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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió de la

Comissió d’Hisenda del dia d’avui, i en primer lloc deman si hi

ha substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sr. President, Maria Binimelis substitueix (...).

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, presidente, Francisco Molina sustituye a Joan Huguet.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Jaume Tadeo i Florit.

Gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Carme Garcia Querol.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.

6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de

subvencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al debat del primer i únic punt de l’ordre del

dia, relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 6683/04,

de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de

subvencions. 

He d’informar que, tal com hem quedat amb els portaveus

dels grups parlamentaris, farem la defensa conjunta de totes

aquestes esmenes i la votació també conjunta al final, que seran

les esmenes RGE núm. 7332/04, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds; núm. 7333/04, també d’Esquerra

Unida i Els Verds; núm. 7334/04, també del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds; 7335/04 d’Esquerra Unida i Els

Verds; 7336/04 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds. També les esmenes núm. 7339/04, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds; 7340/04, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. I les esmenes RGE

números 7299/04 del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i 7341/04 del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds. Així com les esmenes números 7320/04 del Grup

Parlamentari Socialista, 7321/04 del Grup Parlamentari

Socialista, les esmenes 7323/04 del Grup Parlamentari

Socialista, 7348/04 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds... I aquestes són totes, no?

Per tant, per fer la defensa conjunta... Sí? Ah, sí, he de dir

també, que m’havia passat, informar que el Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds ha presentat l’escrit RGE núm.

8450/04, mitjançant el qual anuncia la retirada de les seves

esmenes RGE números 7337/04, 7338/04, 7342/04, 7343/04,

7344/04, 7345/04, 7346/04 i 7347/04.

Ara sí, per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la

paraula en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aniré defensant les esmenes

una per una, no serà una defensa molt llarga i no sé si al final

de tot m’he perdut i em fa la sensació que hi ha alguna esmena

que ja havia retirat que la dóna com a mantinguda. En tot cas

les que jo vaig citant són que es conserven.

La primera de totes és la 7332, referida a l’article 2.3,

apartat c). Aquest punt fa referència a exclusions de la

consideració de subvencions, i nosaltres volíem que s’eliminàs

la referència als consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic.

Per quin motiu, això? Perquè se’ns ha fet arribar des de

diverses ONG que excloure els consorcis fa -que és una

situació que ja es produïa de fet- que hi hagi determinats tipus

de subvencions, que es vehiculen bàsicament a través del fons

de solidaritat, que són iniciatives, o sigui, propostes que

s’adjudiquen sense sortir a concurs com els altres tipus de

subvencions. Per tant se’ns va demanar que no hi hagués aquest

tractament diferenciat i que s’eliminàs aquesta referència, ja

dic, de l’article 2.3, apartat c).

La següent esmena, la 7333, és a l’article 4; el que

proposam és que s’afegeixi un punt 3 a la redacció... -a veure

si jo no em perd per aquí-, a veure, sí, la 7333... És que m’he

passat endavant i m’estava perdent. 7333, sí, afegir un nou punt

a l’article 4 a continuació dels tres punts que té amb la redacció

d’aquesta modificació, que no és un punt nou que inventem,

sinó que és un punt que hi havia a la redacció de la llei, o hi ha

a la redacció de la llei que encara és vigent, i que nosaltres hem

vist que desapareixia o, com a mínim, no sabem on s’ha situat,

i que pensam que en aquest cas convendria mantenir aquesta

excepció. L’excepció són les ajudes per habitatge, que a la llei

actualment en vigor estan excloses per una reglamentació

diferenciada de la Llei de subvencions, i proposàvem recuperar

aquest punt com a punt 4 d’aquest article, que concretament la

redacció que volíem recuperar és la que diu: “Tampoc no és

aplicable aquesta llei a les ajudes destinades a afavorir l’accés

als habitatges ubicats a les Illes Balears i/o a afavorir la seva

rehabilitació, establertes en els plans autonòmics d’habitatge,

i tampoc a les ajudes que tenguin caràcter complementari de les

establertes en els plans estatals d’habitatge, que es regulen per

la seva normativa específica estatal o autonòmica”. Per tant,

com que tenen una regulació específica, que quedés constància

a la llei, tal com venia anteriorment.

A la 7334, sí, proposam suprimir el nou article 5 tal com ve

redactat i tornar a la redacció originària. Per quin motiu? Per

una banda perquè entenem que no millora la redacció de

l’article 5 actual, que abans estava millor, i perquè introdueix

un concepte que ens preocupa una mica; creim que no és

necessari, no és prou clar, però nosaltres hem pensat que podria

tenir a veure amb ajudes a les cases de Balears a l’exterior, que

és quan es parla de subvencions que es fonamentin en l’activitat

de projecció institucional i de cooperació a l’exterior del

Govern de les Illes Balears. Bé, això de la projecció

institucional no sabem per què ha d’entrar en una llei de

subvencions, no ho veim en absolut clar, no hi era a la llei
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anterior, i a més és una excepció de controls. Per tant aquesta

excepció consideram que no hi ha de ser. L’esmena és de

supressió perquè demanam que es torni a la redacció que hi

havia de l’article 5, que segons nosaltres era millor.

Passam a l’esmena següent, la 7335, i seria afegir un article,

perdó, un punt a l’article 6, que també seria recuperar el que hi

havia anteriorment, que feia referència a mesures de

transparència, i aquestes referències a les mesures de

transparència han desaparegut amb aquesta nova redacció.

Suposam que no hi ha cap voluntat, volem suposar que no hi ha

cap voluntat d’eliminar la transparència en els mecanismes

d’adjudicar subvencions, però ens preocupa, no sabem quina

nosa feia aquest article que hi havia i per tant demanam la

reincorporació d’aquest apartat.

La següent, 7336, també és de supressió de l’article 7, per

demanar que es torni a la redacció anterior, que des del nostre

punt de vista era millor, i que elimina referències, la redacció

actual, que hi havia a les entitats legals i suprimeix..., sí, exacte,

aquestes referències a les entitats legals i canvia també la

necessitat de regulació mitjançant llei. Són els canvis que

introdueix l’article 7, que no és que siguin molt transcendentals

però entenem que amb la redacció primitiva de l’article 7

estava millor i que, per tant, no creim que s’hagin de fer aquests

canvis que proposa aquesta modificació. I llavors hi ha dues

esmenes més que no poden anar separades d’aquesta.

Simplement estan per coherència, perquè són articles a què es

fa referència a l’article 7, que nosaltres proposam eliminar

l’actual redacció i tornar a l’anterior, i per les referències que

es fan tampoc no es correspondrien; o sigui, la 7339 i la 7340

només tenen sentit perquè van en coherència amb aquesta

referida a l’article 7.

Llavors tenim la 7341, que és una esmena d’alguna manera

per encàrrec, perquè és una qüestió que ens va fer arribar el

Consell de la Joventut, ens la va fer arribar als diferents grups

parlamentaris. Jo ahir mateix vaig estar parlant amb gent del

Consell de la Joventut, els estranya el fet, perquè és un

problema que ells havien detectat, que havien parlat amb la

Conselleria d’Hisenda quan s’estava elaborant el projecte de

llei, i que se’ls va assegurar que se’ls recolliria la seva

solAlicitud. Això no ha estat així, en el projecte de llei, ni s’ha

tornat a parlar, com a mínim ahir matí no s’havia tornat a parlar

amb ells. Sorprèn, una cosa que aparentment o com a mínim tal

com diu el Consell de la Joventut hi havia un acord inicial, que

no s’hagi recollit; és una qüestió que vàrem plantejar en

ponència, també, que demanàvem al Grup Popular que fes

alguna consulta amb el Govern a veure si hi havia possibilitat

d’arribar a un acord, i sembla ser que això no s’ha produït. Per

tant nosaltres mantenim aquesta esmena per aquestes

motivacions que he dit.

I llavors queda la 7348, que fa referència..., bé, aquí es fa

una modificació, s’aprofita aquesta llei per modificar el Consell

Consultiu. Encara que és una modificació mínima, no som

partidaris que el sistema legislatiu, amb el qual es presenta una

llei de subvencions, s’aprofiti una disposició addicional per

modificar-ne una altra. D’això se’n fa un ús i abús a la Llei

d’acompanyament, estam exactament en la mateixa situació de

tràmit parlamentari, i no tan sols hi ha les modificacions legals

que es fan amb la Llei d’acompanyament, sinó que a més per

aquí també se’n fa una, que entenem nosaltres que no té massa

sentit modificar la Llei de Consell Consultiu amb una

disposició addicional d’aquesta llei, i per tant demanam la

supressió d’aquesta disposició amb aquesta esmena.

I crec que he citat totes les que quedaven vigents, perquè

tota una sèrie d’esmenes que havíem presentat i que feien

referència a la reordenació d’articles que es fan amb aquesta

nova llei per adaptar-se a la llei estatal, però que creim que

compliquen la comprensió d’aquesta llei, a pesar d’això hem

decidit retirar-les, ja que en ponència es va veure que no hi ha

voluntat de canviar-ho i que de totes maneres hi ha qüestions

que queden poc clares, que estaven més clares amb la redacció

anterior, però que amb la redacció actual així mateix sembla ser

que no s’ha deixat res fora. Està, al nostre parer, més mal

ordenat, però si hi ha totes les qüestions que hi havia hem optat

per retirar aquestes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra de les esmenes?

Feim la defensa abans? Va bé a tots els portaveus? Idò en lloc

de passar al torn en contra acabarem de fer la defensa de les

esmenes presentades. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

l’esmena 7299 al punt 4 de l’article únic, i té la paraula el Sr.

Sampol per a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena fa referència a

la penúltima que també ha defensat el Sr. Ramon, i ja vàrem

advertir en ponència de la casuística que es pot donar si es

manté el redactat original. Perquè s’entengui posarem un

exemple. En el cas d’una entitat sense ànim de lucre que

solAlicita una subvenció d’un 50% per a un projecte determinat,

i només se li concedeix un 30%, amb el redactat actual s’han de

presentar factures per justificar el cent per cent del projecte

presentat. Això crea una dificultat enorme a les entitats sense

ànim de lucre que els fa pràcticament impossible redactar uns

projectes, o realitzar uns projectes quan no se’ls doni el cent

per cent de la subvenció solAlicitada. Aleshores la proposta

que..., el redactat que hem proposat diu que “les entitats sense

ànim de lucre justificaran la realització de l’activitat

subvencionada aportant factures originals i còpies per l’import

total de la subvenció aconseguida”, és a dir, que només en el

cas d’entitats sense ànim de lucre hauran de justificar

únicament les factures corresponents a la subvenció concedida,

no per la totalitat del projecte, perquè això farà impossible

realment la realització de projectes per part d’aquestes entitats.

Això és tot el que tenim en aquest projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista es mantenen les esmenes 7320, 7321 i 7323, que ja

havia anunciat al principi, i també l’esmena 7322, que crec que
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no l’havia anunciada al principi de la comissió. Per a la seva

defensa té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, y con rapidez indicar que la

enmienda 7320 és una enmienda de carácter técnico a la que sí

queríamos hacer una corrección ortográfica, puesto que en el

texto que se ha repartido hoy se indica, como contenido de esta

enmienda, se indica esmena de supressió a l’article únic de

supressió de l’article 46. Entonces tendría que haber después

del article únic dos puntos, y sobra el “de”. Entonces sería el

texto que debe quedar de esta enmienda es: “Esmena de

supressió a l’article únic, dos puntos, supressió de l’article

46". 

En definitiva es una enmienda por la que pretendemos que

se quite el artículo 46 de esta ley, por el que se indica que la

prescripción de las faltas cometidas con ocasión de infracciones

contra esta ley será de cuatro años, y pretendemos que quede el

mismo sistema que había en la época anterior a esta norma que

se quiere poner por medio de esta ley, y es que quedara como

régimen normal de prescripción el régimen de la Ley 30/1992,

puesto que en ningún momento se justifica la necesidad o la

conveniencia de tener que poner un régimen especial

prescriptivo de cuatro años y salirse del régimen general.

Entendemos que las restricciones o las divergencias con

respecto a lo que es la Ley general 30/92 deben ser las mínimas

y deben estar justificadas, puesto que de otra manera no

hacemos otra cosa sino desorientar al administrado, que tiene

que buscar normas de carácter general como son las normas

prescriptivas en diferentes cuerpos legales para saber a qué

atenerse. Por ello parece que es recomendable ampararnos, a no

ser que exista una causa de fondo que nos diga que es mejor

cambiar el sistema, poner una prescripción de cuatro años y

además de carácter genérico, sin diferenciar la distinta

gravedad de las infracciones.

Por lo que respecta a la enmienda 7321, es una enmienda

semejante a la anterior, sólo que en vez de referirse a la

prescripción de las infracciones se refiere a la prescripción de

las sanciones; la prescripción de las sanciones, además, con el

régimen antiguo había un escalafón distinto con una aplicación

de tiempos distintos según la gravedad de las sanciones. Ahora

nos encontramos con que en la prescripción de las sanciones

será la misma con independencia de la gravedad que tengan,

con lo cual nos encontramos ante una gratíssima infracción del

principio de proporcionalidad que debe regir este tipo de

legislación, sobre todo la legislación sancionadora, que en el

ámbito administrativo debe ampararse en los mismos principios

que el derecho penal, y entonces habría una infracción del

principio de proporcionalidad si las sanciones leves prescriben

al mismo tiempo que las graves, lo cual entendemos que es una

corrección técnica de carácter necesario.

La 7322 es una enmienda de supresión del artículo único,

también de supresión de la disposición adicional única.

Naturalmente se refiere a la reducción que se hace del plazo

para evacuar consultas por parte del Consell Consultiu en

materia sometida a esta ley, y se pasa de 30 a 20 días. És un

modo simple de decir, o quizá mejor un modo complicado de

decir “vamos a prescindir del informe del Consell Consultiu,

puesto que si los 30 días ya son más bien ilusorios para que

evacue los dictámenes teniendo en cuenta la tarea que tienen y

los medios con que cuenta el Consell Consultiu, pasarle de 30

a 20 días lo que significa es que ser harán las subvenciones sin

informe o sin dictamen del Consell Consultiu, con lo cual,

teniendo en cuenta que más de una reducción del plazo como

tal lo que significa es una supresión indirecta y por vía de

hecho del trámite de consulta al Consell Consultiu, entendemos

que no procede que se mantenga la ley como está y que se tiene

que acoger la enmienda.

Y por último la 7323, que añadimos a la disposición

adicional segunda, a los consells insulares como entes que

tienen que adecuar la actividad de concesión de subvenciones

a lo que dispone esta ley, también añadimos los municipios.

Entendemos que sería conveniente que tanto los consells como

los municipios, los consells ya porque están y los municipios

porque entendemos que debe ser añadido, deben adecuarse a lo

que dispone esta ley en materia de subvenciones, y no

entendemos que para ello exista la menor infracción del

principio de autonomía municipal, ni muchísimo menos, ni

tampoco que pueda existir ningún tipo de infracción

competencial ni que estemos entrando en ámbitos de

legislación reservada al Estado, puesto que la política de

subvenciones no tiene ni mucho menos por qué estar reservada

a una actividad solamente del Estado central.

Y nada más. Éstas son las cuatro enmiendas que

defendemos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara sí, en el torn en contra de les

esmenes, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula

la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

bé, la modificació d’aquest avantprojecte de llei que es porta

aquí és precisament perquè, i això ja en part contestarà moltes

de les esmenes que aquí s’han formulat, és per adaptar,

únicament, adaptar a les normes bàsiques contingudes a la Llei

estatal 38/2003, de 17 de novembre, que van entrar en vigor el

febrer del 2004, però que hi ha un termini màxim d’aquesta

eficàcia plena que és el febrer del 2005. Per això s’ha de portar

en aquests moments, i el més important és adaptar-la a les

normes bàsiques de la llei estatal. També es fan unes

incorporacions d’unes altres normes de l’esmentada llei, no

bàsiques però que milloren el règim jurídic i faciliten la gestió

de les nostres subvencions, i a més a més són únicament unes

altres modificacions de caire intern, com és la relativa a la

reducció del termini d’emissió de dictàmens del Consell

Consultiu en base o en relació a les bases reguladores.

Entrant a les esmenes presentades, volem manifestar que a

la 7332 ens demanen suprimir l’entitat “consorcis sotmesos a

l’ordenament autonòmic”. Evidentment això està dintre les

exclusions de subvencions i, clar, els consorcis són una altra

figura depenent de la comunitat autònoma, amb la qual cosa

aquí l’explicació és que evidentment han d’estar com a tals

exclosos, i a més a més no perquè ho diguem perquè sí, sinó
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perquè l’article 85.4 de la Llei de règim jurídic de..., de la

nostra llei de règim jurídic específicament així ho estipula, i per

això aquesta no es podria admetre, perquè aniríem contra lege.

Després la 7333 no cal afegir-la, com demana el

representant d’Esquerra Unida, perquè de fet amb aquesta

adaptació a la llei estatal no exclou de cap de les maneres els

ajuts a l’habitatge. En la pràctica el règim serà molt semblant

a l’actual per aplicació del nou article, precisament el 3.2, ja

que tota la part d’ajuts a habitatges prové de l’Estat i regirà per

la normativa de l’Estat, pel reial decret que treuen. I quant als

nostres ajuts complementaris, les ajudes pròpies de la CAIB,

aquestes es podran aprovar pel decret corresponent, com es ve

fent fins ara, per aplicació de l’article 10.1 en relació a l’article

13.2. O sigui, que en cap moment no queda fora d’aquesta llei,

o sigui, queda completament regulat. Tampoc, evidentment, no

podríem admetre aquesta esmena.

Quant a la 7334, que parla d’ajuts exteriors, evidentment el

seu nom ja ho indica, ajuts exteriors. No podem o no es pot

tornar a la redacció originària perquè no s’introdueix cap

concepte nou, i de fet està talment previst, en el tema d’ajuts

exteriors, està talment previst a la llei estatal, o sigui, per les

seves pròpies subvencions es regeixen de la mateixa manera.

Amb aquest article, efectivament, es permet que per decret

s’estableixin regles especials en consideració al pagament, per

exemple: possibilitat general d’avançament; la justificació, la

comprovació i el control de l’aplicació del fons; per exemple

reduïm les exigències de documentació justificativa, el

reintegrament i el règim d’infraccions i sancions; per exemple

limitar les conseqüències d’incompliments eventuals. Però és

que tot això, tal i com li dic, està recollit en aquesta llei igual

que està recollit a la llei estatal, i simplement es tracta

evidentment de facilitar els tràmits a entitats que estan molt

enfora d’aquí, i bé, jo crec que es tracta que estan a molta

distància, jo crec que es tracta d’un cas de major o menor

sensibilitat. Es tracta de colAlaborar de manera de no posar

traves i facilitar-los aquestes subvencions.

L’esmena 7335 jo pensava que la retiraria el representant

d’Esquerra Unida, perquè és que no l’entenc, perquè és que fins

i tot ara, quan l’ha tornada a defensar aquí ha fet referència a un

altre article, l’article 6, i em demana recuperar el que hi havia

anteriorment. Bé, torn al començament: si es porta aquest

avantprojecte aquí és precisament perquè ens hem d’adaptar a

la nova llei estatal. Primera, no ho entenc, crec que hi ha un

error d’articles, però evidentment estam intentant adaptar-ho.

La 7336 és igual a..., val, aquí vostè me demana la supressió

de l’article 7, és que resulta que l’article 7 és talment en els

apartats a) i b) idèntics a la llei estatal, el c) i el d) a

l’autonòmica que precisament vostès mateixos varen aprovar

l’any 2002, vull dir que era una llei que estava bé i que va ser

la primera vegada que es va reunir tota la regulació sistemàtica

de tot el que eren subvencions i procediments administratius.

Després al darrer punt també fa referència i és textual a

l’article 22.2 c) de la llei estatal. O sigui que el que és l’article

7 és llei estatal i llei de la comunitat autònoma. Per tant, no es

pot admetre perquè no es pot suprimir. Ha retirat aquestes...

El 7339 estam igual, fa referència igualment a l’article 7

d’aquest projecte i a l’article 22.2 de la llei estatal. És una

adaptació al nou article 7.1 que només té quatre lletres i l’únic

que fan aquestes quatre lletres és modificar i millorar la

redacció i són els supòsits de concessió directe que són

aquestes tres lletres, a), b), c), però en subvencions amb

assignació nominativa, subvencions imposades per normes de

rang legal, subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès

públic, social, econòmic o humanitari, qualsevol raó

degudament justificada. A més, se mantenen les subvencions de

beneficiari únic. En definitiva és, ja li he dit, agafar llei estatal

i llei de la comunitat autònoma i això és el que s’ha portat en

aquest article.

El 7340 és el mateix, és una simple adaptació a les lletres

que li acabo de mencionar, les anteriors a), b), c) del nou article

7.1.

Quant a l’esmena 7299 que ha presentat també el Partit

Socialista de Mallorquí i la 7341, bé és que la llei estatal no ho

preveu. O sigui, aquest precepte és una adaptació, una altra

vegada, de les normes bàsiques de la llei estatal i a més és que

dins l’esperit de les subvencions no és donar el 100%, sinó que

es demana el 100% i reps el percentatge que s’hagi fixat en

aquelles subvencions. I evidentment s’ha de justificar, però clar

s’ha de justificar el 100% evidentment per rebre el 50. Però ja

dic, és el tema de la filosofia de la subvenció, sinó hauríem de

cercar una altra figura.

Després les esmenes 7320, 21, 22 i 23. La 7320, bé l’article

46 és el mateix que del 44 al 49, estam obligats per llei estatal

i quan parla de la prescripció, bé també se contradiu perquè si

per unes coses ens remetem a una prescripció..., o sigui la

prescripció aquí el que s’ha fet és remetre’ns a la nostra Llei de

finances i la nostra Llei de finances preveu precisament els 4

anys. O sigui que en aquest cas defensem les normes sui

generis, les normes de la terra que diuen i semblava que això és

el que hauríem de defensar no?

Després me diu a la 7321 que la prescripció és igual per a

totes les sancions i si fa un escalafó diferent. Precisament

agafant les seves paraules anteriors, això és en tot cas per no

confondre la gent. Se sap que hi ha un termini de prescripció

per unes o per les altres i així no se confon a ningú.

La 7322 de la disposició addicional única, s’estableix un

tràmit ordinari de 20 dies perquè fins ara els informes

preceptius del Consell Consultiu venien tardant, des de

l’entrada en vigor de la llei 2002, una mitjana de 40 dies.

D’aquesta manera s’intenta, ja que no són tràmits complicats,

pràcticament són tots iguals, se pretén que d’aquesta manera

s’agiliti el tràmit i que el Consell Consultiu també es mogui una

mica més.

I per últim la 7323, la disposició addicional segona. En

aquest moment de fet amb la llei estatal això ho cobreix. En tot

cas sí que era necessari en el moment en què es va aprovar la

llei del 2002, però en aquest moment consideram, ja que hi ha

aquesta llei estatal, que això està cobert. 

Res més. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin fer ús del

torn de rèplica? El Sr. Ramon en nom del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé veim que el Grup Parlamentari

Popular no accepta cap de les esmenes, ens dóna unes

argumentacions en aquest moment que a mi ja m’hauria agradat

escoltar en ponència, perquè estam parlant d’una llei molt

tècnica i que no hi ha gran debat polític, però que volia sortís

el millor possible. I nosaltres pensàvem que era en ponència

allà on es podien polir dir més les coses. Ara ha fet tot un seguit

de referències a qüestions que, segons la portaveu del PP, estan

recollides a altres bandes, ara no tenc manera de comprovar-ho,

ja ho mirarem, en principi les mantenim, ja ho miraríem i en tot

cas ja les retiraríem. Però clar, en aquest tràmit ara és bastant

difícil.

En qualsevol cas el tema d’habitatges a mi no m’ha quedat

gens clar tal com ho ha dit la portaveu del Grup Popular. A la

llei actual hi havia un article, un punt específic que deia que les

ajudes per a habitatges tenien el seu propi règim i quedaven

excloses. Ara pareix ser que ho hem de cercar a llocs diversos,

ja ho cercarem, per veure si estan recollits o no.

Bé la projecció exterior del Govern no ve imposada per

norma estatal. És la mateixa redacció de l’actual llei

autonòmica que se li ha afegit la projecció exterior com a

subvencions, excloses dels controls habituals i ens preocupa.

No sabem ben bé a què ve, tenim sospites, les tenen altra gent

que les ens han fet arribar, però en tot cas és un afegit, això

volia deixar-ho clar, és un afegit que s’ha fet ara i que no ve

imposat. 

Com tampoc entenem que vengui imposat, és aquesta

esmena que no s’entenia bé i que era la referida a l’article 6. De

l’article 6 demanàvem que es conservi el segon punt de la

redacció actual, no dèiem res de la reordenació que es feia dins

l’article 6 i que llegiré, si m’ho permeten. Ho llegiré en castellà

que és tal com ens ha vengut aquí en el dossier del Parlament

i diu: “asimismo deben adoptar las medidas de transparencia

que permitan la información adecuada sobre esta actividad y

el ejercicio de los controles previstos en el ordenamiento

jurídico”. Se’n diu alguna cosa de transparència, però aquesta

redacció concreta ha caigut, ha desaparegut i aquí diu:

“transparència que permetin la informació adequada...”, creim

que és una garantia que hi havia i que ara ha caigut de l’article

6, no sé si està incorporada per alguna altra (...), perquè de

vegades simplement el que es fa és canviar coses d’una banda

a una altra. Però pensàvem que era bo mantenir aquesta qüestió

de transparència que permeti informació adequada.

De la resta aniré amb més calma, les consideracions que

se’ns han fet de què ja estaven recollides en alguna altre lloc.

I aquesta del Consell de la Joventut, aquesta que ens han fet

arribar, jo sincerament (...), si hi va haver un procés de diàleg

mentre s’estava elaborant, els fan arribar unes peticions, el

Govern diu que es tendran en compte i després ni es tenen en

compte, ni es torna a parlar amb ells, molt mal sistema me

pareix i dóna tota la sensació de què això ha estat efectivament

així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En nom del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé jo el que he de dir és que

la llei bàsica, a l’article que fa referència a la justificació de les

subvencions públiques, en cap cas fa referència a què s’hagi de

justificar la totalitat de l’import del projecte i de fet les distintes

comunitats autònomes, excepte la d’Andalusia que té un

redactat similar al que ara el Govern presenta en aquest

projecte de llei, no contemplen que s’hagi de justificar la

totalitat del projecte. València estableix que s’haurà de

justificar l’import total de la subvenció. Catalunya se refereix

a l’import de la subvenció concedida. Navarra, import de la

subvenció concedida. Castella i Lleó, la quantitat

subvencionada. Clar i és perquè cream un tema gravíssim,

insistesc. 

Un altre exemple. Imaginem que una entitat sense ànim de

lucre presenta un projecte de 3.000 euros i solAlicita 2.000

euros al Govern i 1.000 a un consell insular, vull dir que això

està a la memòria, no és que enganin a ningú. A l’hora de

justificar el projecte al Govern li haurà de justificar per 3.000

euros i per tant, no podrà cobrar els 1.000 euros que havia

presentat en el Consell de Mallorca. Bé a la pràctica això

impossibilita que la gran majoria d’entitats sense ànim de lucre

puguin realitzar projectes si no se’ls subvenciona el 100%. 

Bé jo crec que encara hi som a temps, però els que avui no

tenen la instrucció, cosa que ara en el plenari jo me llegiria la

documentació que ha enviat el Consell de la Joventut en el

President del Parlament i als distints grups parlamentaris i

intentam resoldre aquest problema perquè això crearà una

situació realment molt difícil a la majoria d’entitats sense ànim

de lucre que són entitats colAlaboradores de les administracions

públiques, fan projectes socials, esportius, culturals, etcètera.

És a dir, això és un cop molt dur a la societat civil. Bé, esperam

que recapacitin d’aquí al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Diéguez en nom del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Y muy brevemente, pero creo que

es importante destacar uno de los argumentos que se ha dado

por parte del Grupo Parlamentario Popular para rechazar

nuestras enmiendas y es el criterio de la aplicación preferente

por cuestión de origen de la Ley de finanzas de la comunidad

autónoma como criterio de prescripción, frente a la Ley 30/92,

dando por supuesto que las leyes por estar hechas aquí son
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normalmente más justas que las hechas en otro lado, ¿no? Y

esto como criterio creo que no es un criterio adecuado. 

Las leyes hechas aquí podrán ser más nuestras, pero la

justicia o no de una ley la dará la mejor o peor adecuación a sus

fines, muchas veces las leyes hechas en la propia patria de uno

son perjudiciales para los ciudadanos que están en ella y por

poner ejemplos de ahora, si quiere le pongo un ejemplo un

poco más antiguo. Cuando nuestro ínclito Felipe II perseguía

su secretario Antonio Pérez por tierras aragonesas, después de

proceder al suplicio del justicia Lanuza se unió en cortes en

Tarazona y lo que hizo para vengarse en cierto modo de la

nobleza, que había amparado al susodicho anterior Pérez, fue

eliminar gran parte de los fueros de Aragón. No le quiero

contar la gran fiesta que armó el campesinado aragonés ante esa

noticia, puesto que dichos fueros habían sido puestos por la

nobleza para fastidiar lo más que pudieran al campesinado.

Entonces aquellas leyes hechas allí, pues fue una gran fiesta

que se las quitaran y ¿por qué? Porque no eran unas leyes ni

justas ni correctas. Y ni que decir tiene la alegría que nos

habría dado probablemente a muchos de nosotros que toda la

legislación social sueca, por decir un país un poco lejano a

nuestro ámbito jurídico y social, nos hubiera sido trasplantada

en bloque a la España de hace unos años. Habríamos estado

encantados y hubiéramos cambiado nuestras leyes patrias

raciales por leyes foráneas nórdicas, etcétera, pero sin duda

más justas, especialmente con los más desfavorecidos.

Por ello creo que el criterio, si se me permite, de la

exageración racial de defensa de una ley frente a otra, pues

bueno en principio no nos parece que sea correcto, por lo

menos de forma absoluta. Nosotros desde luego hemos de

intentar que las leyes que se hagan aquí sean las mejores,

sobretodo para nuestros ciudadanos. Y si lo mejor que puede

haber para nuestros ciudadanos es que el que comete una falta

leve y el que comete una falta grave tengan distintos tiempos de

prescripción, puesto que la gravedad de los hechos no es la

misma. Pues entendemos que por mucho que diga la Ley de

finanzas tenemos que adecuarnos a una escala distinta de

prescripción y el que ha cometido un fallo leve tenga un

periodo de prescripción corto y el que tenga una falta grave que

tenga un periodo de prescripción más largo. Ponernos todos en

el mismo saco sin duda que sería mucho más sencillo, pero a

veces la sencillez no es lo justo, como evidentemente se puede

ver en este caso.

Por tanto, considero que sí que sería conveniente que,

repasados los principios ideológicos que sustentaban la

oposición a esta enmienda, por lo menos en el plenario, se

reconsidere la postura y se entienda que es mucho mejor para

los ciudadanos de estas islas y creo que para los de fuera de

estas islas también en su caso, el hecho de que se estimen

tiempos distintos de prescripción de las sanciones para casos de

gravedad y para casos de levedad, más que nada porque así nos

lo dice nuestra ley básica que es la Constitución que impone un

principio de proporcionalidad. Y en cuanto a la prescripción de

las infracciones, si aplicar el criterio de 4 años o el criterio de

la Ley 30/92, por los mismos principios que doy por

reproducidos, creo que se tiene que buscar mejor el criterio de

la Ley 30/92, puesto que establece un ámbito más flexible y da

a las más graves más tiempo y a las más leves menos tiempo.

Lo cual, ya digo, que no es un capricho de este grupo

parlamentario sino un principio constitucional y que hemos de

procurar aplicarlo y que inspiren nuestra tarea legislativa.

Por lo demás, por lo que respecta al Consell Consultiu y a

la reducción del plazo, no se va a agilizar. Es decir, si nosotros

tenemos un Seat 600 y le cambiamos el marcador y le pones un

marcador de velocidad que dice: a partir de ahora correrá a

240, pues sin duda por mucho que le espolee y le anime verse

un precioso marcador de velocidad que diga que correrá a 240,

si no le cambiamos el motor seguirá yendo a la velocidad que

iba. Entonces por mucho que digamos que el Consell Consultiu

tiene que hacer los dictámenes en vez de en 30 días en 20, si no

le cambiamos el motor, se no le damos más medios, seguirá

corriendo a su velocidad. No hemos de caer en el pecado

aznarista según el cual se decía que con una ley, por ejemplo

los procesos durarían la mitad de tiempo y sin cambiar el motor

de la justicia tardan lo mismo o más. Por eso digo que

pongámonos en la realidad y adaptémonos a lo que corre ese

vehículo. Ese vehículo en 30 días no puede hacer un dictamen.

Por lo tanto, considero que también, si no en este momento

porque a lo major es precipitado, sí de cara al plenario

correspondería estudiar la posición del grupo mayoritario y

adaptarlo, no porque lo diga este grupo parlamentario de la

oposición, sino porque así será mejor para nuestros ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Torn de contrarèplica la Sra.

Sugrañes en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Home de

poca fe, jo no sé si la pagesia farà festa o no farà festa, però el

que és evident és que a l’aplicació dels 4 anys de prescripció no

és cap moment ni ilAlegal, ni inconstitucional, ni res de res si

s’aplica la Llei de finances i creim des del Govern, des del

Partit Popular, donat aquest cas, que aquesta és l’adequada. I

amb això no vulnerem cap principi.

Quant a què la llei, ara Esquerra Unida, que aquesta

modificació està dispersa no està dispersa, vull dir que és un

seguiment d’una i altre, tan llei estatal com llei de la comunitat

autònoma. I evidentment ja hi ha una disposició final que fixa

que es farà un text refós, allà on se podrà trobar tot en aquell

document.

Quant a ajuts exteriors, li torn repetir i no s’ho inventa

aquesta diputada, sinó que està plenament recollida a la llei

estatal i a la llei estatal ja vénen recollides de la mateixa

manera tot el que fa referència a ajuts exteriors. I torn insistir

que és una manera de demostrar més sensibilitat, donar unes

certes facilitats a entitats que es troben molt lluny de les nostres

illes.

Quant al tema dels habitatges. Tornam al mateix, la llei

estatal bàsica tampoc exclou els habitatges, està perfectament

regulat i no es preocupi que en l’accés a ajuts per habitatges no

hi haurà cap problema.

I quant a les subvencions, el finançament. En el PSM, en

principi insistesc que la filosofia era que les subvencions se’n
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demanen 100, se’n donaran 50, però s’hauran de justificar les

100. 

I crec que no hi ha res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació conjunta de totes

aquestes esmenes i si els pareix no tornaré relacionar, ja les

havíem relacionat al principi.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades totes aquestes esmenes.

I passam a la votació dels punts o disposicions del projecte

de llei que havien estat esmenats i serien els punts: 1, 2, 4, 5 i

6 de l’article únic i la disposició addicional única.

Vots a favor?

De l’article sí. Vots a favor de l’article o dels apartats de

l’article únic?

Vots en contra?

Aquests són els que havien estat esmenats.

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 6, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I passaríem ara a la resta de les disposicions que no havien

estat esmenades i que són: el títol del projecte de llei, el punt 3

de l’article únic, les disposicions transitòries primera, segona

i tercera, la disposició derogatòria única, les disposicions finals

primera, segona, tercera i quarta i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

I una vegada acabat el debat i les votacions de l’informe de

ponència queda dictaminat en conseqüència el projecte de llei

RGE núm. 6683/04 de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de

juny de subvencions. Es recorda als grups parlamentaris que

poden presentar en el termini de 48 hores, mitjançant escrit

adreçat al President de la cambra, els vots particulars i les

esmenes que havent estat defensades i votades en comissió i no

incorporades al dictamen pretenguin defensar en el ple.

I no havent-hi més assumptes s’aixeca la sessió.
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