquests serveis.

I per part del Grup Popular res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin fer ús del torn de
rèplica o fixar posició sobre la transacció oferta. Pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds la Sra. Rosselló té la
paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc jo voldria fer esment
a un tema que ja he dit abans i és que a nosaltres ens agradaria
veure tots els informes jurídics que avalen tota la modificació
d’aquestes lleis. Nosaltres, evidentment, no n’hem pogut veure
cap, no hem pogut veure ni els informes, ni tampoc hem pogut
veure per exemple esmenes que ha presentat el Partit Popular,
els plànols per saber exactament allà on afecten allò que ells
pretenen modificar. En la qual cosa jo crec que amb això ja hi ha
una manca d’informació suficient per poder no només, fins i tot,
fixar posició, sinó sobre l’envergadura d’aquesta llei
d’acompanyament.

Un altre tema que a mi m’agradaria esmentar és respecte les
empreses públiques. Respecte les empreses públiques és cert
que s’extingeix l’IBAS, però perquè s’ha creat l’ISSEM. Vull dir
que es crea un organisme autònom perquè es lleva una part
d’allò que en aquest moment està fent IBANAT, quan IBANAT
feia una tasca respecte a temes de parcs naturals i així podríem
anar dient empresa per empresa, la qual cosa demostra una clara
intenció per part del Govern actual de crear moltes empreses i
que aquestes empreses efectivament puguin ser, i ho torn
repetir, una manera de defugir el control públic i, per tant, no
estar sotmès al control al qual ha d’estar la pròpia administració
pública perquè estam parlant de doblers públics, i sobretot
repetir costos i per tant despeses que pagam tots els ciutadans.

Un altre tema és la modificació de la Llei d’aigües. Mirin, en
el tema d’aigües hi ha una qüestió que jo he de dir molt clara:
nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes, com he dit, de
supressió, perquè hi ha coses que ens pareixen ja..., és a dir,
primer coses redundants. El tema dels comptadors, cosa que
veig que estan molt contents pel tema dels comptadors
individuals, el Partit Popular, he de dir que això ja ho deia el
Decret de la sequera del 2000 i que precisament va ser
l’Ajuntament de Palma que no hi ha hagut manera que ho
dugués a terme, és a dir, que el fet de posar-ho a una llei no
significa després ni que es facin actuacions concretes respecte
a això perquè precisament institucions importants com un
ajuntament de Palma no ho va voler fer. Això ja està regulat i no
és necessari tornar-ho regular. Però allò important en matèria
d’aigües és que ens anam per avall, per enrere, i és perquè la
Llei d’aigües estatal és una llei que té aspectes molt
interessants, i precisament el que es fa a través de la Llei
d’acompanyament és llevar allò que protegeix aquestes
qüestions.

I si em permeten dir molt ràpidament es normativitzen -ja ho
he dit- aspectes que estan regulats, és a dir, es fa desprotecció
i desregulació. Amb l’article 22.3 es desplega el control
d’extraccions d’aigua a tots els pous excepte els de proveïment
municipal, és a dir, que els pous no importarà que tenguin
comptadors, només ho hauran de fer els que són municipals. És
un retrocés que m’agradaria saber molt bé qui és que ha avalat
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totes aquestes actuacions. Si s’aprova aquesta modificació es
contradiu amb el Pla hidrològic de les Illes Balears, que està
aprovat pel Govern de les Illes, pel Govern balear i pel mateix
parlament, també la Llei d’aigües i la directiva marc europea. 

És a dir, és d’alguna manera, i per continuar a la disposició
addicional vuitena, es retarda l’aplicació de la normativa sobre
abocaments quatre anys. Aquest decret va ser publicat per
corregir l’incompliment de l’anterior declaració de zones
sensibles; resulta que es diu que es volen millorar els
abocaments i resulta que s’ajorna encara cinc anys més. La
disposició addicional desena xoca amb la Llei de bases locals
i manifesta la nulAla voluntat de complir els compromisos de
bon funcionament de les depuradores. Es legalitzen les
depuradores i les dessaladores públiques i privades sense que
els ajuntaments puguin decidir i sense cap tramitació. 

Per tant aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que
evidentment per temps no m’hi puc estendre, però que
francament no tenen res a veure amb la protecció.

Per altra banda el tema dels parcs. Si em permetin dir..., és a
dir, no es tracta d’anar bé o malament, o tenir raó o no tenir raó,
hi ha coses que són per se, i la protecció de la biodiversitat és
una qüestió que no té res a veure amb qui té la propietat, en
absolut; per tant és una qüestió, la hipòtesi del Govern actual
és una hipòtesi equivocada, i a més amb una gran dosi
d’esquizofrènia i de cinisme, perquè resulta que els anteriors
governants del Partit Popular varen aprovar, per exemple, parcs
com el de Mondragó i no el lleven, cosa que ens resulta si més
no curiosa.

Per tant jo crec que amb aquest tema el fet de fer referència
a tota una sèrie de temes d’esmenes a parcs naturals
convendria que els eliminassin ja definitivament i no tenir
aquestes coses rares que ningú no sap què volen dir, que a més
seran -ja s’ha dit- parcs a la carta, i això no s’ha vist enlloc del
món, i per tant jo crec que el millor seria per seriositat llevar-ho,
i si han de fer una figura nova facin-la però no facin això, que al
cap i a la fi és riure’s del sant i de la festa, amb tots els perdons,
evidentment, que s’hagin de fer respecte a aquesta expressió.

Per altra banda amb les esmenes d’addició que s’han
presentat a mi m’agradaria també fer una miqueta de referència
el més ràpidament possible al que ja s’ha dit. Es modifiquen
aspectes fonamentals de les DOT que ja he intentat explicar,
vull dir que d’alguna manera es permetrà o es legalitzaran
urbanitzacions que no estaven legalitzades o que no es podien
fer, se’ls donarà una cobertura legislativa. Jo crec que això és
seriós.

Per una altra banda una altra disposició addicional que
també presenta el Partit Popular, una esmena d’addició referida
a la baixa de vehicles, que ara no entraré en el contingut, també
va en contra de la lliure competència de la Unió Europea. És a
dir, jo crec que hi ha qüestions que fan absolutament necessari
que tot aquest capítol 2 o el que siguin mesures no tributàries
idò realment s’hagin d’eliminar, s’hagin de llevar i hagin de
tenir la tramitació que pertoca, amb els informes pertinents, amb
tots les mapes i plànols pertinents que correspondria a tots els

diputats, i poder veure l’abast d’aquest articulat que al nostre
entendre està absolutament fora del que suposa una llei
d’acompanyament, però sobretot a través d’aquesta llei
d’acompanyament es fan modificacions molt importants a nivell
ambiental i a nivell territorial que res no tenen a veure amb
millorar les coses, sinó amb empitjorar-les. 

Per tant nosaltres tornaríem demanar que el Govern, és a dir,
que es retirassin, que s’acceptassin les nostres esmenes de
supressió perquè si no entenem que s’estan llevant totes unes
possibilitats de debatre temes molt importants per part dels
distints grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, d’entrada hi ha una proposta de
transacció que he de dir que no acceptarem, perquè
precisament jo crec que no modifica l’esperit de l’article.
Podríem entendre que és necessari agilitar la contractació
d’obres per a la realització de centres educatius. Ho hem patit
en les pròpies carns, hi ha un vertader increment de la població
escolar i de demanda de nous centres que fa que intentem
agilitar al màxim la contractació de les obres i que fins i tot
s’hagi de recórrer a l’endeutament. Això neix d’unes
transferències mal dotades econòmicament que generen un
dèficit anual. 

Ara, d’aquí que, a més a més, a aquesta empresa pública se
li pugui encomanar la contractació de serveis educatius, això és
massa ample. Un servei educatiu és el que presta un professor,
i els professors s’han de contractar fent unes oposicions, i els
que no aproven queden dins el borsí i la conselleria els crida
així com els necessita, i fins ara amb un rigorós respecte als
torns que els mateixos educands vigilen, i tot d’una que hi ha
un salt no justificat protesten. Nosaltres entenem que això
donaria una discrecionalitat a la conselleria que no és
necessària, i per tant no acceptarem aquesta transacció. 

Bé, dins el debat s’ha fet referència al fet que no es fa res
ilAlegal. El Parlament no fa lleis ilAlegals. Llavors el Tribunal
Constitucional dirà si són constitucionals o no, però totes les
lleis que surten d’un parlament són lleis legals, faltaria.

En el tema de les subvencions serien criteris
d’excepcionalitat, però una altra vegada es deixa oberta la
discrecionalitat. Diu que per raons d’interès social, humanitari,
econòmic..., bé, tot pot ser excepcional, i aleshores això
necessita una regulació.

A part d’això ara voldria aprofitar, si em permet el Sr.
President, per..., és a dir, ens hem botat una esmena que es va
incorporar ja del Grup Parlamentari Popular, que hi anunciarem
un vot particular i donarem l’oportunitat al Partit Popular de no
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fer un vertader bunyol, amb perdó, i concretament ens referim
a l’esmena 4271 del Grup Parlamentari Popular que comença així:
“S’encomana a la Conselleria de Medi Ambient la preparació
d’un avantprojecte de llei per tal de crear...”. Bé, que facem una
llei del Parlament per encomanar a una conselleria del Govern
iniciar la redacció d’un projecte de llei, això és una tècnica
legislativa nova, jo crec que revolucionària. Sincerament, jo
crec que els feim un favor i per tant anunciam la presentació
d’un vot particular i els donarem l’ocasió de corregir aquest
punt. És a dir, proposin-nos una transacció, facin la feina
vostès d’arreglar aquest article i si no quedarà així, i qualque
dia a les universitats, que mostren desbarats legislatius, legals,
perquè serà legal, això, els estudiants riuran una estona, i si
llegeixen el Diari de Sessions com a mínim veuran que un grup
parlamentari se’n va adonar i potser ens salvaran a nosaltres,
perquè en el Parlament ens posaran vermells, si això s’aprova.

Igualment aprofitaria per anunciar vot particular a la
disposició addicional vint-i-unena, que me pensava estava
relacionada al guió que ens han passat, però després he
constatat que no hi era, que és la que es va introduir amb
l’esmena 3517, del Grup Parlamentari Popular, així com la nova
disposició addicional introduïda com a conseqüència de
l’esmena número 4264 del Grup Parlamentari Popular, també
tendrà un vot particular. I  l ’ e s m e n a  4 2 6 4 ,  d e l  G r u p
Parlamentari Popular, que afegeix una nova disposició
addicional.

Si me queda un minut, Sr.  President, faria una altra reflexió
amb el tema dels particulars dins parcs, perquè també els hem
presentat una esmena que difereix la sortida de l’àmbit del parc
a l’aprovació d’una llei, que és la que precisament encarreguen
a la Conselleria de Medi Ambient redactar, perquè s’han fixat
que aquí la cosa no queda ben encaixada. Per tant, s’estudiïn la
nostra esmena que els proposa diferir la treta de dins espais
naturals de les finques privades perquè nosaltres els aportam
una solució; en total suposaria que queden dins l’àmbit del
parc les finques privades set o vuit mesos més, fins que no
s’hagi aprovat aquesta nova disposició legal, se la mirin i pot
ser una sortida a aquesta cosa rara que vostès han intentat fer
amb aquest article, que realment queda molt malament.

I això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Joan Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, fer referència al que
s’ha dit per part del Grup Popular sobre el tema del nombre de
modificacions o de lleis que afecten aquest es modificacions; ja
ho anunciàrem en el seu moment, vàrem dir que 19 no seria
encara el número definitiu. Efectivament, no sé si m’he
equivocat fent comptes, però com a mínim n’he comptat fins a
27 ara ja, amb totes les noves esmenes que presenta el Partit
Popular.

I llavors diu que són els mateixos grups de l’oposició qui
utilitzen ara la mateixa Llei d’acompanyament per presentar
esmenes que mantenen certes modificacions sobre algunes
lleis. Bé, no s’ha d’intentar disfressar la realitat, els grups de
l’oposició, almenys el Grup Socialista va deixar molt clar en el
debat de l’esmena a la totalitat quina era la seva idea respecte
de la legalitat o no de la utilització que es fa d’aquesta llei
d’acompanyament, que vàrem dir clarament que era un frau.
Això és manté, una altra cosa és que, perduda la votació en
aquest sentit i que la tramitació d’aquesta llei
d’acompanyament segueix endavant, no facem ús de la facultat
que tenim, que és d’esmenar parcialment les propostes que es
fan; això no es pot entendre com que dir que els grups de
l’oposició utilitzen el mateix sistema que el Partit Popular per fer
ús d’aquesta llei d’acompanyament, ni de lluny, no té
absolutament res a veure.

Parlava de l’IBAS. Miri, el que hem de dir quant a una
proposta d’esmena de nova disposició addicional que hi ha per
part del Partit Popular, idò en aquest cas el Grup Socialista el
que fa és posar-se al costat del personal afectat, i el personal
afectat no vol ser objecte de traspàs, per exemple, com es fa
constar en aquesta esmena, a l’Institut de Serveis Socials i
Esportius de Mallorca. El que demana i reclama aquest personal
afectat és passar al consell, ja que les competències passen al
consell, i ells volen que el personal vagi traspassat també al
consell. En qualsevol cas, en un darrer punt d’aquesta mateixa
esmena es parla que es firmarà un acord bilateral per compensar
diferències entre els càlculs derivats d’aquests annexes.
D’entrada això és fa ara amb el Consell de Mallorca perquè és
el darrer al qual es traspassen aquestes competències, però això
també suposa un greuge comparatiu respecte dels consells
insulars de Mallorca i d’Eivissa i Formentera que no tengueren
opció o accés a aquest mateix acord bilateral específic per
compensar aquestes diferències, per tant s’hauria de tenir en
compte.

Ha parlat d’aigua. Diu que el Partit Popular o el Grup
Popular el que pretén és fomentar l’estalvi i per això ens ha
posat com a exemple que s’imposa l’obligació de tenir
comptadors individuals a cadascun dels habitatges. Però és
contradictori aquest esperit, perquè no és real, perquè estalvi
d’aigua suposaria controlar també els punts d’extracció i vostès
el que fan, via la seva esmena, és eliminar que els punts privats
d’extracció, no els d’aigua, no els reclamen que tenguin
comptadors, no, vostès han eliminat, eliminen, proposen
eliminar el punt concret de la Llei d’aigües, text refós del 20 de
juliol, que diu expressament que han de tenir comptadors, i
vostès el modifiquen. I en el seu text modificat no consta en
absolut a cap punt que reclamin comptadors per a aquestes
extraccions privades, per tant no hi ha tal estalvi d’aigua.

Ha parlat llavors de parcs. Miri, és una mica curiós
l’empresa aquesta nova que pretenen, perquè marca, és curiós
i és contradictori, perquè, per un costat, el que fan és que
eliminen parcs; deixen parcs reduïts a la mínima expressió, però
creen empreses noves per gestionar aquests parcs. Si eliminen
parcs, necessitaran menys òrgans de gestió, no més. Per tant,
si deixen parcs a la mínima expressió, els gestors també haurien
de ser la mínima expressió, no augmentar-los exageradament, la
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creació de noves empreses. Creim que els sistemes de control
existents actualment a la conselleria i al Govern són suficients
per gestionar aquests reduïts parcs que vostès proposen. A
més diuen que ho proposen com a coherència a l’eliminació de
les finques privades, perquè no volen imposar que aquestes
finques estiguin dins aquests parcs; però al mateix temps
mantenen una figura que condiciona aquestes finques, que són
els PORN. I vostès, a la seva pròpia esmena, diuen que eliminen
les finques privades de Cala d’Hort, però es manté un PORN
que els afecta exactament igual que si fossin dins. Què passarà?
Entre d’altres coses, que segurament aquestes finques que
surten dels parcs, tal vegada no tendran subvencions, però
estaran afectades a un PORN, no acaba de ser molt raonable.

Diu, a més, que els propietaris particulars, amb aquesta
política hi estan d’acord. No era això el que havien expressat els
propietaris quan protestaven perquè vostès inicialment, amb la
seva esmena, marcaven, com a mínim per poder edificar
habitatges unifamiliars en aquest sòl que vostès eliminen del
parc de Cala d’Hort, 75.000 metres. Quan resulta que ja varen
aprovar vostès fa algunes setmanes que a les ANEI es podia
edificar amb 50.000, clar, no era el mateix, els han protestat i
vostès el que varen fer va ser inicialment proposar 75 i llavors
oblidar-nos dels 75.000 metres i ara no en parlam perquè no
tendrem problemes, així, amb aquesta gent.

I quant a la proposta de la transacció que ha fet quant a la
nova empresa per executar i construir, l’esmena presentada,
n’hi havia dues, una era del PSM efectivament, però n’hi ha
una exactament igual que proposa eliminar el mateix text del
PSOE, i simplement per remarcar que nosaltres ens afegim a la
no acceptació que ha fet el PSM de la transacció que fa el Partit
Popular, perquè entenem que, tal com diuen vostès, podrà o no
podrà, al final no marca amb suficient claredat quina serà la
funció que s’adjudicarà a aquesta empresa. Per tant, si podrà o
no podrà igual vostès elegeixen que pot exactament el mateix
que diu aquest text, però sense que ho digui, i aleshores estam
a les mateixes.

I per acabar, ja només dir que a la primera intervenció he
anat deixant constància del vot particular a les esmenes, però
assegurar-ho, en qualsevol cas, una vegada acabada la
comissió, presentarem, en el termini reglamentari, per escrit la
proposta de vot particular a cadascuna de les esmenes que hem
decidit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Sra.
Rosselló, informes. Doncs amb els pressuposts i amb la llei
d’acompanyament ve una memòria econòmica de les
disposicions d’aquest projecte de llei i ve una memòria jurídica

d’aquest Projecte de llei de mesures tributàries i
administratives, és a dir, hi ha una memòria que explica per què
i de quina manera es produeixen totes i cadascuna d’aquestes
modificacions, que no és cap informe que estigui amagat, sinó
que els distints grups parlamentaris el tenen al seu abast.

Es diu que es creen moltes empreses públiques per defugir
el control. Mentida, això és mentida, es creen quatre empreses
i se n’eliminen quatre; si el que volguéssim nosaltres és defugir
el control i per això tot anàs a través d’empreses públiques,
doncs no n’eliminaríem cap ni una, queda exactament igual. I es
fan una sèrie d’empreses públiques perquè consideram que, per
exemple en matèria educativa, és necessari -i el mateix Sr.
Sampol ho ha reconegut a la seva intervenció-, que per
gestionar, per fer nous centres educatius i per fer determinades
obres dels centres que ja existeixen, però que s’han d’adaptar,
que s’han de millorar per poder tenir millors serveis, doncs és
necessari tenir una major agilitat a l’hora de la contractació per
poder fer més via, per poder dur endavant aquestes obres.

I que, en matèria de parcs, vostès diuen que és contradictori
reduir parcs naturals, perquè hi ha menys finques dins els
parcs, és a dir, hi ha menys quarterades de terreny dins els
parcs naturals, hi hauria d’haver menys personal i que nosaltres
anam a l’inrevés i que cream una nova empresa i que això és
contradictori. Doncs, jo crec que això no és així, tenim una
concepció distinta des del Partit Popular de com s’han de
gestionar els parcs naturals i com troba vostè que s’han de fer.
Els parcs així com els hem trobat nosaltres ara, ens hem adonat
que la gestió que s’ha duit és nefasta, que estan bruts, que no
es cuiden, que no estan senyalitzats com cal, que encara a
molts de llocs els pins encara hi són que varen caure a la
tempesta passada. Nosaltres, des del Grup Popular, el que
volem és que se gestionin perfectament totes aquelles finques
públiques que estiguin dins un parc natural i aposta cream
aquesta empresa, i en haver acabat comptarem. És a dir, d’aquí
a dos anys i mig, tres, ja podrem començar a fer balanç de si ha
estat millor la seva gestió de parcs naturals o la nostra; a veure
si nosaltres, o millor dit, vostès comandaven i varen fer el parc
natural de Llevant i el parc natural de Cala d’Hort i hi havia x
quarterades de finques públiques i privades dins parcs naturals
i la gent que habitava aquests parcs estava en contra del parc
que s’anava a fer. Ara veurem nosaltres, amb la nostra línia
política de no imposició, sinó de consens, d’acord i de firmar
convenis de forma voluntària i de millor gestió dels parcs
naturals amb aquesta empresa, d’aquí a dos o tres anys veurem
si són més les quarterades de terreny de les Illes Balears que
estan dins un parc natural o no. I això serà bo de fer, d’aquí dos
o tres anys podrem tornar tenir i mantenir aquest debat que
tenim avui.

Quant al tema d’aigües, la Sra. Rosselló ens diu que estam
contents nosaltres, des del Grup Popular, a posar comptadors
individuals i que això ja ho preveia no sé on. Bé, nosaltres ho
hem posat damunt una llei, nosaltres ho hem posat damunt una
llei que serà obligatori que sigui així. Vostès, durant quatre
anys, no ho posaren a cap lloc això, no ho va posar a cap llei,
no va fer que fos obligatori per a ningú. Jo li dic que nosaltres,
des del Grup Popular, creim que aquesta mesura facilitarà i
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millorarà la gestió d’un recurs escàs com és el de l’aigua i que
això ajudarà a fomentar l’estalvi d’aquest recurs.

Han criticat que si des del Grup Popular plantejam que per
a determinats vehicles, si donam o no autorització per a certes
empreses, perquè s’ha de produir la descontaminació dels
cotxes perquè a nivell europeu... Doncs miri, resulta que això ho
hem hagut de fer nosaltres, des del Partit Popular, perquè dia 1
de gener de l’any que ve entra en marxa una directiva europea
que obliga que tots els cotxes perquè s’hagin de donar de baixa
han d’estar descontaminats, i des de l’anterior conselleria
doncs no s’havia fet absolutament res de res. I ara hem d’anar
de pressa de pressa i és imprescindible, urgent i necessari que
amb aquesta llei d’acompanyament doncs s’aprovàs això,
perquè a partir de dia 1 de gener no podràs donar tu de baixa un
cotxe a trànsit, ni de l’impost de circulació al teu ajuntament, si
abans no tens un certificat d’una empresa qualificada que te diu
que aquell cotxe està totalment i absolutament descontaminat;
i com que no s’havia fet res fins al dia d’avui, doncs ens hem
vist en l’obligació, a través d’aquesta llei d’acompanyament, de
fer aquestes modificacions.

Quant a les subvencions. Mirin, el criteri general del Govern
és que per donar subvencions o ajudes a particulars o
empreses tot ha d’anar a través d’una convocatòria pública.
Però es dóna la possibilitat, a través d’aquesta llei
d’acompanyament, que, de manera excepcional, per un error
súper important, extremat i que se justifiqui, no importarà que
vagi a través de convocatòria pública. I a vostès això els pareix
fatal, i jo l’únic que els dic és: això que els pareix tan malament
que ho facem nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular,
vostès, aquests darrers quatre any s ho han anat fent i no ha
passat absolutament res, els pareixia perfecte.

I per acabar, Sr. President, bé, lament, deman disculpes al
Grup Parlamentari Socialista per la transacció que plantejava en
matèria d’educació, que jo havia fet referència a l’esmena
plantejada per part del PSM i que el Grup Parlamentari
Socialista, efectivament, té una esmena idèntica a aquesta.
Lament que no se’ns accepti aquesta transacció. Jo intentaré de
cara al plenari, mirar si es pot aconseguir una redacció que
pugui anar bé als distints grups parlamentaris i a veure si
podem arribar a un acord en aquesta matèria.

I quant a l’IBAS, que el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista diu que està en contra que se suprimeixi, perquè
defensa el personal i que aquest personal no vol anar a
l’institut, sinó que vol anar al consell; jo al Grup Parlamentari
Socialista només li diria una cosa: han tengut quatre anys per
fer allò que considerassin oportú i no han fet res; ni tan sols
varen deixar que les competències en matèria de benestar social
passassin al Consell de Mallorca. Nosaltres el que hem fet és:
hem arribat, hem decidit fer efectiva aquesta transferència i si es
fa efectiva a partir de dia 1 de gener és absurd i ridícul que es
mantengui l’empresa de l’IBAS. I aposta proposam la seva
execució.

I de manera global, Sr. President, per acabar, dir que totes
les esmenes, com ja he dit abans, plantejades pels distints
grups votarem que no i que el text  que s’ha plantejat per part

del Govern i les esmenes que des del Grup Parlamentari Popular
hem plantejat a aquest text creim que són necessàries per poder
executar de manera immediata el pressupost de l’any 2004, de
l’any que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat idò el debat de les
esmenes, passaríem a la votació. Si els pareix bé, ho farem
seguint l’agrupament de les esmenes que havíem fet en el
debat, que serà més fàcil per aquesta presidència seguir la
votació.

Per tant, passem a la votació de les esmenes i, si cap grup
no demana votació separada, farem la votació conjunta de les
esmenes números 3490, 4136, 3499 i 4089.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam, per tant, a la votació conjunta dels articles 2, 4 i 25,
als quals estaven presentades aquestes esmenes.

Vots a favor d’aquests articles?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, 7. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovats aquests articles.

Passam a la votació, si cap grup no demana votació
separada, a la votació conjunta de les esmenes 3491 a la 3498 i
de la número 3500 a la número 3516 del Grup Parlamentari
Socialista; de l’esmena 4077 a la número 4088 i de l’esmena
número 4090 a la 4116 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds; i les esmenes de la número 4117 a l’esmena número
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4135 i de l’esmena número 4260 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara, si cap grup no demana la votació separada, a la
votació conjunta dels vots particulars que han estat defensats,
i si aquesta presidència ho ha entès bé, globalment s’han
defensat vots particulars al nou article 28 bis i a les
disposicions addicionals esmentades en el seu moment, que
són la vintena bis, vintena ter, vintena quater, vintena
quinquies, vintena sexies i vintena septies.

EL SR. LLETRAT:

Més la tretze.

EL SR. PRESIDENT:

Més l’addicional tretzena del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. LLETRAT:

La vint-i-unena és una d’aquestes.

EL SR. PRESIDENT:

La vint-i-unena està inclosa aquí per una qüestió tècnica.
Per tant, en principi hi són totes les que han defensat els grups
parlamentaris.

Vots a favor d’aquests vots particulars?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha.

Per tant, resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjats aquests vots particulars.

Passam ara a la votació dels articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de les disposicions addicionals
primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena,
vuitena, novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena,
quinzena, setzena, dissetena, divuitena i vintena de la
disposició derogatòria única i de les disposicions finals
primera, segona i tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovades aquestes disposicions i
articulat.

I finalment, al títol del projecte de llei, a la denominació del
títol primer, a la denominació del capítol 1 els articles 1 i 3, a la
denominació dels capítols 2 i 3, els articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 28
bis a la denominació del títol segon, la denominació del capítol
primer a l’article 12, a la denominació dels capítols segon, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, a les disposicions addicionals
dinovena, vintena bis, vintena ter, vintena quater, vintena
quinquies, vintena sexies i vintena septies i a l’exposició de
motius no s’hi mantenen esmenes.

Per tant, passam a la votació conjunta d’aquests títols i
disposicions addicionals.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

A perdó. Gràcies.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, en contra cap, abstencions 7.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència queda dictaminat el Projecte de
llei RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i administratives.
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I abans d’aixecar la sessió, recordar 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, mitjançant escrit adreçat al Molt Honorable Sr.
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 defensar en el
ple.

Ara sí, no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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