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comissió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha

substitucions?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE

núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives i de

funció pública.

Passam a debatre el primer punt de l’ordre del dia, relatiu

a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 6830/04 de mesures

tributàries, administratives i de funció pública. En relació a

aquest punt de l’ordre del dia, aquesta presidència informa als

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. Segon, la

defensa conjunta de la resta d’esmenes i si pertoca, dels vots

particulars que s’hagin presentat i es vulguin mantenir en

relació a la resta del projecte de llei.

Per tant, passam a la defensa conjunta de les esmenes que

es mantenen als articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22,

24, 26 i 27 i de les que postulen l’addició de nous articles. 

A l’article 7, les esmenes RGE núm. 7519/04 d’addició, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm.

7520/04, de substitució, també del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. 

Als articles 8, 9, 10, 11 i 13, l’esmena RGE núm. 7976/04,

de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. 

A l’article 12, l’esmena RGE núm. 7977/04, de substitució,

del Grup Parlamentari Socialista. 

A l’article 15, l’esmena RGE núm. 7978/04, d’addició, del

Grup Parlamentari Socialista. 

A l’article 19, les esmenes RGE núm. 7521/04, de

supressió, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i

la RGE núm. 7979/04, de supressió, del Grup Parlamentari

Socialista.

A l’article 21, l’esmena RGE núm. 7980/04, de substitució,

del Grup Parlamentari Socialista.

A l’article 22, l’esmena RGE núm. 7522/04, de substitució,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

A l’article 24, l’esmena RGE núm. 7523/04, de supressió,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

A l’article 26, l’esmena RGE núm. 7524/04, d’addició, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

A l’article 27, l’esmena RGE núm. 7921/04, de supressió,

del Grup Parlamentari Socialista. I que postulen l’addició de

nous articles, les esmenes RGE núm. 7525/04 i 7526,

d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la paraula,

en primer lloc, Esquerra Unida i Els Verds me pareix que no en

té cap; per tant, en nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista, el Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé l’article 7 regula les deduccions

autonòmiques per als declarants titulars de finques o terrenys

inclosos dins àrees de sòl rústic protegit. Aquestes deduccions

fan referència a totes les obres de conservació realitzades dins

aquestes finques i des del nostre grup amb l’esmena 7519

proposam excloure d’aquestes deduccions les obres realitzades

a immobles quan constitueixen l’habitatge habitual del

contribuent. A partir de dues consideracions: la primera que ja

existeixen incentius i subvencions, fins i tot desgravacions

fiscals per a les obres realitzades a l’habitatge habitual del

contribuent. I la segona és que tenir una residència dins una

finca protegida no és un greuge sinó que és un luxe avui en dia.

I no creim que sigui necessari incentivar doblement aquestes

deduccions.

Igualment quan l’article regula que tendran dret a

deduccions si un terç de la finca està considerada sòl rústic

protegit. En el nostre entendre aquestes deduccions només

haurien de ser d’aplicació en la part de la finca que sigui sòl

rústic protegit. En allò que seria sòl rústic comú no hi hauria

d’haver deduccions perquè suposa un greuge comparatiu

respecte a la resta de mortals que només tenen finques dins sòl

rústic comú.

L’article 19 suposa un increment de la pressió fiscal doble

als actes jurídics documentats. Bé el Partit Popular braveja

molt de què rebaixa els imports, però aquí doble un impost

molt popular, no popular perquè el paguin els afiliats al Partit

Popular, sinó popular perquè el paga tothom. Avui en dia jo no

conec ningú que no tengui una hipoteca i aleshores el que feim

és doblar la tributació sobre les hipoteques. Per tant, proposam

suprimir l’article 19. O en tot cas els oferim una transacció que

quedi exclòs d’aquesta puja del 0,5 a l’1% els actes jurídics

documentats quan siguin hipoteques.

Passaríem a l’article 22 que regula el tipus impositius sobre

els joc. Normalment és del 21%, mentre que l’impost que grava

el trot només és del 18%. Nosaltres pensam que tot el joc ha de

tributar igual, al 21% i el trot no ha de ser una excepció.

No sé si en algun cas me botaré l’ordre, però al final hauré

defensat totes les esmenes d’aquest bloc.

També l’article 24 fa referència a la tributació sobre el joc

i feim la mateixa proposta.
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Bé l’esmena 7524 fa referència a l’exempció del pagament

del cànon de sanejament d’aigües, llegiré textualment: “n’estarà

exempt sempre que s’utilitzi per al regadiu”. És a dir, que si la

utilització de la utilització de l’aigua és per a regadiu està

exempte de tributació del cànon de sanejament. Nosaltres

proposam afegir una frase i és: “sempre que sigui per a usos

agrícoles”. Només faltaria que eximeixin de pagar el cànon de

sanejament els camps de golf o zones enjardinades perquè se

podrien aferrar a aquest concepte. Pregam als portaveus del

Partit Popular que posin una senyal en aquest punt perquè el

tema seria escandalós, si eximíem de pagar el cànon de

sanejament l’aigua que utilitzen els camps de golf, a mi me

pareix que seria un poquet lleig. En tot cas esper que me donin

una argumentació si estic equivocat.

Passaríem a l’esmena... Bé aquí hi ha dues esmenes que són

d’addició d’un nou article que proposam eximir del pagament

dels anuncis oficials en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

als ajuntaments, així com que estiguin exempts els ajuntaments

de pagar les taxes que graven els projectes d’avaluació

d’impacte ambiental. Pensam que és una manera d’ajudar les

finances municipals, que bé ho necessiten. 

I això és tot d’aquest primer bloc. Pens que no me n’he

deixada cap.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per defensar les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Socialista hem

presentat esmenes en aquest primer debat i d’alguna manera

podríem dir que les hem dividit en dos grups. Un d’unes

esmenes que tan sols pretenen millorar la redacció dels articles

o dels títols d’alguns d’articles, amb l’única finalitat que al final

sigui més fàcil la comprensió de l’objectiu que es marqui via

aquests articles. 

Així per exemple l’esmena 6830 que proposa als articles 8,

9, 10 i 13 la substitució en el títol de la paraula “millora” que

encapçala cada un d’aquests títols per la paraula “modificació”.

Com dic, tan sols pretenem aportar el nostre gra d’arena, ja ho

vàrem dir també en el seu moment i ho repetim el dia d’avui,

aquesta llei entenem que per aquests petits fets té certes

incorreccions en la seva redacció. I amb la reducció estatal de

la base imposable i el que es proposa des de la conselleria és,

sense cap dubte, un augment o un increment d’aquesta

reducció. Per tant, el que es fa és modificar la reducció existent

fins el dia d’avui. Entenem que aquesta interpretació el terme

“millora” no ens ha acabat de parèixer el més adequat quan

parlam de normes tributàries. Per això proposam la substitució

d’aquesta paraula en aquests 5 articles.

L’esmena 7977 proposa la substitució del títol de l’article

12. Proposam aquí la substitució ja que aquest redactat pareix

anunciar alguna cosa que no és del tot correcte com és la mort

del grup 1, o del grup primer. O molt ens equivocam o fins a

dia d’avui no s’ha produït aquesta defunció de tal grup. Per

tant, el que proposaríem seria una modificació i que el títol fos

“bonificació autonòmica als subjectes passius del grup 1"

perquè d’aquesta manera no hi hagi peu a cap tipus de

confusió.

El mateix proposam a l’esmena 7980 a l’article 21, allà on

també creim que hi ha una certa deficiència de redacció.

Entenem que aquí l’objecte de l’ajornament no és en cap cas la

taxa sinó que és més bé l’ingrés o el pagament d’aquest tribut

allò que es vol reflectir en aquest article. I entenem que això sí

milloraria la redacció d’aquest títol.

Per un altre costat un altre grup d’esmenes presentades fan

referència, són de fet d’addició o de supressió. I començaria

per la 7978 que proposa a l’article 15 l’addició d’un nou punt,

ja que aquí se fa referència a una bonificació autonòmica quan

es produeix donació de diners de pares a fills o altres

descendents per a adquisició de primer habitatge. I si bé, llegit

aquest article, estam igualment, ja ho vàrem anunciar l’any

passat, en contra del mínim establert per al patrimoni del

donatari que s’estableix com a màxim 400.000 euros, entenem

que és excessiu i innecessari i no hi entraré novament perquè ja

vàrem explicar quines raons ens impulsaren a entendre que no

era correcte aquesta quantitat. Entenem que seria desitjable

també establir un tractament similar quan es tracta d’una

donació directament d’un bé immoble. Per tant, les restriccions

i les limitacions que ja es marquen en els articles que en parlen,

entendríem que no estaria demés proposar la modificació en

aquest punt.

L’esmena 7979, aqueixa sí proposa directament la supressió

de l’article 19 i ho proposo perquè la nostra proposta de

supressió és deguda a què aquest increment del 0,5 a l’1 del

tipus de gravamen per actes jurídics documentats entenem, des

del nostre grup, que no és ni proporcional, ni just. Entenem que

suposa una política fiscal enganyosa ja que en compensació a

les reduccions per a determinats colAlectius, molts d’ells

necessitats i no tenim res a dir-hi en aquest cas, s’incrementa

com a compensació aquest tipus impositiu, com dic, a tots els

ciutadans. A més i des d’un punt de vista purament econòmic,

no existeix el resultat final de pressió fiscal neutre, com s’ha

anunciat en alguns dels informes de la conselleria, ja que vostès

mateixos, la mateixa conselleria, acaba en alguns del seus

informes reconeixent una major recaptació per aquest concepte

de quasi 7 milions d’euros. Aquest increment fins a l’1% posa

de manifest que no hi ha cap interès en atendre el principi de

capacitat econòmica, el Govern puja els imposts indirectes i

entenem que no actua correctament amb els directes.

I per acabar, l’esmena 7981 que proposa també la supressió

de l’article 27. Entenem que en aquest article la conselleria

proposa la modificació de la vigent Llei de taxes i s’inclouen

nous fets imposables. Alguns d’aquests fets imposables

s’estableixen com a mínim, per dir-ho d’alguna manera,

incorrectament i entenem que poden provocar nombroses

reclamacions en el seu moment. Per fer referència tan sols a

algunes d’aqueixes propostes de nous fets imposables,

assenyalam la modificació de l’article 5.d), 7.d), o el 113 ter,

allà on s’estableix, incorrectament segons el nostre parer, com

a fets imposables, fotocòpies i còpies amb suport informàtic. I
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en tot cas el fet, entenem que hauria de ser, la realització de

fotocòpies o de còpies amb suport informàtic. O també a

l’article 4.3 quinquies, allà on afirmam que el fet imposable és

la utilització de l’etiqueta ecològica comunitària. Quan hauria

de ser el fet imposable la concessió o l’atorgament d’aquesta

etiqueta per part de l’administració i no com es proposa la

utilització. 

Entenem amb aquesta darrera esmena que hem fet

referència a totes les presentades pel nostre grup.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En el torn en contra la Sra.

Sugrañes té la paraula en nom del Grup Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Començar per les esmenes del

PSM, manifestar-li que en principi no se li podran acceptar cap

de les presentades, no obstant es podria arribar a estudiar

d’aquí al plenari. Per exemple la 7519 i la 7520, en principi la

deducció ha de ser en el tema de l’habitatge habitual. No es pot

admetre la següent esmena ja que suposaria un tractament força

injust i el que no es pot fer és no aplicar aquesta deducció

autonòmica als declarants que sent titulars de finques o terrenys

incloses en àrees de sòl rústic protegit tinguin un immoble

enclavat en aquests tipus de terrenys destinats a habitatge

públic. I en canvi si aplicar-la quan es tracti d’un immoble no

destinat a l’habitatge habitual. Aleshores la deducció ha de

poder ser d’aplicació a qualsevol tipus d’immoble que estigui

enclavat en aquestes àrees de sòl rústic protegit. I l’altra és que

aquestes quanties s’entendran sempre referides a la part dels

terrenys afectats per les figures de protecció, a les quals se

refereix aquesta disposició.

La 7521, en cap moment se procedeix a un increment

d’imposts. Estam davant l’actualització del que és l’impost

d’actes jurídics documentats i s’ha de tenir en compte que

aquest impost, si bé el es fa és actualitzar-lo al mateix tipus que

les altres comunitats autònomes que ja ho vàrem debatre en el

plenari a l’esmena a la totalitat. Sí que cal fer incidència que

quan els grups de joves menors de 36 anys, família i empreses

familiars, aquest impost es manté en el mateix tipus i es redueix

al 0,5. Per tant, no se podria admetre.

Després tenim la 7522. Aquí vostè ens comenta del 18 al 21

i li hem de manifestar que se manté el mateix tipus impositiu,

ja fixat pel Parlament a l’anterior legislatura. 

Després l’esmena 7523. L’article 24 del projecte de llei és

una còpia de l’establert a l’article 3.2 de la Llei 20/2001, amb

la qual cosa es manté també el mateix tipus aprovat pel

Parlament a l’anterior legislatura.

I la 7524 estableix l’exempció de tributació del cànon de

sanejament. Però no és com ha dit el representant del PSM,

sinó que és només per a l’abocament d’aigües residuals quan es

facin per a explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o

mixtes. En cap lloc queda inclòs l’ús al qual s’ha referit el

representant del PSM.

Quant a les esmenes del Partit Socialista. Aquí es tracta que

el termini a millorar és perceptible utilitzar-lo quan d’acord

amb l’article 40.1.a), apartat 3, de la Llei 21/2001, de 27 de

desembre, del nou sistema de finançament de les comunitats

autònomes de règim comú. Allò que pretén la comunitat

autònoma és fer ús de la seva capacitat normativa. Per tant, és

millorar el que és la reducció estatal ja existent.

Quant a l’esmena 7977. Aquí sí que se podria en tot cas

admetre aquesta esmena perquè el sentit del precepte no sofreix

canvis en allò que és el canvi del títol proposat.

L’esmena 7978, la finalitat de l’article és només afavorir les

donacions dineràries, els immobles que es destinin a habitatge

ja gaudeixen en l’impost sobre successions i donacions d’una

reducció de 123.000 euros, tal i com així s’estableix a l’article

8 del propi projecte de llei.

L’esmena 7979 és una altra vegada... Bé és la mateixa

contestació que al PSM. No s’augmenten els imposts, el que es

fa és actualitzar l’impost d’actes jurídics documentats. I es

manté la reducció de 0,5 per als grups menors de 36 anys,

famílies, discapacitats i adquirents d’habitatges protegits.

I l’esmena 7980 també s’hauria d’admetre l’esmena perquè

el títol no modifica el sentit del precepte.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Huguet vol la paraula?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí gràcies, Sr. President. Només per un petit aclariment

perquè com han fet sempre en el debat en comissió hi pugui

haver un poquet d’aclariment, crec que és bo de cara després al

plenari. L’esmena que ha fet la referència la meva companya,

la 7978. Efectivament hi ha aquesta deducció i tots sabem que

aquesta deducció prové quan s’ha mort i que per tant, passa de

pares a fills. Per tant, nosaltres en principi així agafat a corre-

cuita no li donarem suport, però sí amb el compromís

d’estudiar aquesta possibilitat i veure si d’aquí al plenari també

podem introduir aquest fet. Perquè efectivament ara ens hem

donat compte que així com hi ha una deducció quan hi ha una

aportació dinerària per a adquisició del primer habitatge, que

aquesta deducció també fos possible si fos per a primer

habitatge com una donació, no només, això ja està contemplat,

en el tema de quan s’ha mort son pare i deixa amb herència i

efectivament hi ha aquesta deducció. No ens podem

comprometre encara en aquest moment, sí agafam el

compromís d’estudiar-ho d’aquí a plenari per veure si podem

introduir, vostès m’entendran aquesta esmena viva i en tot cas

tal vegada poder ser motiu després d’una transacció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús del

torn de rèplica. El Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Només dos comentaris a dues de les esmenes. Bé pren nota

que ara pujar a un tipus del 0,5 a 1, és a dir, doblar un impost,

ja no és pujar un impost, és actualitzar un impost. Per tant,

prenem nota i ara entenem per què el PP mai puja els imposts,

els actualitza. Molt hàbil.

(Rialles)

Ja més seriosament la modificació del cànon de sanejament

d’aigües...si no riem un poc en aquestes hores... La modificació

del cànon de sanejament d’aigües, jo llegesc no tenc temps de

consultar la llei, però diu: “s’afegeix un nou article. 3,

l’abocament d’aigües residuals que es posa de manifest a través

del consum per captació directe d’aigües superficials o

subterrànies dels mateixos usuaris, n’estarà exempt sempre que

s’utilitzi per a regadiu”. Aleshores jo si som el titular d’un

camp de golf o d’una gran zona enjardinada d’un complex

turístic demanaré l’exempció, en base a aquest article. I diré,

escolti això és regar, què te més si és regar gespa o regar una

tomatiguera. Aleshores s’ho mirin, perquè si no en el plenari

riurem més que a l’anterior esmenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé tan sols referència a alguns dels

comentaris que s’han fet per part del Grup Popular a l’esmena

7978. El que ha comentat la portaveu del Grup Popular,

efectivament, nosaltres també som conscients de què...,

d’entrada sí que proposam que sigui sempre de pares a fills i als

mateixos descendents que preveu aquest mateix article, sempre

i quan sigui com a habitatge. Però fins i tot com que

normalment els valors d’aquest tipus de donacions són

superiors als valors marcats com a màxims per les aportacions

dineràries, crec jo que se podria i s’hauria d’arbitrar alguna

fórmula perquè independentment del valor del pis com a

donació, que també pot entrar dins els màxims que es preveu en

altres articles en el tema d’habitatge, sí també se podria establir

una quantitat màxima com a bonificació dins el valor d’aquest

habitatge. Per tant, esperem que per al ple tenguin l’oportunitat

d’estudiar més a fons la proposta i poder tenir cabuda.

També hi ha dos articles més que hi voldríem fer referència,

l’esmena 79 de supressió de l’article 19. Entenem des del

nostre grup que allò que aquí es proposa és clarament un

increment de pressió fiscal i cadascú ho pot amagar com li

interessi. Jo li faré només dos comptes. Miri, el cost de les

deduccions, bonificacions i reduccions que vostès presenten en

aquesta llei, vostès mateixos a la conselleria les han qualificat

en 61,22 milions d’euros. La previsió d’ingressos per increment

del 0,5 al 0,1, aquest mateix informe està quantificat en 68

milions d’euros. Per tant, el Govern, la conselleria recaptarà

6,78 milions d’euros més que el cost de les deduccions,

bonificacions i reduccions. Vostès a això li poden dir com els

sembli, però suposa una millora d’ingressos i per tant, podem

interpretar amb tot el dret que és un increment de la pressió

fiscal. 

A més, també voldríem fer una consideració i per dir-ho

d’alguna manera colAloquial creim que des de la conselleria es

vol vendre una moto, perquè el Govern quan parla d’un tipus

especial d’acte jurídic documentat per joves discapacitats i

famílies nombroses, per a adquisició d’habitatge, o per

determinades operacions en habitatges protegits, diu que té un

cost, així figura a la memòria econòmica, de 2,23 milions

d’euro. I això és discutible, aquí no es produeix cap reducció,

simplement no s’aplica l’elevació del tipus i no s’obtindrà una

millora en els ingressos d’aquestes 2,23 milions. No és

exactament igual que allò que vostès ens volen donar a

entendre o allò que vostès ens diuen.

I quant a l’esmena 7981, que proposa la supressió de

l’article 27 i recuperar el contingut d’aquest article al qual

presentam aquesta esmena de supressió, dir que sobre les

fotocopies com a fet imposable, o més ben dit, la realització de

fotocòpies només podrà ser gravat quan la fotocòpia la realitzi

l’administració sobre documents originals dipositats a l’òrgan

competent. I s’ha de dir així perquè tal com està redactat en

aquest moment es pot entendre que es cobrarà per qualsevol

fotocòpia o còpia en disquet, cosa que de fet seria irregular.

Quant a l’altre tema que hem comentat abans en relació a

l’article 27, la utilització de l’etiqueta ecològica comunitària.

Voldria recordar que sempre el fet imposable de les taxes

sempre ha d’estar vinculat a la prestació d’un servei públic i de

cap manera a conductes dels subjectes passius, com seria en

aquest cas. D’aquí que entenem que està perfectament

fonamentada la proposta de supressió per aquestes

inconcrecions que podem observar en el redactat d’aquests

articles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. El Sr. Huguet en torn de

contrarèplica.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No tornarem a insistir en l’argumentació que ja ha fet la

meva companya en la globalitat de totes les esmenes. Si bé hi

ha un principi de discrepància en la darrera exposició que ha fet

el representant del Grup Parlamentari Socialista. No pel fet

d’haver-hi més ingressos via impositiva vol dir que

s’incrementa la imposició, potser que hi hagi una millora en la

gestió de la imposició ja establerta que fa que aquests ingressos

s’incrementin. Açò també és perfectament possible.

En qualsevol cas jo crec que ha quedat perfectament

establert quin eren els criteris del nostre grup parlamentari,

sobretot en relació al tema que li he dit que estàvem disposats,

no només a estudiar-ho, sinó per un fet de justícia. Li agraesc

moltíssim que vostè fins i tot hagi introduït elements que a mi
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se m’escapaven en el sentit de què hi ha articles de la pròpia

llei, fins i tot de legislació en la que ja comptam, allà on

efectivament aquests tipus de donacions ja tenen les seves

pròpies desgravacions i que per tant, s’haurà de compensar amb

el màxim que s’estableix quant a aportació dinerària. S’haurà

d’establir que sigui sempre quant a primer habitatge, no val el

truc d’aquell que té molt de patrimoni i deixa molt de patrimoni

al seu fill. No és el mateix que aquell pare que amb el seu

esforç deixa el primer habitatge al seu fill. Aquest primer

habitatge per al seu fill en vida de tenir, entenem nosaltres, o

pot tenir sempre i quan ja no estigui establert, que és el que jo

me vull estudiar, ha de tenir, com a mínim, la mateixa

desgravació, la mateixa exempció que pugui tenir una aportació

dinerària directa d’un pare a un fill per adquirir el primer

habitatge. Jo crec que açò és un fet que és de justícia i ens ho

mirarem.

Respecte de les esmenes del Grup Parlamentari

Nacionalista, bé, li he de dir la veritat, Sr. Sampol, explicar

com vostè ho ha explicat aquí és d’un raonament implacable,

és a dir, efectivament; per tant, aquí o aclarim que quan deim

de regadiu és de regadiu per a ús agrícola o aclarim que és de

regadiu, incloent l’ús agrícola, a no ser que hi hagi normativa

pròpia ja establerta, on açò ja estigui previst, que és el que

sembla que hi ha, unes lleis, o una llei concretament on ja es

preveu aquesta exempció del cànon d’aigua per a aquesta

utilització de regadiu en usos agrícoles. Si açò ja està establert,

doncs ja està establert; si s’ha d’incorporar, nosaltres li deim el

mateix: en principi ha d’entendre que ens mantenim en la

proposta que ha fet la nostra portaveu, però amb el compromís

d’estudiar-ho d’aquí al plenari, per si falta un aclariment o una

transacció en aquest tema, que no pugui ser açò un subterfugi

on els autèntics beneficiats siguin, que nosaltres entenem que

ho poden ser, perquè utilitzen una aigua o reutilitzant una

aigua, que per tant no es tira, sinó que se li dóna una

reutilització, un ús, però no seria massa de rebut -i açò ho dic

i quedarà gravat- que açò només impliqués per a aquells que

puguin regar camps de golf i no impliqués per a aquell que pot

regar productes agrícoles. Vull dir que aquesta contradicció no

seria de rebut i ho dic així de clar. I si és així, jo me compromet

a fer-ho veure perquè es modifiqui, per tant aquest compromís

que quedi, però que avui la votació serà la que és, amb un prec,

que no importa que li faci, i és que mantengui l’esmena viva.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Qualque grup que no hagi

intervingut i vulgui fer ús de la fixació de posicions? Fixació de

posicions sobre les esmenes que acabam de debatre, fixació de

posicions? Té la paraula ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Hi cap no?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ja no hi ha pus esmenes, no?

EL SR. PRESIDENT:

A veure, sí, ara hem debatut un primer bloc en el qual

Esquerra Unida i Els Verds no tenia cap esmena; s’han defensat

ara. Pot fixar posició, si vol fixar posició, sobre aquest bloc que

hem defensat i passarem a l’altre bloc.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Aposta, sí, era això.

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Idò, té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, molt breument, només dir que per part del nostre

grup, idò, tot i que no hem presentat esmenes a aquests punts,

per considerar que són normativa tributària, idò dir que sí que

donaríem suport a les esmenes que s’han presentat per part del

PSM i per part del Partit Socialista, perquè que aquestes

esmenes podrien millorar el que suposa l’articulat d’aquesta

primera part. I sobretot fixar-nos en tres concretament, o

almanco per esmentar-les, que a l’article 19, la qual doble la

gravació dels actes jurídics documentals, nosaltres ja vàrem dir

en el seu moment que consideràvem que efectivament això era

un engany de cara que mentre es deia que es baixaven altres

gravacions aquesta idò augmentava o es doblava; que per altra

banda, el tema, per tant creim que s’hauria de suprimir i per

tant donarem suport a aquesta esmena.

I a l’article 25, idò també consideram que l’esmena que

presenta el PSM, que el tema del cànon com a mínim posi que

hi hagi un ús agrícola, tot i que nosaltres evidentment creim que

no només hauria de dir això, sinó altres coses, com per exemple

que se’n fes un ús, s’utilitzàs o s’intentàs aprofitar per dir que

hi ha d’haver qualque tipus de bones pràctiques envers aquestes

actuacions de reg, però consideram que, com a mínim, s’ha de

concretar que hi hagi l’ús agrícola, perquè si no és evident que

serà una entrada a molts altres tipus de reg.

I ja per acabar, ja vàrem dir a l’hora de la nostra diríem

postura en el plenari respecte d’aquesta qüestió, que l’etiqueta

ecològica, comunitària i tot això, idò efectivament aquestes

taxes no aclareixen res, si més no, creen una confusió que

nosaltres, al nostre entendre, també estaríem en la línia del que

ha estat l’esmena que ha presentat el Partit Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I havent esgotat el debat

d’aquest primer bloc d’esmenes, passarem a la votació de totes

elles en conjunt, però entenc que l’esmena número 7977 i 7980,

que el Grup Popular ha anunciat el seu vot a favor, les votarem

a part. És correcte?

Idò, passam, si els pareix bé, a la votació conjunta de les

esmenes número 7519, 7520, 7976, 7978, 7521, 7979, 7522,

7523, 7524, 7981, 7525 i 7526.
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Vots a favor d’aquest bloc d’esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat aquest bloc d’esmenes. Passam ara

a la votació de les esmenes 7977 i 7980.

Vots a favor d’aquestes dues esmenes?

Unanimitat. Per tant, queden aprovades i incorporades

aquestes dues esmenes.

Passam ara a la votació conjunta dels articles, supòs que els

articles que estaven esmenats per aquestes dues esmenes que

hem acabat d’aprovar s’hauran de votar a part. Aleshores,

votarem en primer lloc, si els pareix bé, l’article 12 i l’article

21.

Vots a favor d’aquests dos articles?

Unanimitat.

I ara passam a la votació conjunta dels articles 7, 8, 9, 10,

13, 15, 19, 22, 24, 26 i 27.

Vots a favor d’aquests articles? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara el debat de les esmenes que

es mantenen a la resta del projecte de llei i que són de l’esmena

número 7537 a la 7554 del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds; de l’esmena número 7527 a la número 7534 i les

RGE núm. 7536 i 7555 del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i les esmenes de la número 7982 a la 7997 del

Grup Parlamentari Socialista.

Així mateix, aquesta presidència vol recordar als grups

parlamentaris que s’han incorporat les noves disposicions

addicionals quinzena bis, quinzena ter, quinzena quater,

quinzena quinquies i quinzena sexies, 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 es votaran

a continuació de les esmenes.

Passam idò a la defensa conjunta d’aquest bloc d’esmenes,

en primer lloc per a la defensa de les esmenes presentades pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la

seva portaveu.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull anunciar el

nostre vot particular a la llei, no sé si ho he de fer ara en aquest

moment, sí, idò anuncio el vot particular i entr a les esmenes,

no, senyor president?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, hem de dir que respecte d’aquest segon bloc de la Llei

de mesures tributàries, ja també ho vàrem dir en el debat que hi

va haver en el plenari, nosaltres consideram i de fet així hem

presentat tot un seguit d’esmenes que van en la línia de

supressió d’una sèrie d’articles que ara esmentaré perquè,

perquè consideram que no és a través de la llei

d’acompanyament que hi ha d’haver aquestes modificacions o

aquestes, fins i tot noves o creació d’empreses públiques, per

exemple, o altres; sinó que ha de ser a través del que és el debat

parlamentari, el procediment parlamentari propi i no a través

d’aquesta llei que s’ha convertit en un calaix de sastre.

Per altra banda, també veim amb preocupació el tema de

totes les addicionals que ara ens trobam que no tenim

possibilitat de presentar-hi esmenes, però esperem que puguem

això parlar-ho al plenari.

Entrant ja esmena per esmena, dir que nosaltres a l’article

32 hem fet una esmena de supressió, de l’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears, bàsicament perquè

creim que no és el lloc o no és la llei adequada per fer una

modificació d’aquest tipus, sobretot tenint en compte que

precisament aquesta llei tenia bastant de consens o, almanco, hi

havia un acord, tot i que el Partit Popular no va estar d’acord en

el seu moment, però bé, hi havia un cert acord sobre aquesta

llei. Creim que ha de seguir una tramitació exclusiva com a llei

de comerç.

A l’article 33, que és la modificació del Servei d’Ocupació

de les Illes Balears, també demanam la supressió perquè jo

voldria recordar que la creació del SOIB va ser una llei que va

ser aprovada per unanimitat, per part de tots els grups

parlamentaris del Parlament; informada favorablement per la

totalitat dels agents socials, i ara aquesta modificació idò

vendrà sense consens. I a més, que té un objectiu que, al nostre

entendre, no és el que hauria de tenir el SOIB, que seria

integrar els distints àmbits de la formació professional que, en

aquest cas, nosaltres consideram que s’exclou una part

important i es queda únicament com a formació ocupacional.
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Per tant, creim que ni per la forma ni pel procediment ni pels

continguts creim que, o consideram que s’ha de suprimir aquest

article 33, que és la modificació del SOIB.

També, a l’article 35 hem presentat també una esmena de

supressió. L’article 35 el que pretén és una modificació de la

Llei d’aigües, és una llei, a més, estatal, d’un decret legislatiu,

que precisament aprova el text refós de la Llei d’aigües estatal;

i tot i que hi ha algunes qüestions que a nosaltres ens poden

semblar correctes, consideram que no és la fórmula, a través de

la llei d’acompanyament, sinó que ha de tenir, per ella mateixa,

hauria de tenir, com dic, o hauria de seguir el procediment

parlamentari i no dur-ho a través de la Llei d’acompanyament.

A part que tot això genera una inseguretat jurídica molt

important, perquè no hi ha ningú que sàpiga exactament moltes

vegades a què s’ha d’atendre, a quina llei i després ha d’anar a

no sé quantes lleis d’acompanyament que intenten dir-li què és

el que ha d’arribar a passar amb una matèria concreta, com per

exemple pot ser el tema d’aigües. Nosaltres creim que això no

són maneres, no són fórmules i per tant creim que aquest article

35 també s’hauria de suprimir.

Anant a l’article 36, que també presentam una supressió del

que és la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes

Balears, hem de dir que no ho veim necessari, no sabem massa

bé a què respon aquesta modificació. A part que ja els dic que

nosaltres consideram que no és el procediment, però el

contingut d’aquesta llei són absolutament bastant innecessaris,

concretament li puc dir que l’únic que esbrinam és que els béns

immaterials puguin ser declarats BIC i resulta que l’altre dia en

el Consell de Mallorca es va declarar BIC, per exemple, la

SibilAla, el cant de la SibilAla, que és un bé immaterial. Per la

qual cosa no entenem massa bé a què respon aquest

plantejament que es fa amb voler modificar aquesta llei per

aquesta via i amb el contingut pertinent que he explicat.

Per altra banda, l’article 37, també hi feim una esmena de

supressió, per considerar que no és a través d’una llei

d’acompanyament que s’han de fer normes en matèria de

patrimoni públic local de sòl i en matèria d’alienació de béns

patrimonials i demanaríem que el Partit Popular tengués més

valentia a l’hora de tots aquests temes que tant d’interès li

suposen les dugués per la via normal parlamentària.

Respecte a l’article 38, que es modifica, i aquí comença un

seguit d’articles que nosaltres realment estam molt preocupats

perquè veim que hi ha a tots i cadascun d’aquests articles es fa

una qüestió molt curiosa; és a dir, sense cap tipus de debat amb

els sindicats, sense cap tipus, per tant, de negociació, més que

debat, no es tracta de debatre, es tracta de negociar; sense una

qüestió aclaridora i sobretot duent-ho a través de la llei

d’acompanyament, el que ens fan és, començant ja per l’article

38, que els funcionaris de l’administració autonòmica poden ser

cedits en comissió de serveis al que són les empreses públiques,

d’una forma que evidentment ens deixa molt poc aclarida.

Pel que fa a l’article 39, hem de dir que fa una modificació

de la Llei de funció pública i que a més aquesta modificació de

la Llei de funció pública, i si me permeten un segonet, que pas

pena que no me doni temps, a l’article, com dic, 39, a més de

treure una oferta d’ocupació a la carta, modificar el concepte de

població, a partir d’ara s’entendrà població com a illa; que, a

més, es pretén premiar, donar una certa garantia als funcionaris

que ocupen un lloc de designació; que no estaran obligats a

concursar a les places iguals o de grau inferior a dos nivells; a

més de modificar el punt 3 de la funció pública, per continuar

protegint els funcionaris de lliure designació; a més de tot això,

el que es fa és, a més, afegir un apartat respecte de la

conciliació de la vida familiar i laboral, que és absolutament

increïble. És a dir, si el Partit Popular el que vol fer, o el

Govern de les Illes Balears vol fer una conciliació de la vida

familiar i laboral, no l’ha de fer a través d’aquesta llei i menys

amb el contingut que ho fa, que el que ve a dir és que serà un

premi que el conseller farà en funció de qui trobi que li ha de

poder donar aquesta conciliació. Això no és un premi, sinó que

és un dret i en aquest sentit, per tant, nosaltres rebutjam

totalment el que són aquests plantejaments i per tant, no només

ja per procediment, sinó per una qüestió de contingut,

consideram que s’han de suprimir aquests articles i

concretament l’article 38 i l’article 39.

Ja entrant a les disposicions addicionals, entram dins un

altre camp bastant complex, o més que res hi ha tant per dir

sobre aquesta llei que francament jo trob que el debat, i

sobretot amb deu minuts, dóna molt poc, però anant a la

disposició addicional o almanco a les que nosaltres hem

plantejat, esmenes, a la disposició addicional primera resulta

que, de cop i volta, i a través d’un tema tan important com són

les empreses públiques que defugen del control públic, perquè

són empreses públiques amb dret privat, amb la qual cosa tant

per a l’accés a aquestes empreses, com també pel que puguin

dur a terme dins aquesta empresa i els mecanismes que s’han de

fer, idò, evidentment, cada vegada el que es fa és crear una

administració paralAlela. Bé, en aquest cas de la disposició

addicional primera demanam la supressió perquè, a més, i si me

permeten tornar afegir, es fa referència un apartat segon de la

disposició addicional cinquena de la Llei de pressuposts, és a

dir, tot el dia feim esment a altres lleis d’acompanyament que

ja han desacompanyat; és a dir, es crea una confusió i una

inseguretat jurídica enorme. I en aquest cas idò el que es fa és

incloure més activitats de medi ambient relatives al que serien

competències pròpies de l’administració, idò es passen a

IBANAT, almanco en aquest cas, suposam, que és la caça, la

protecció d’espècies i l’educació ambiental.

Nosaltres consideram que això no són fórmules, podem

parlar d’empreses públiques, però d’una altra manera, no a

través d’una llei d’acompanyament feta de qualsevol manera,

sense informes tècnics que nosaltres puguem contrastar, sense

el debat pertinent com dic i el procediment que pertoca dins un

parlament.

Respecte de la disposició addicional segona, es crea

l’empresa pública d’Agència Balear de l’Aigua, que jo vull

tornar dir aquí una cosa: nosaltres estam d’acord amb el

contingut, no d’acord amb la forma. Nosaltres creim que això

ha de ser una llei pròpia, vull recordar aquí per si algú no ho

sap i sobretot del Partit Popular, que precisament el pacte de

progrés a l’anterior legislatura va dur, o volia o pretenia dur,

l’aprovació d’una Llei d’Agència Balear de l’Aigua que anàs

amb una llei i per tant fos discutida com pertoca, i no d’aquesta

manera, a través d’una llei d’acompanyament.
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Per altra banda, la disposició addicional tercera, de ses

Salines, nosaltres hem presentat aquesta esmena de supressió,

no tant pel contingut, que tot el que suposi evidentment la

protecció hi estarem d’acord, la faci qui la faci; però el cert és

que ens preocupa que, com que no s’ha fet el PRUC, idò es

posi ara aquesta disposició només amb un any de vigència i ens

temem que això després d’alguna manera no es faci en aquest

any, ja que tampoc no s’ha fet en aquest. Així i tot, nosaltres

creim que tampoc no s’hauria de dur a través de la llei

d’acompanyament.

No sé com vaig de temps, però, disposició addicional

sisena, que hi hem presentat alAlegacions, oh, perdó, que hem

presentat esmena a l’Escola Balear d’Administració Pública.

També consideram que això és, una vegada més, els càrrecs

directius voler donar, poder-se ocupar per funcionaris públics

i per tant defugir, com dic, del control que nosaltres creim que

s’ha de dur a terme en aquests àmbits.

A la disposició addicional vuitena, perdó per la ..., però és

que, a la disposició addicional vuitena; bé, aquí també, sense

entrar massa en qüestions, es crea una empresa pública agrària

i pesquera, que ja vàrem dir també en el plenari que no creim,

en primer lloc, que una creació d’una empresa pública i

sobretot que aquesta llei en crea no sé quantes i en modifica no

sé quantes més, i jo no sé com no tenen una mica de vergonya

els del Partit Popular per dur aquestes lleis al Parlament, així de

clar; jo tendria vergonya, així de clar; llavors, crec que això no

es pot tolerar i sobretot en aquest cas també, perquè, a més de

dur la creació d’una empresa pública, que podem discutir si hi

estam o no hi estam d’acord, a més el contingut d’aquesta

empresa, que fins i tot podrà sostreure el que són competències

pròpies de l’administració, com per exemple amb la inspecció.

Jo crec que tot això, supòs que vostès tenen els informes

jurídics però nosaltres no, i no hem pogut veure exactament què

és el que podrà fer aquesta empresa i de quina manera; a part

que les condicions d’accés del personal tampoc no estan clares.

Ara n’ha feta una d’esmena, el Grup Parlamentari del Partit

Popular, que intenten no sé què fer, però d’alguna manera

queda exactament igual en la línia que, a part de què podran

entrar funcionaris i també els laborals, o que hi haurà una

situació de laborals una miqueta estranya, el cert és que les

condicions d’accés tampoc no queden gens clares. Però

sobretot el que serà és una repartidora de les ajudes i de les

subvencions, i el que es fa és defugir del control públic, això és

una cosa molt seriosa i no va de bromes i jo crec que en aquest

sentit hi hauria d’haver algú almanco en el Partit Popular, que

a mi me consta que qualcú hi deu haver, que això considera que

no es pot fer d’aquesta manera i per tant, nosaltres, és evident

que demanam la supressió.

Per altra banda, entrant al que és la disposició, i perdó

perquè, la disposició addicional novena, que fa referència a

normativa sobre activitats classificades, també ja vàrem dir que

demanam la supressió perquè consideram que el que no es pot

fer és anar a menys amb les activitats classificades; i

precisament, donar la possibilitat que si una depuradora resulta

que l’hem de fer a un lloc, que bé, que en fi, que no és el que

pertoca, que està massa prop de la població, idò permetre-ho a

través de la normativa d’activitats classificades. Jo els dic al

grup parlamentari, al Govern, al grup parlamentari en aquest

cas, que siguin valents, que modifiquin la Llei d’activitats

classificades i que evidentment allà podríem parlar de

moltíssimes qüestions que crec que suposaria una millora de

cara a aquest tema per a tota la població.

Entrant al que és la disposició addicional onzena, que és

obres a sòls per a obra pública, també dir el mateix: nosaltres

no creim que això sigui un tema per dur a una llei

d’acompanyament; això s’ha de parlar, s’ha de fer d’una altra

forma, de totes maneres dir que en algunes coses ja en aquest

moment la pròpia llei ho autoritza; a la Llei de carreteres hi ha

una sèrie de qüestions que aquí estan, o almanco nosaltres,

consideram que ja estan en aquest moment normativitzades, i

d’alguna manera tornam dir: crec que no és la fórmula, a través

d’una llei d’acompanyament.

La disposició addicional tretzena, que és el tema del

conveni de carreteres. Bé, en aquest tema nosaltres també

demanam la supressió. Creim que un conveni que, a més, no

està clar, un conveni que sabem qui el pagarà, un conveni que

s’incompleix, creim que ja és molta barra dur aquí que, a més,

a través de la llei d’acompanyament, a més a través de la llei

d’acompanyament, idò dur precisament que volen o que s’ha

de, la licitació, la contractació i totes aquestes qüestions

relatives a poder dur endavant carreteres, idò que ho volen dur

amb un calçador en aquesta llei d’acompanyament que, com dic

i torn repetir, és un vertader calaix de sastre i fa vergonya a

qualsevol persona que consideri que els parlaments són per a

debatre i no precisament per fer el que es fa a través d’aquesta

llei.

A la disposició addicional catorzena, nosaltres tenim

presentada esmena de supressió, perquè per transferir al

Consell Insular de Mallorca, mitjançant conveni específic de

colAlaboració, nosaltres creim que tampoc no és el sistema de

dur-ho a través de la llei d’acompanyament.

A la disposició addicional quinzena també hem presentat

una esmena de supressió, perquè creim que és una fórmula de

funcionaritzar el personal laboral de l’empresa IBANAT; fer-

ho d’una manera molt poc aclaridora, de fet el fet de dur-ho a

la llei d’acompanyament és un exemple molt clar; de crear

expectatives als propis treballadors que potser després que se

n’adonin que això no anirà talment com es faci. A part que,

com dic, no hi ha hagut cap negociació, almanco negociació a

la mesa general, amb els sindicats sobre aquestes qüestions que

són molt delicades i que el que pareix aquí que es vol és

comprar els treballadors o no sé exactament què, perquè no

entenem que tots aquests temes d’aquesta profunditat idò es

duen a través d’aquesta llei d’acompanyament.

Per tant, i entrant ja al que, me sap greu, però és que és una

qüestió ja que aquesta llei té tot això. A part de les noves

incorporacions que hi ha hagut per part del Partit Popular i que

s’han convertit en part de la llei, hem de dir que, i perdó, que

no me voldria perdre, me sap greu, però, -perdoni, Sr.

President, però és que no-; hi ha el punt 15, si me permeten,

afegir una nova disposició, és el Pla d’estabilitat laboral -és que

ara m’he perdut un poc, no sé si això ja és una disposició,

s’afegeix una nova disposició, no, perdó, perdó. S’afegeix una

nova disposició que diu que el càrrec directiu de l’entitat

Estudis Baleàrics idò podran ser funcionaris. Bé, això és el
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mateix que hem dit amb l’Escola Balear d’Administració

Pública, passa el mateix, el que volen fer és, com dic, una

situació que nosaltres creim que és molt poc clara, molt poc

transparent.

Per altra banda, a l’esmena a la disposició addicional

quinzena, quan diu que la condonació del deute d’una sèrie

d’obres, nosaltres entenem que una condonació de deute, que

no s’explica a més per quines raons es fa, nosaltres creim que

això tampoc no seria motiu per dur a una llei

d’acompanyament; i en tot cas és una qüestió que nosaltres

desconeixem els motius pels quals es pugui dur a terme.

I respecte a les altres que hi ha, i ja vaig acabant, el que ens

pareix ja absolutament increïble és que tenguin la barra de dur

aquí una disposició addicional on es diu que s’aprova un Pla

d’estabilitat laboral. Jo, no és per res, però crec que no sé què

els passa, però anem a veure, un tema com aquest, tan

important, dels temes laborals, que es du a través d’una llei

d’acompanyament, que s’han romput les regles del joc perquè

no s’ha negociat amb els sindicats -això es va presentar,

aquesta esmena es va entrar aquí dins quan, i després es va

parlar amb els sindicats, però ja tenia el registre d’entrada, amb

la qual cosa no hi ha acord-; vull dir que es passa del que havia

estat, que sí que havia fet el pacte en aquest cas, amb 1003

places amb oposició, amb un model molt clar, que vostès han

seguit perquè no els queda més remei, però resulta que ara es

passa a un concurs oposició, es passa, a més, com dic, sense

cap tipus de negociació, que això no és un pacte d’estabilitat.

Primera, perquè s’incompleixen fins i tot els principis

constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i hi ha tota una sèrie

de qüestions que evidentment no estan gens clares i potser que

el que es faci sigui dir d’alguna manera una poca veritat als

treballadors que se’ls promet aquesta situació. Nosaltres creim

que això és molt greu, no són maneres, però pareix ser que les

maneres arriben fins al final. No sabem què trobarem el dia que

ho haguem de discutir en el Parlament.

Però ja per acabar, crec que ja acab, s’afegeix també una

nova ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vagi acabant, senyora, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, acab, Sr. President, i perdoni, però és que hi havia

moltes esmenes i a més n’hi ha d’afegides i de qualque manera

he de donar l’opinió.

A la disposició addicional, respecte que queden sense efecte

els procediments de concurs per a l’adjudicació de concessions

del que eren els concursos dels ports. Bé, aquí està clar que està

fet per al Port d’Andratx i això nosaltres consideram que no és

legal, que no la poden fer aquesta disposició addicional, el que

es volen llevar és el marró que té la Sra. Cabrer damunt i el que

volen intentar és rompre una dinàmica que d’alguna manera

s’havia encetat a l’anterior legislatura, i que ara, per aquest

problema que he dit, idò, volen que tot aquest procediment

quedi desfet.

Jo crec que això és molt poc seriós, molt poc seriós, que hi

ha una Llei de Ports que vostès tenen, a més, en aquest moment

en marxa, ho posin a la llei de ports que no volen fer concursos,

com ho posen, que només volen donar-ho d’una altra manera,

però consideram que aquesta disposició addicional només és

per salvar la cara de la Sra. Cabrer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Ara, per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, els faig notar, a l’article 37.3, bé,

tot aquest article jo crec que persegueix un objectiu lloable que

és que els ajuntaments i en el seu cas els consells insulars facin

patrimoni públic de sòl i entre altres objectius disposar de sòl

ja sigui per abaratir el preu d’aquest, del sòl o per posar a

disposició per construir habitatges de protecció oficial. Això ho

concreta especialment el punt 3 de l’article 37, però aquí tenim

un dubte que esperam d’aquí al plenari que entre tots ho

puguem solucionar, es refereix que els béns del patrimoni

públic local de sòl han de ser destinats a actuacions adreçades

a regular el mercat de sòl o a la construcció d’habitatges

subjectes a algun règim de protecció pública o altres usos

d’interès general.

Inicialment, bé, l’esmena que tenim, la número 7527,

proposàvem suprimir aquesta frase “o altres usos d’interès

general”; però ara els proposam mantenir aquesta frase, però

aquí s’ha de determinar qui decideix quan és interès general,

perquè, per una part, si els ajuntaments han de tenir aquest

patrimoni de sòl públic, però una instància superior, un consell

insular o un govern, pot declarar d’interès general una obra i ha

de poder afectar-la a aquell patrimoni, no ens pareix correcte.

I si només ho pot fer l’ajuntament, qui ho fa en nom de

l’ajuntament?

Aleshores, nosaltres proposaríem, i feim una modificació de

l’esmena, que en lloc de suprimir “altres usos d’interès

general”, afegiríem “o altres usos d’interessos generals, estimat

o acordat pel plenari de l’ajuntament”. És a dir que si hi ha una

reserva de sòl, fruit d’un procés d’urbanització, aquest sòl o

s’ha de destinar a abaratir el mercat o a habitatges de protecció

oficial o, si l’ajuntament, per acord plenari, ho decideix, a un

altre tema. Però ha de ser el ple, no ha de ser el batle ni ha de

ser el govern, ha de ser el plenari de l’ajuntament. Els prec que

s’estudiïn el tema, perquè no queda clar i qualque batle ens ha

manifestat el seu dubte.

Bé, pas ja a un altre tema. Tornam estar amb la creació

d’empreses públiques, no, perdó, l’article 38 el que fa és que

aplica a cada empresa pública podrà tenir una normativa

reguladora de les condicions dels seus funcionaris. A nosaltres

això ens pareix un autèntic disbarat, que cada empresa pública

pugui tenir unes normes específiques que regulen el seu
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funcionariat, això serà un caos administratiu i realment farem

una espècie de regnes de taifes que serà cada empresa pública

que tendrà un règim jurídic distint quant a la regulació dels seus

funcionaris. Proposam la supressió d’aquest article.

Igualment, proposam la supressió de l’article 39, primer

perquè suposa una modificació de la Llei de funció pública, que

ja ho hem dit altres vegades, amb un mecanisme pervers, per

aquesta via, però llavors el que fa és introduir elements

d’absoluta discrecionalitat en mans del conseller de Funció

Pública i Interior.

La disposició addicional segona crea una nova empresa

pública, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, i no la

creim necessària. Això suposarà més despesa, més personal,

més discrecionalitat, i proposam la supressió d’aquest article.

Com també la disposició addicional vuitena que crea una

nova empresa pública a Agricultura, com si no en tengués

abastament. Bé, aquí implícitament ens dóna la raó una

argumentació que vàrem tenir l’any passat quan es va facultar

l’empresa pública SEMILLA a tramitar els expedients d’ajuts

europeus. I ja vàrem dir que això era ilAlegal i que aquests

expedients de subvencions, amb fons europeus havien d’estar

fiscalitzats pels funcionaris i que no podia ser que això ho fes

personal laboral d’una empresa pública. Bé, durant aquest any

s’ha funcionat així, esperem que no hi hagi cap inspecció

perquè podria tenir conseqüències greus i ara s’intenta

adscriure funcionaris a aquesta nova empresa pública per fer les

mateixes funcions. Nosaltres tenim les mateixes reserves legals

i, a part d’això, hi ha un increment brutal del capítol 1 a la

Conselleria d’Agricultura, si comptam la conselleria més les

empreses públiques, i un increment de la discrecionalitat per

part del Govern.

La disposició addicional novena eximeix les depuradores de

guardar les distàncies mínimes previstes en el Reglament

d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Si una

depuradora no és una activitat molesta, ja me diran què ho és;

per tant, nosaltres proposam mantenir les distàncies i suprimir

aquest article.

La disposició addicional dotzena crea el fons de cooperació

municipal. Estam d’acord amb la creació del fons de

cooperació municipal, però pensam que seria més adient fer-ho

amb una llei pròpia i que a la vegada no derivàs a un futur

reglament el repartiment d’aquest fons, sinó que els criteris ja

es fixassin a la pròpia llei. Per tant, per això també els

presentam aquesta esmena de supressió.

La disposició addicional tretzena faculta el Govern a

derivar obres fruit del conveni de carreteres; nosaltres pensam

que això significa derivar els pressuposts, dit amb altres

paraules, hipotecar el futur econòmic, i no ens pareix molt bé

que ja es gastin els doblers de quan nosaltres tornarem governar

d’aquí tres anys. Per tant, fora.

I finalment, la disposició addicional catorzena ja perpetua

una situació irregular. Pareix ser, segons ha dit el Partit

Popular, que la Llei de transferències en matèria de benestar

social estaven mal fetes o mal calculades pel que feia a

Mallorca i, en lloc de modificar la Llei de transferències,

aquesta llei de transferències, i revisar el cost efectiu, bé, el que

es fa és, mitjançant aquesta disposició addicional catorzena, per

a l’exercici 2005 i successius, és a dir, per exemple transferir

al Consell de Mallorca, mitjançant convenis, els recursos

econòmics que facin falta. Això, a part que ens pareix

discriminatori respecte dels consells de Menorca i d’Eivissa i

Formentera, no ens pareix un mètode adequat.

Bé, fins aquí les esmenes i anuncio també la presentació del

vot particular a totes les noves disposicions addicionals

presentades pel Grup Parlamentari Popular i ja estic fora de

temps, ja en plenari guardarem els arguments per al plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. El Sr. Boned té la paraula en

nom del Grup Parlamentari Socialista, per defensar les esmenes

del seu grup, més els vots particulars que vulgui mantenir.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest cas i en aquest grup

d’articles i disposicions addicionals són moltes les esmenes que

s’han presentat i, evidentment, amb un temps de deu minuts,

resulta pràcticament impossible fer referència a totes i

cadascuna d’elles, per tant faré referència a algunes de les

esmenes presentades pel nostre grup i donaré per defensades la

resta, a pesar que no hi faci referència directa a la meva

intervenció; així com també al final faré referència als vots

particulars que es fan per part del nostre grup a les disposicions

addicionals noves afegides al text original d’aquesta llei.

Entrant directament a les esmenes que feia referència, en

primer lloc, voldria parlar de la 7982 que proposa la supressió

de l’article 32, i volem fer algunes consideracions entorn

d’aquest article. Ressaltar que en el punt 2 el que realment es

fa és una cosa tan simple com suprimir l’apartat 2 de l’article

50 de la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears. Pareix que d’alguna manera ens dóna la sensació que

fa por dir clarament que se suprimeix aquest apartat i, com a

substitució, el que se’ns presenta és una readscripció de

l’article sense aquest apartat 2. Aquesta supressió, curiosament,

va en contra dels interessats, com quasi sempre, ja que a partir

de l’1 de gener no disposar de la llicència autonòmica de gran

establiment serà infracció molt greu. Fins i tot suposam, i aquí

hi ha el matís diferencial, que l’infractor acompleixi els

requisits exigits per obtenir la llicència corresponent,

circumstància aquesta que feia que fins ara passàs a ser una

infracció greu i no molt greu.

Aquesta supressió va directament lligada a l’apartat 5

d’aquest mateix article 32, que la nostra esmena proposa

suprimir, i és així perquè es pretén per aquesta via dispensar

l’administració del tràmit d’audiència prèvia a l’hora d’acordar

el tancament d’un establiment. El que deixa, segons entenem,

l’interessat en una situació d’indefensió, amb procediments

sancionadors que podem entendre també que podrien suposar

una infracció de l’article 24.2 de la Constitució. I al mateix

temps, que en el cas de produir-se aquest tancament, no

s’hauria decidit en el context de l’article 72.2 de la Llei estatal
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques, que, per un altre costat, és bàsica.

Una altra esmena a la qual volíem fer referència és la

número 7984, amb proposta de supressió de l’article 36, per

considerar que la modificació de la Llei de patrimoni històric

de les Illes Balears és, al nostre entendre, innecessària. Volem

entendre que amb una correcta i oportuna interpretació de la

llei actualment en vigor, així com de la Llei de cultura popular,

seria igualment factible la consecució de l’objectiu marcat, que

no és altra que la protecció dels béns etnològics immaterials o

els béns d’interès cultural immaterial. Sense oblidar, per cert,

que el fet que novament es pretén modificar per la porta falsa

d’una llei d’acompanyament una llei aprovada per consens en

el seu moment.

No dubtam en cap moment que aquesta proposta és un

claríssim exemple del que ha de ser un instrument

complementari per aconseguir un correcte compliment dels

objectius de la política econòmica que figuren a la llei de

pressuposts, objectius de política econòmica inassumibles, com

tots els ciutadans i les senyores diputades i diputats sabem

també, sense la prèvia protecció dels béns etnològics d’interès

cultural que no ho han de fer possible, perquè d’una altra

manera segur que el compliment d’aquest objectiu seria

impossible.

Me referiré ara a l’esmena 7986, de supressió de l’article

39, i aquí entram ja dins el títol 3, que hauria de ser normes de

funció pública. I amb aquesta esmena proposam la supressió

d’aquest article 39, per diverses raons: entre elles que en el seu

apartat 3, que modifica l’article 59 de la Llei de funció pública,

conté normes d’extrema duresa i podríem considerar fins i tot

que van contra la dignitat dels funcionaris, en especial dels de

lliure designació que, sense que hagin comès cap infracció i pel

simple fet de perdre la confiança dels responsables polítics,

poden ser enviats fins i tot a un altre municipi. O fer referència

també a l’últim apartat d’aquest mateix article, que parla de la

conciliació de la vida familiar i laboral i que estableix

modalitats de prestació de serveis diferents de la presencial, i

ens ha paregut entendre que no s’introdueixen límits temporals

a aquesta proposta; la qual cosa creim que podria ser, en

qualsevol cas, necessari o interessant.

L’esmena 7991, també de supressió, ja en aquest cas d’una

disposició addicional, la novena, entenem que a la vista

d’actituds que es mantenen per part de la Conselleria de Medi

Ambient, clarament distanciades, a pesar que es tracti de

vegades d’un problema exactament igual, i com que pareix que

aquesta proposta, més que aplicar-la a tots els punts on sigui

necessari, tan sols ens dóna la sensació que es vol aplicar en

aquells punts que suposin un problema per al Govern i no per

resoldre qüestions d’interès general; i com, a més, es pot

entendre que concreten poc la regulació d’aquest tipus

d’infraestructures en el futur, recordar que parlam de les

depuradores i de tot el que això comporta; i per tot això creim

que el millor seria suprimir aquest text d’aquesta disposició

perquè, per un altre costat, tampoc no entenem que sigui

necessari per al compliment dels objectius econòmics del

pressupost.

L’esmena 7993, també de supressió de la disposició

addicional dotzena, que fa referència al fons de cooperació

municipal, que hem de dir sobre aquest fons que tenen com a

objectiu bàsic ser un instrument corrector de desequilibris; ara

bé, amb la regulació que del mateix es fa en aquesta disposició

addicional, deixaria de ser un instrument corrector de

desequilibris per passar a ser tot el contrari, un instrument per

a la millora del finançament de projectes municipals dels

ajuntaments que més interessin al Govern. Fins i tot es permetrà

fer aportacions de caràcter plurianual per a objectius

determinats, tot i que inicialment les aportacions econòmiques

fetes a càrrec d’aquest fons no tenen caràcter finalista.

Referir-me ara a l’esmena 7994, de supressió de la

disposició addicional tretzena, perquè tan sols, i ho demanam

així, perquè tan sols persegueix un objectiu, ja que tan sols

pretén enredar, des del nostre punt de vista, i seguir creant un

cert grau de confusió a un tema important com és el de

carreteres i entorn al conveni signat amb el Ministeri de

Foment. I també entenem el nostre grup que el propi text

d’aquest conveni ja preveu com es podrà fer front per part del

Govern balear al finançament dels imports superiors als pactats

i sense determinar quins, sinó que fa referència a qualsevol

d’ells, dins la legalitat vigent.

Hi ha altres esmenes presentades, com dic no ens dóna

temps de fer referència a totes, tan sols dir que entre elles

també hi ha la 7996 i 7997, que també proposen la supressió de

la disposició derogatòria i de la disposició final primera, per

raons evidents, i ara tan sols voldria fer referència a alguna de

les noves disposicions addicionals presentades o afegides a

aquest text original. La primera seria el que ara és la disposició

addicional quinzena quater i sobre aquesta disposició voldríem

dir que ens dóna la sensació que no és un pla d’estabilitat, sinó

que més aviat és un pla de consolidació, per dir-ho d’alguna

manera, de certs favoritismes. Entenem que, per exemple, a la

fase de concurs els punts d’un mínim de 40 i un màxim de 45

significa que si, per exemple, un opositor lliure té tres deus en

els tres exercicis, no podrà superar en cap cas un interí que

tregui en aquests mateixos exercicis un cinc o tres cincs, un a

cada exercici.

També pareix que tots els que no aprovin, tots els suspesos,

per a tots ells es crearà un borsí, perquè puguin continuar sent

interins i això suposarà una prioritat enfront d’altres de la resta

de borsins. Tot això vulnera el principi de mèrit i de capacitat

per a l’accés a la funció pública i va en perjudici dels que no

s’han beneficiat mai del que vulgarment es coneix com a

“enxufe”.

Volíem fer també especial significació i referència al darrer

apartat, al número 7 de la proposta que se’ns presenta per part

del Grup Popular, perquè entenem que d’alguna manera suposa

una llicència per modificar pressuposts sense passar pel control

parlamentari, ja que, de fet, segons ens diu aquí, permet i es

faculta el conseller directament per fer aquestes modificacions.

Quant a la disposició addicional quinzena quinquies, dir que

no resulta necessària com a complement per assolir els

objectius econòmics del pressupost, anulAlar els procediments

en curs per a l’adjudicació de concessions per a l’explotació

d’instalAlacions nàutiques esportives. I ressaltar que és curiosa
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la coincidència d’aquesta proposta en el temps amb determinats

problemes d’algun responsable polític en relació amb aquestes

mateixes concessions o temes.

I per acabar, a la nova disposició addicional quinzena

sexies, perquè entenem que proposa uns certs instruments o

convenis de colAlaboració entre el Govern i els consells o els

ens locals. I estableix que fins a l’aprovació d’aquests nous

instruments serà l’empresa Serveis d’Informació Territorial de

les Illes Balears la que haurà de cobrir les peticions que facin

determinats serveis per part de l’administració de la comunitat

autònoma o els consells insulars o els ens locals, però en cap

cas fixa terminis per a la creació i aprovació d’aquests

instruments. I creim que posat que es faci aquesta proposta, no

hi seria de més que es fixassin uns terminis perquè si no ens

podem trobar que aquesta empresa vagi fent transitòriament

aquestes funcions encomanades a aquests instruments o a

aquests convenis, d’una manera indefinida.

Tan sols expressar, en aquestes tres noves disposicions, el

nostre vot particular i demanar que es mantenguin totes les

esmenes per al plenari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn en contra, pel Grup

Popular, té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És evident que jo no tendré

30 minuts per respondre 10 minuts a cada un dels grups

esmenants, per tant hauré de concentrar-ho tot en una única

intervenció. Deman disculpes idò si no puc concretar cadascuna

de les manifestacions i explicacions que han donat els grups

parlamentaris, no és en cap cas una falta de consideració, sinó

una falta de temps.

Dit açò, que crec que val la pena dir-ho, jo voldria fer una

intervenció de caràcter genèric, amb tres grans apartats: un

primer apartat de què és una llei d’acompanyament i per què es

fa una llei d’acompanyament; un altre gran apartat, què és el

que afecta temes de funció pública, en els quals veig que tots

incideixen; un altre damunt tema de patrimoni, amb caràcter

general, del que implica aquesta expressió de patrimoni. I altre

ja que és un poquet més on hi ha modificacions d’altres

normatives, ja sigui de comerç, de medi ambient, de ports,

etcètera.

Les lleis d’acompanyament és un mal sistema, açò no és

perquè ho diguem nosaltres, tots nosaltres, açò ho diu el

Tribunal Constitucional, però el Tribunal Constitucional diu

que és l’únic sistema que hi ha per actuar quan hi ha una llei de

pressuposts i es volen fer modificacions de caràcter tributari,

que per açò surten les lleis d’acompanyament. I la pràctica

parlamentària, aquí qualificarà cadascú de bona pràctica o mala

pràctica, ha aprofitat una llei d’acompanyament no només per

a açò, sinó que, com que és llei, fer aquelles modificacions i

aquelles introduccions que amb rang de llei necessiten ser

regulades. D’aquí que puguem trobar lleis d’acompanyament,

com diuen en castellà de todo tipo y pelaje, tant del govern del

Partit Popular, del govern Socialista, com del govern del pacte

a la legislatura passada, on es modificaven tantes lleis i qualque

vegada més lleis que no es puguin modificar ara.

I efectivament aquesta és una crítica de mala pràctica

parlamentària, el que no es pot dir és que s’entri per darrera; el

que no es pot dir és que es furti el debat parlamentari, perquè

precisament la discussió es du en seu de Parlament i

precisament la discussió d’aquesta llei provoca que els grups

parlamentaris puguin presentar esmenes, com presentarien

esmenes si a la mateixa regulació es dugués a una llei ordinària.

Per què? Perquè moltes d’aquestes esmenes i molts d’aquests

articles es fan sota una concepció política i precisament perquè

és una concepció política hi ha la discrepància. Jo els puc

garantir que si nosaltres en aquest moment repleguéssim veles

i totes aquestes modificacions que es posen aquí a la llei

d’acompanyament féssim la mateixa proposta amb una

modificació puntual de cadascuna de les lleis ja existents,

vostès presentarien les mateixes esmenes, perquè no pot ser

d’una altra manera, perquè estam davant tipus de concepció

política. Per tant, la pràctica parlamentària és aquesta; que es

poden modificar es poden modificar; que açò provoca que hi

hagi una certa dispersió? Sí. Provoca inseguretat jurídica? No.

Inseguretat jurídica en provoca quan no hi ha regulació, quan

hi ha un buit legal, açò provoca inseguretat jurídica, que és

diferent de la dispersió jurídica.

Feta aquesta disquisició, tema de patrimoni. En el tema de

patrimoni jo no crec que feim res més que, i estic content fins

i tot de les intervencions que hi ha hagut aquí perquè he vist la

sensibilitat, no feim res més que complir i normativitzar una

certa aspiració dels ens locals, dels ens locals en la gestió

d’aquest patrimoni. El Sr. Sampol aportava una idea que era en

el tema, si no ho record malament, de l’interès general; jo ara

no ho tenc a mà, però jo crec que no es pot declarar cap tipus

d’interès general a una institució d’àmbit local que no sigui per

plenari, no crec que es pugui fer ni per decret d’alcaldia, ni per

decret de presidència d’un consell insular, ni tan sols per

comissió de govern, crec. En qualsevol cas, bo serà mirar-nos-

ho que l’interès general, diferent d’aquests que ja estan posats

aquí a l’article 37, es pugui fer mitjançant plenari, qualsevol

tipus d’alienació de béns públics s’ha d’acordar per plenari, no

es pot acordar d’altra manera. Si l’alienació de bé públic du

implícita que aquesta és a causa d’un interès de caràcter

general, haurà de venir també amb un acord de plenari. Però bé,

no me facin molt de cas perquè açò no és res més que una

improvisació, així al bot.

Referent a la funció pública, jo crec que el que feim, amb

més grat o menys grat, és regular una situació, en aquest cas sí,

d’una certa dispersió, d’una certa inseguretat i d’una certa

arbitrarietat, i me quedaré aquí. Aquesta llei el que fa és

consolidar de fet una sèrie de situacions, de tal manera que

quan hi hagi un canvi de govern, el canvi de govern no pugui

provocar perfídies o fòbies, degradació de llocs consolidats i

que ja es tenen, sinó que el màxim que hi pugui haver sigui un

punt per amunt o un punt per avall. Jo crec que açò és bo i crec

que és bo que es faci ara, de cara a un futur. Jo aquesta mesura

no solament l’aplaudesc, sinó que, si no ho tenc malentès, l’han

aplaudida tots els sectors implicats en aquest tema, exceptuant,

perquè s’ha de dir tot, me sembla ser una discrepància suau,
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que no passa més d’aquí, per part de Comissions Obreres. Tota

la resta me fa l’efecte que en certa manera hi està d’acord.

Bé, jo puc entendre, per acabar perquè, per sotmetre-me al

temps, jo puc entendre que hi ha un altre tipus d’esmena que fa

referència al tema de les concessions portuàries, que podia tenir

en el seu moment el seu "morbo" pel que havia passat, tot el

tema de premsa, si querelles, si no querelles; bé, doncs

afortunadament el debat parlamentari es produeix avui i avui es

produeix que això està més que arxivat, que no té res a veure

amb el que es va voler fer; que, en tot cas, aquí qui ha quedat

malament era l’empresa que volia querellar, que el que havia

fet anteriorment el pacte podria ser que fos correcte, que la

consellera no ha incorregut en cap cas en cap tipus de

favoritisme, i l’únic que sí que crec que es fa és salvaguardar

els interessos de la comunitat autònoma, sens perjudici

d’equilibrar també amb els interessos privats. Que açò es pot

posar a la llei de ports? Sí, sí, es pot posar a la llei de ports,

però ara tenim aquesta llei que és la que hem d’aprovar i que és

la que volem aplicar, la llei de ports encara no està aprovada,

si la llei de ports deroga aquesta disposició perquè s’incorpora

a la llei de ports, doncs benvinguda sigui.

Per tant, la llei d’acompanyament compleix aquesta funció,

una funció que és el que es diu que no només ja és

d ’acomp anyamen t de  p ressupos ts ,  s inó  que  és

d’acompanyament de pressuposts i ja que hi som, i tots ho hem

fet, aprofitarem per fer canvis normatius a altres lleis, i fins i tot

també per aplicar polítiques que són de govern, que degut al

seu tràmit parlamentari a una llei d’acompanyament es poden

solucionar d’una manera més ràpida i més eficaç.

I açò és el que tenim, açò és el que utilitzam i açò és el que

ha utilitzat tot tipus de govern. Me poden sortir i dir: no, el

Govern central enguany no ha fet una llei d’acompanyament;

bé, açò està en discussió en aquest moment amb el recurs,

perquè la llei de pressuposts de l’Estat ha modificat no sé si són

26 o 27 lleis amb la llei de pressuposts, que és un dels temes

que va donar que el Tribunal Constitucional digués que ho

havia de fer per via llei d’acompanyament, no per via de llei

pressupostària, però com que aquesta no és la discussió no hi

vull entrar.

I reiter, per acabar, totes i cadascuna de les propostes que

venen a la llei d’acompanyament, que estan al marge de la

filosofia que hauria de ser d’una llei d’acompanyament,

vinguessin a modificació puntual de cadascuna de les lleis

particulars en la matèria que es tracta, nosaltres no tenim cap

mica de dubte que vostès presentarien les mateixes esmenes,

com no pot ser d’altra manera, com faríem nosaltres o com vam

fer nosaltres a la legislatura passada. I per açò no ens hem

d’escandalitzar. Per tant, en principi, salvant que hi haurà una

sèrie d’esmenes que, així com s’ha dit aquí, ens haurem

d’estudiar potser encara un poc més de cara al plenari, per si es

pot millorar la seva redacció o per si hi ha qualque dubte o hi

pot haver confusió, perquè no estigui regulat ja a una altra

norma, s’incorpori a la llei d’acompanyament, en principi

nosaltres, en aquest bloc, no acceptaríem cap esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Torn de rèplica, grups que

vulguin intervenir? La Sra. Rosselló té la paraula, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Intentaré no esgotar-lo. Bé, molt puntualment i seguint una

miqueta el discurs del portaveu del Partit Popular que, com a

mínim vull agrair el tarannà, que no és compartit per molts

altres companys i companyes del seu grup, però dir-li que, en

primer lloc, és cert que la finalitat de la llei d’acompanyament

és molt clara: són temes tributaris i d’acompanyament dels

pressuposts, no és res més. I no li llegiré, perquè vostè supòs

que ho sap i ho ha llegit; amb la qual cosa diu

d’acompanyament dels pressuposts, tota la resta són afegits, ho

faci un, o ho faci l’altre. Nosaltres en aquest cas consideram

que la llei d’acompanyament s’hauria d’eliminar, almanco

només tributaris, el que no pot ser és que aquesta llei no sigui

el que diu, els objectius i la finalitat que han de ser. I ho diu

ben clar perquè està escrit.

En segon lloc, jo li confirm que s’entra per darrera.

Evidentment això no significa que el Parlament no ho permeti,

de fet estam aquí discutint, s’aprovarà i no s’aprovarà ni una

esmena de les que hem plantejat. Però dins allò que és l’ètica

parlamentària i per tant, el procediment parlamentari, vostè sap

perfectament que si hi ha una llei s’ha de seguir un procediment

determinat. La discussió de molts de continguts d’aquestes

lleis, que hi ha modificacions, altres que se fan coses noves que

se podrien englobar..., per què no una llei d’empreses públiques

allà on se creessin criteris? Hi poden haver moltes qüestions

que jo evidentment no les diré perquè crec que això és una

qüestió seva. Però el cert és que se defuig d’aquest debat de

cada un dels aspectes que toca aquesta llei quan no se tracta de

temes tributaris. No se duen els informes, no hi ha els informes.

No se pot discutir sobre el tema. Per ventura vostè no sap si

feríem esmenes i de quin tipus vostè no ho pot dir, vostè pot dir

que s’ho pensa, no ho sap, per ventura n’hi hauria alguna que

ens podria semblar bé. Però això no és una pràctica

parlamentària que nosaltres entenguem que sigui el que ha de

fer aquest Parlament. 

I per tant, per això seguim pensant, almanco nosaltres, que

aquesta llei d’acompanyament és només del que diu i està

escrit, la seva finalitat per a temes tributaris. La resta sobra,

sobra fins i tot en algun cas molt excepcional, ja ho va explicar,

és que estan modificant un caramull de lleis, estan creant no sé

quantes empreses. Per aquí estan entrant moltíssimes coses i el

que no volen és que hi hagi un debat, ràpid, corrent, 10 minuts,

hem acabat i anam tots a les festes de Nadal. Per tant, s’ha

acabat aquí. Hi ha hagut molts de canvis i no passa res. Això és

la política del Partit Popular i nosaltres evidentment no estam

dins aquesta línia. Ara què se pot fer? Clar que se pot fer, però

èticament, políticament i parlamentàriament consideram que

això no és la pràctica que s’ha de dur.

Inseguretat jurídica, crea molta confusió. El tema d’haver

de..., jo he hagut de recórrer a 4 lleis d’acompanyament per

saber en realitat on era què ho deien. Si no crea una inseguretat

jurídica i una confusió no sé què dir-li.
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El tema de funció pública. Miri jo no entraré en si un

sindicat, o dos, o tres, o quatre, el que presenta la llei

d’acompanyament respecte els temes de funció pública no és un

sol aspecte, supòs que no només se referia a allò que ha

incorporat després el Grup Parlamentari Popular, jo me referesc

en general, les que hi havia, almanco nosaltres hem pogut

esmenar. I les que s’han entrat de nou? És clarament una

consolidació del sistema d’entrar a l’administració pública qui

volien vostès en el 99 i que ja volia el Sr. Matas. I evidentment

nosaltres des del nostre grup no podem donar suport. Nosaltres

creim que s’ha de fer d’una manera clara, que s’han de fer els

principis constitucionals de lliure concurrència, de publicitat i

que per tant, totes les persones puguin accedir de la mateixa

manera i amb això que s’està fent no dóna aquesta possibilitat.

Se consolida, ja li ho han dit, precisament un sistema d’accés

que moltes vegades no ha estat el que tocava. Per tant, a

nosaltres ens és igual qui ho hagi fet o qui ho hagi dit, nosaltres

des del nostre grup evidentment estam en aquesta línia i

consideram que això, a part de no dur-ho a través de la llei

d’acompanyament, crea aquesta situació i crea una consolidació

de les lliures designacions i una administració al servei del

polític de torn. I jo crec que això és molt greu perquè

l’administració i els funcionaris han d’estar al servei dels

ciutadans, no al servei de qui governi en aquest moment, o que

almanco pugui dir quan se’n va que els funcionaris estan de la

meva part. Jo crec que això és un tema molt seriós i per tant,

nosaltres ho (...).

I per acabar amb el darrer tema que ha tocat també el

portaveu del Grup Popular. Miri jo si vostè creu que no hi ha

cap problema no sé per què no lleven aquest tema de ports.

Senzillament tenen una Llei de ports, ho duien, parla de què no

hi hagi concursos, però en aquest cas aquesta disposició és

clarament per salvaguardar l’interès de la consellera Sra.

Cabrer. No és per altra cosa perquè l’únic concurs que s’ha fet

en aquesta comunitat sobre aquest tema és sobre el tema del

Port d’Andratx i l’única cosa que se vol és que si hi havia algun

problema idò que a través d’una llei d’acompanyament

tenguéssim clar que s’intentava evitar una situació que per altra

banda nosaltres consideram que no només és legal, sinó que

està feta en els termes que pertoca. I per tant, creim que si

vostès ho creuen així, ho llevin i així no faran un poc el ridícul

presentant una cosa que se veu clarament que és només per

salvaguardar la seva consellera d’Obres Públiques i a més, en

un tema molt concret. Crec que ho han de dur a través de la

Llei de ports i allà on se pugui discutir d’una manera adequada

dins el Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per fer algunes

consideracions que s’han fet en el primer torn d’intervenció. Sr.

Huguet, podem estar fins i tot en alguna de les coses que ha dit

vostè. Podríem entrar en debat sobre si una llei

d’acompanyament és necessari o no, que és el debat que hi ha

obert en aquest moment, si fa falta o no falta. Crec que el debat

està obert perquè entre tots n’hem fet un abús de la llei

d’acompanyament. Crec que si tots ens haguéssim, simplement,

dedicat a proposar modificacions de caire tributari, avui no hi

hauria el debat de si la llei d’acompanyament era o no

necessària. Si hi és, és perquè hem proposat i a dia d’avui se

segueixen proposant les modificacions de temes que entenem

que no són estrictament de caire tributari.

I crec que a pesar de l’afirmació que ha fet el Sr. Huguet, de

què independentment de com es presentessin les modificacions

d’aqueixes lleis les esmenes que presentessin tots els grups

serien les mateixes. Jo crec que, a pesar d’aqueixa afirmació,

seria desitjable que les modificacions es presentessin en

tramitació ordinària perquè estic segur que al final

reconeixerien que un debat reposat sobre algunes de les

propostes de modificació presentades no suposaria fer el debat

aquí entorn a un número important de modificacions

normatives.

Ha parlat del tema de la inseguretat jurídica dient que no hi

havia i que no existia inseguretat. Home jo li recordaria tan sols

un petit detall que el seu partit i grup parlamentari utilitzava no

fa gaire anys. Eren anys que quan es regulaven determinades

situacions urbanístiques mitjançant l’aprovació de diferents

moratòries, vostès sí parlaven d’inseguretat jurídica i en aquell

punt també es regulava per una via normativa, com dic, de

determinades situacions.

La Llei de patrimoni, podem estar d’acord o en desacord

sobre si la modificació que es proposa, o l’objectiu que es

proposa és o no possible obtenir-lo per una via o per l’altra.

D’allò que estic segur que vostè no em podrà convèncer és de

la relació directe d’aqueixa Llei de patrimoni amb la llei de

pressuposts. És impossible, estic segur de què vostè

m’estableixi una necessària connexió entre la llei de

pressuposts i una llei de patrimoni..., de patrimoni històric,

evidentment. No parlava de l’altre patrimoni, és evident,

parlava de l’article que està aquí en discussió i en debat.

I sobre el ja famós Pla d’estabilitat, dir-li que entenem que

més bé es tracta com he dit abans, de la consolidació d’antics

favoritismes que simplement tenen una continuïtat a dia d’avui.

I per acabar, dir-li que jo en el meu cas no he fet referència

en cap moment als pressuposts de l’Estat. No ho he fet abans i

no ho faré ara.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Té la paraula en torn de

contrarèplica el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Sí moltes gràcies, Sr. President. I amb aquest to amical que

estam duent avui capvespre, jo li demanaria a la Sra. Rosselló

que no me renyi, jo procur ser bon alAlot, de petit era molt

pillet, però els anys m’han fet veure que per la vida hem de ser

bones persones. No vagi aquesta broma per endavant. Però sí

que li puc dir en el tema de la funció pública, per tant, no hi pot

haver aquest tipus de perversió, o si n’hi ha, ha de ser mínima

a efectes majoritàriament a personal docent. No emporta que

digui res més, el personal docent no se caracteritza per ser molt

d’una formació política, del tema de consolidació de certs llocs

de feina. I jo crec que és de justícia, siguin els que siguin. 

Aquesta situació se podria fer d’una altra manera? Miri, a

mi m’agrada caracteritzar-me per ser el màxim sincer possible

i si no ho puc ser me call; doncs sí que és cert, efectivament

que es podria fer d’una altra manera. Jo al Sr. Boned no li puc

dir que no és cert el que m’ha dit quan ha dit en el tema de la

llei de patrimoni històric, que no té res a veure amb la llei de

pressupost, no té res a veure amb una llei de pressupost.

Aposta, per açò no està a la llei de pressupost, és a la llei

d’acompanyament, és un joc de paraules, però és a la llei

d’acompanyament, no és a la llei de pressupost, és a la llei

d’acompanyament.

Per què és açò? Perquè és cert i aquí ho hem de reconèixer

i a jo no me cauen els anells per reconèixer-ho, tots els grups

parlamentaris han fet una perversió de la llei

d’acompanyament, tots hem aprofitat la llei d’acompanyament

no només per ser una llei d’acompanyament de pressupost i de

mesures tributàries, sinó que ja que hi som i com que ho permet

i no hi ha cap sentència del Tribunal Constitucional que açò ho

impedeixi, modificam altres normatives que va bé modificar en

aquest tràmit parlamentari. I aquesta utilització l’han feta tots,

uns més uns manco. Nosaltres creim que aquesta llei

d’acompanyament, dins el límit del que és una anàlisi global de

totes les lleis d’acompanyament, està a la mitjana, no vull dir

que sigui aquella que més modifiqui ni que menys, en una

mitjana; jo crec que aquí el partit l’empataríem entre les lleis

d’acompanyament del pacte de progrés i les lleis

d’acompanyament que nosaltres feim, empataríem; no sé si

demanaríem sis minuts més de partit per acabar el partit o no,

però com a mínim empataríem.

Per tant, aquest debat l’hem de treure d’aquí i anem a les

esmenes en concret. Les esmenes en concret que aquí es

presenten són esmenes, en aquest cas de la darrera part de la

llei d’acompanyament, eminentment polítiques, més que

esmenes de correcció jurídica, perquè ens entenguem, o de

justícia en un cas concret. I posaré un exemple i amb açò acab:

quan nosaltres hem dit que hi havia dues esmenes en el primer

bloc que estàvem disposats a estudiar-les, com pugui ser

aquella de la donació directa amb doblers cantants i sonants

que tengui una meritació per part de l’adquisició de primer

habitatge en la donació, és que això no té ni cara ni ulls

políticament parlant, és just o no és just, ha de ser així o no ha

de ser així, aquestes esmenes que fan referència aquí són

esmenes més de caràcter polític, i com a tals, el que he vengut

a dir és que a un debat de lleis puntuals de modificació de

cadascuna d’elles segurament també aquestes esmenes també

es presentarien, crec, afegiré la paraula, pens jo, potser que

m’equivoqui.

Per tant, no estam furtant cap tipus de debat, sí agilitam un

debat, agilitam que amb un debat puguem veure modificacions

de set, vuit, nou o deu lleis, cosa que si ho féssim puntualment

amb cadascuna d’elles, potser ens durien dos anys de

tramitació, perquè tramitar deu projectes de llei de modificació

tampoc no és tan fàcil. I açò és el que hi ha. Que la tendència

hauria de ser, i aquí tal vegada els parl més des de la teoria, si

me permeten, dins la comissió, amb aquesta confiança

d’estudiant en dret, que fa mal a la vista veure quan un estudia

la teoria del que ha de ser una llei d’acompanyament el que en

realitat són les lleis d’acompanyament, sí, és totalment cert i jo

no puc negar aquesta evidència. Però des de la pràctica política

és el que tenim i és que tots feim i tots hem utilitzat i hem usat.

Per tant, jo me reafirm en el mateix, les esmenes que vostès

presenten tenen tota la nostra consideració, des d’una òptica

estrictament política; el que no puc acceptar és que es digui que

el Grup Parlamentari Popular vol emprar la llei

d’acompanyament per un tipus d’imposició, per fer un tipus de

furt de debat parlamentari per a no complir els tràmits que el

Parlament té establerts. Aquí hi ha un projecte de llei, aquí hi

ha un termini de presentació d’esmenes, aquí hi ha una

ponència que qualifica, aquí hi ha una comissió i aquí hi haurà

un plenari. Que tot açò es ventilarà en un únic projecte de llei?

Sí. Que si no fos així es ventilaria tal vegada amb

modificacions de deu projectes de llei? També és ver. I aquesta

és l’agilitació i aquest és l’instrument que tots estam utilitzant.

I només per acabar, ja amb totes i cadascuna d’aquestes

esmenes. La llei d’acompanyament, com a objecte principal, en

aquesta que nosaltres presentam, i vostès s’ho poden mirar,

veuran que hi ha una regulació molt clara i molt específica

precisament de mesures d’acompanyament al pressupost i de

mesures tributàries, i de rectificacions de mesures tributàries;

els articles més llargs, més extensos on hi ha aquesta

especificació compleixen l’objectiu del que ha de ser la llei

d’acompanyament i de mesures tributàries. La resta, n’hi ha que

afecten també temes de caràcter, diguéssim, econòmic,

pressupostari, administratiu, exceptuant aquesta de patrimoni,

i crec que poca cosa més, que va bé que també es faci via llei

d’acompanyament. I açò és el que nosaltres hem fet, per açò

mantenim el text i en aquelles coses que hem pogut millorar,

han presentat les esmenes que han presentat, que es defensen

amb els seus propis termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Idò, esgotat el debat d’aquestes

esmenes, passaríem a la votació i, si cap grup no demana

votació separada, les votarem conjuntament, que són les

esmenes següents: de la RGE núm. 7537 a la 7554 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; de la RGE núm. 7527

a la 7534 i les esmenes RGE núm. 7536 i 7555 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i les esmenes RGE

núm. 7982 a 7997 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor d’aquest conjunt d’esmenes?

Vots en contra?
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Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes. I ara

passaríem a la votació dels vots particulars que han anunciat els

grups parlamentaris. Entenc, tal com han intervingut un dels

portaveus, que podríem votar en primer lloc, si els pareix bé,

els vots particulars presentats i defensats a la disposició

addicional quinzena quater, quinquies i sexies que han

presentat tant el Grup Parlamentari Socialista com el Grup

PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds.

Per tant, vots a favor d’aquests tres vots particulars?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passaríem a la votació dels vots particulars presentats

a les disposicions addicionals quinzena bis i ter, que han

presentat el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i el

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor d’aquests vots particulars?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjats aquests vots particulars.

I ara passaríem a la votació dels articles 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38 i 39, de les disposicions addicionals primera, segona,

tercera, sisena, setena, vuitena, novena, onzena, dotzena,

tretzena, catorzena i quinzena, de la disposició transitòria

única, de la disposició derogatòria única i de la disposició final

primera, que han estat esmenes per les esmenes que acabam de

debatre i votar, així com les disposicions addicionals quinzena

bis, quinzena ter, quinzena quater, quinzena quinquies i

quinzena sexies, a les quals s’han presentat vot particular i

votat.

Vots a favor d’aquests articles i disposicions?

EL SR. BONED I ROIG:

Perdó, per una qüestió d’ordre, abans de la votació. Hem

d’entendre que la presentació del vot particular a aquestes

noves disposicions suposa que és per defensar aquest vot

particular en el Ple?

EL SR. PRESIDENT:

Així és.

EL SR. BONED I ROIG:

Si ara votam conjuntament ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, les votam a part, aquestes les votarem amb el bloc

que estan esmenats, és una correcció.

EL SR. BONED I ROIG:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, hem dit tota aquesta relació que acabam de citar i

que són articles o disposicions que han estat esmenades o que

se’ls ha presentat vot particular, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats aquests articles i disposicions. I ara, al

títol del projecte de llei, a la denominació del títol primer, a la

denominació del capítol primer, a la denominació de la secció

primera, a l’article 1, a la denominació de la secció segona, als

articles 2, 3, 4, 5 i 6, a la denominació de la secció tercera, als

articles 14 i 16, a la denominació de la secció quarta, a la

denominació de la secció primera, als articles 17 i 18, a la

denominació de la subsecció segona, a la denominació de la

secció cinquena, a l’article 20, a la denominació de la secció

sisena, als articles 23 i 25, a la denominació dels capítols 2 i 3,

als articles 28, 29, 30 i 31, a la denominació del títol 2, a la

denominació dels capítols primer, segon, tercer, quart, cinquè
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i sisè, a la denominació del títol tercer, a la denominació dels

capítols primer i segon, a les disposicions addicionals quarta,

cinquena, desena, a la disposició final segona i a l’exposició de

motius no s’hi mantenen esmenes.

Per tant, si els pareix podríem fer la votació conjunta

d’aquest llistat de disposicions.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, perdó, perdó, he estat jo que m’he equivocat amb la

votació i he despistat el Lletrat.

Vots en contra, ho torn a demanar?

Abstencions?

Per tant, resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. En conseqüència, queden

aprovats aquests articles i disposicions. I queda dictaminat el

Projecte de llei RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública.

Així mateix, es recorda als portaveus dels grups

parlamentaris 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’acabada del dictamen, amb escrit

adreçat al Molt Honorable Senyor President de la Cambra,

hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que,

havent estat defensades i votades en comissió i no incorporades

al dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió, i moltes

gràcies.
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