
 

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 45/fascicle 2

 

Presidència

del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada dia  23 de novembre del 2004

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2005, amb les esmenes a la

totalitat, de devolució, RGE núm. 7363/04, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds; RGE núm. 7028/04,

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm. 7352/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i fixació

de les quantitats globals. Fascicle 1

II. Debat de les esmenes a la totalitat, de devolució, presentades al Projecte de llei RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, RGE núm. 7364/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, i RGE núm. 7353/04, del

Grup Parlamentari Socialista. 2070

Declaració institucional contra la violència cap a les dones. 2088

EL SR. PRESIDENT: Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, recomençam



2070 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / Fascicle 2 /  23 de novembre del 2004

 

la sessió d’avui.

II. Debat de les esmenes a la totalitat, de devolució,

presentades al Projecte de llei RGE núm. 6830/04, de

mesures tributàries, administratives i de funció pública,

RGE núm. 7364/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, i RGE núm. 7353/04, del Grup

Parlamentari Socialista.

I passam al darrer punt de l’ordre del dia, consistent en el

debat conjunt de les esmenes a la totalitat, de devolució, RGE

núm. 7364/04, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, i RGE núm. 7353/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista; esmenes presentades al Projecte de llei

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

funció pública.

En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena a la

totalitat presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, RGE núm. 7364/04, per la qual cosa té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Presentam esmena a la totalitat de la llei d’acompanyament dels

pressuposts perquè consideram que no compleix la finalitat i els

objectius que es marquen a la seva exposició de motius, els

quals clarament afirmen, com tots vostès saben, que la llei s’ha

de restringir a complementar la llei de pressuposts i ha de ser

una unitat d’acció racional per complir els objectius de política

econòmica. Aquesta llei incompleix els seus propis preceptes

i esdevé un calaix de sastre, com és i sol ser molts d’anys i

sobretot no parlem ja la de l’any que evidentment supera fins

i tot aquesta. I el Govern del Partit Popular aprofita aquesta llei

per modificar, per suprimir lleis i per crear empreses o per

altres qüestions legislatives.

Així pot, com ha fet en altres ocasions, defugir el debat

parlamentari i pot esquivar els procediments propis de

tramitació d’una llei o de la seva modificació, sense informes

jurídics, sense informes tècnics, sense haver passat pels

organismes pertinents, com el CES, etcètera. Aquestes, al

nostre entendre, i supòs que vostès hi estaran d’acord, són

formes molt poc democràtiques i demostren una manca de

respecte a l’activitat parlamentària i és, diríem, un menyspreu

al Parlament i als grups parlamentaris que conformen aquesta

cambra i que, per tant, representen la població de les illes. Per

això, presentam esmena a la totalitat i també esmenes concretes

de supressió de tots els articles i disposicions que no tenen res

a veure amb la finalitat d’aquesta llei.

Aquesta llei, al nostre entendre, és una llei

d’acompanyament però a la política del Govern del Partit

Popular, que ja s’ha vist avui de matí en els pressuposts

generals i que, segons aquesta llei, i així ho esbrinarem al llarg

de la intervenció, està basada en primer lloc a defugir el debat

social, sindical i parlamentari, millor evitar-ho; està basada en

una creació o aprofundir a crear una administració paralAlela

per a també fugir del control públic i per facilitar l’amiguisme

polític a través de l’acció de la funció pública. I per altra banda,

també, té com a objectiu una política que li agrada molt al

Partit Popular, el màrqueting tributari i la propaganda del Partit

Popular per parèixer que fa moltes coses i en realitat en fa

poques, almanco respecte a determinats temes. Aquestes

afirmacions, com he dit, no són gratuïtes i tendrem i esper tenir

la possibilitat d’argumentar-ho al llarg de la meva intervenció.

Començarem pel màrqueting tributari que des de l’article 1

fins a l’article 26 es tracta d’un seguit de deduccions, moltes

d’elles referides a colAlectius concrets de persones majors i de

joves en general i per igual. No s’especifiquen les condicions

o criteris per dur a terme aquestes deduccions, com per

exemple en funció del nivell d’ingressos o altres

característiques per afavorir els colAlectius amb més dificultats.

Es tracta d’aplicar les mateixes deduccions a tots per igual,

malgrat hi hagi un jove que pugui guanyar molt o un que no

pugui o que guanyi poc, és igual, i nosaltres entenem que

precisament el que s’ha de fer és facilitar aquells colAlectius

més desfavorits.

Però per altra banda, es tracta de quantitats mínimes, al

nostre entendre, i ja els dic, són 26 articles i, a més, es

compensen per l’augment del tipus de gravamen en operacions

immobiliàries i en la modalitat d’actes jurídics documentals,

l’article 18 i 19, que es doblen. Es remena i es mou molt per

parèixer que es fa molt, però que es fa un gran esforç deductiu

i que permet al Partit Popular llançar missatges propagandístics

a determinats colAlectius, però a l’hora de la veritat el que

lleven per una banda el posen per l’altra, i per tant tot queda

ben igual. Això, ens podem trobar que un senyor o un jove que

té una deducció pel primer habitatge i resulta que té una

deducció que li pot parèixer que, com a mínim, és una ajudeta,

quan se’n va a fer l’hipoteca, idò li cobren el doble del que li

cobraven. I així es compensa tot. Per tant, per a nosaltres, com

li he dit, tot això suposa més bé un màrqueting deductiu, quan

en realitat aquí el que es fa és baixar per una part i pujar per

una altra i així quedar-se ben igual.

Però continuant, en el capítol 2, de tributs propis, es

modifica el cànon de sanejament d’aigües per exonerar els

usuaris que l’utilitzen per regar. Una qüestió que també es ven

per part del Partit Popular com a positiva i de defensa dels

pagesos, un colAlectiu que el Sr. Font, que no hi és en aquest

moment, sempre ha dit que era el que més defensava d’aquesta

illa, té aspectes i altres qüestions que nosaltres volem plantejar

aquí. No s’especifiquen mesures concretes d’estalvi en el

regadiu per acompanyar una exempció de cànon d’aigua, de

pagar cànon, quan resultaria molt més positiu per facilitar

bones pràctiques i bonificar els estalviadors com a un colAlectiu

a protegir i també a incentivar, perquè desgraciadament n’hi ha

pocs.

Tampoc queda clar el control real de la utilització del

regadiu, molts de pous estan inscrits com a regadiu quan la seva

vertadera utilització és per vendre aigua per a usos urbanístics

o turístics. Tot això hauria d’anar acompanyat d’un seguiment,

vigilància i inspecció important i aquí no veim res de tot això.

Per una altra banda també es plantegen dins aquest

màrqueting tributari noves taxes quan, en aplicació de la

regulació del conjunt de taxes, el pressupost preveu una

recaptació que significa una reducció real del 5,5% del

pressupost de l’any passat. Davant aquestes previsions
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pressupostàries poc optimistes, entenem que s’hauria

d’aprofundir més en aquest debat. Però en aquesta llei es

planteja la solAlicitud i obtenció de l’etiqueta ecològica

comunitària, 300 euros de solAlicitud i 500 euros per a la seva

utilització, però sense especificar ni condicions ni criteris dels

tipus de productes que poden solAlicitar aquesta etiqueta.

Tampoc s’especifica com es durà a terme la vigilància i control

del seu ús i resulta totalment una incògnita.

I ens preocupa que amb tanta fundació verda, targeta verda

i ara ecoetiqueta, ens saturen, ens saturi, perdó, de màrqueting

verd quan les seves actuacions i polítiques reals entorn de la

verdor d’aquestes illes hem de dir que no té res a veure amb el

que és el seu màrqueting que fan.

Aquesta llei d’acompanyament, a més de fer màrqueting

tributari, aprofita, com ja hem dit abans, per modificar diverses

lleis que res tenen a veure amb els pressuposts. Si vostès volen

modificar lleis, ho facin com toca, facin el procediment

parlamentari reglat, permetin el debat social, el debat polític,

però no ho facin per la porta de darrera i a través d’aquesta llei,

perquè, des del nostre entendre, evidentment això és una

fórmula que, com li he dit al principi, és molt poc democràtica

i molt poc respectuosa amb aquest Parlament.

Entrant a l’anàlisi més concreta de les modificacions que es

duen a terme, es modifica la Llei de creació del SOIB, una llei

que li record o els record, supòs que se’n recorden, que va ser

aprovada per unanimitat al Parlament i informada

favorablement per la totalitat dels agents socials. La

modificació plantejada ha estat rebutjada pels sindicats i només

compta, suposam després a la votació, amb el suport del Partit

Popular i d’Unió Mallorquina; vostès sí que rompen el consens.

Actualment el SOIB té un objectiu molt complet i integrador

per entendre la formació professional des d’un concepte ample

i aglutinador de la formació ocupacional, de la formació

contínua i de la formació professional, en la línia de la filosofia

europea i integradora d’aquests tres subsistemes. La

modificació suposa reduir els objectius del SOIB en una

formació exclusivament ocupacional i per a persones en atur;

nosaltres això entenem que és una passa endarrera important

envers el que era aquesta llei del SOIB.

Però també modifiquen la Llei de patrimoni històric de les

Illes Balears. La veritat és que no entenem per què modifiquen

aquesta llei, encara no ho hem arribat a entendre massa bé.

Consideram innecessari el tema que planteja en aquest cas i en

tot cas plantejaríem que seria més idoni que fos a través de la

Llei de cultura popular i no evidentment a través d’aquesta llei

d’acompanyament.

Però no acaba aquí la cosa, es deixa sense efecte l’article 55

del Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, de la Llei d’aigües,

que és una llei estatal, i se substitueix per una norma pròpia.

Sense entrar en més detalls i com li he dit abans, consideram

inacceptable dur aquestes qüestions a través de la llei

d’acompanyament i no seguir la tramitació pertinent.

Respecte de les normes de funció pública ens resulten molt

preocupants les propostes que ens fan en aquesta llei, perquè,

com he dit en el principi, és clara la política del Govern envers

d’aquestes qüestions; fora control públic i per tant el control

dels ciutadans i de forma transparent. Sobretot es vol defugir de

l’accés a la funció pública de forma oberta a tots els ciutadans;

es vol una administració al servei del que és més el partit que

una administració al servei dels ciutadans que sigui regulada

per mecanismes democràtics. I això els diré per què: a l’article

38, amb la modificació de la Llei 3/1989, es pretén la

privatització de la gestió del personal públic i que els

funcionaris puguin ser cedits en comissió de serveis o adscrits

a les empreses públiques. Fins ara, les empreses públiques

sotmeses a dret privat no podien tenir personal funcionari i se

separava clarament la relació laboral privada amb la pública.

A l’article 39 es legisla que a partir d’ara podran treure una

oferta d’ocupació a la carta i les places que es vulguin mantenir

per als seus amics no les oferiran a oferta pública, se les

guardaran, perquè allà les tendran ben guardadetes. També es

pretén donar més garanties als funcionaris que ocupen llocs de

lliure designació, blindar les lliures designacions que a partir

d’ara tan sols restaran obligats a concursar a les places iguals

o de grau inferior a dos nivells. Aquest canvi suposarà un

embussament a la carrera administrativa dels funcionaris

públics, així com donar a la lliure designació una protecció com

si fos de concurs. Això és una mostra més que el PP legisla a la

carta i fa clientelisme polític elaborant lleis a mida dels amics

del conseller Rodríguez. Obrir a l’amiguisme i al clientelisme

polític i polititzar les places, per blindar-les, per si venen els

altres, això és el que avui vostès aprovaran. Segur que s’hi

troben còmodes, perquè si no, evidentment, no ho haguessin

duit.

I no acaba aquí, a la disposició addicional sisena, i referida

a l’Escola Balear de l’Administració Pública, es configura més

clarament aquest clientelisme i la creació d’una administració

paralAlela de càrrecs polítics. Però encara han de continuar fent

màrqueting, perquè això ha de parèixer que no és tan gros,

l’important és el màrqueting que vostès fan. I per això

afegeixen a l’article 39 i amb calçador, un paràgraf cinquè,

referit a la conciliació de la vida familiar i laboral. Això també

es podria interpretar de forma positiva, però una vegada

analitzat, s’entreveu una vegada més la jugada propagandística

d’aquest paràgraf: en primer lloc, quan se legisla, teòricament,

s’hauria de legislar en aquest cas per a tots els treballadors, idò

només resulta que contempla la possibilitat de conciliar vida

laboral i familiar com ho consideri de manera discrecional el

conseller, no és un dret, és un premi. Miri, si vostès volen

modificar l’accés a la funció pública, modificar els drets dels

funcionaris que són a places de lliure designació i si volen

conciliar veritablement la vida laboral i familiar, presentin un

projecte de llei i obrin un debat social, sindical i parlamentari

seriós.

Però no sols fan això, encara fan més, perquè ara anam a les

disposicions addicionals, vostès volen fugir, com els he dit

abans, d’aquest control públic i poder fer el que volen i volen

seguir creant una administració paralAlela per controlar l’accés

i les actuacions. És un vertader procés, al nostre entendre, de

privatització de l’administració pública. Primer, s’envien o

transfereixen més competències pròpies de l’administració a les

empreses públiques, és el cas de la disposició addicional

primera que amplia la finalitat de l’empresa pública IBANAT

perquè inclogui les activitats de caça, protecció d’espècies i

educació ambiental. Es creen noves empreses públiques, sense
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informes jurídics ni tècnics, sense debat, així, per un article i ja

està: primera, Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental,

entitat de dret públic sotmesa a ordenament jurídic privat, per

la llei d’acompanyament, no per una llei. En segon lloc, es crea

una empresa d’agricultura amb la finalitat de gestió del règim

d’ajuts prevists per la normativa europea. Es transfereixen

competències exclusives de la comunitat autònoma, gestió

d’ajudes de doblers públics, principi d’autoritat i de sanció a

una empresa pública sotmesa a dret privat. Això significa la

privatització clara d’aquest servei públic i la possibilitat de

gestionar els ajuts europeus a partir del clientelisme polític i la

manca de control real. Donar les subvencions ja veurem a qui

i com. I no es contempla qui convocarà l’ordre de subvencions,

qui fiscalitzarà i qui serà el responsable, no especifica com es

convocarà l’accés ni res, a repartir.

Això és l’administració que vol el Partit Popular, al seu

servei i no una administració al servei dels ciutadans. També

aprofiten, per la disposició addicional quinzena, integrar a

l’entitat autònoma de parcs de les Illes Balears el funcionariat

de la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de

Medi Ambient i el personal laboral de la direcció general i del

personal de l’IBANAT. Aquest tema no ha estat negociat a la

Mesa de Negociació General i és preceptiu, i es desconeixen

els acords secrets que s’han pogut negociar respecte d’aquest

tema. El fet concret és que això és contradictori entre la llei

orgànica i la Constitució, per tant, i que s’hauria de resoldre a

favor de la Constitució que, com saben vostès perfectament, diu

que per a l’accés a la funció pública s’ha de respectar el

principi d’igualtat, mèrit i capacitat. En aquest cas es pretén fer

fixos molt de personal laboral i després funcionaritzar-los, això

és l’administració pública que vostès volen senyores i senyors.

I ja per acabar, aprofitem també, aprofiten també, perdó, a

les disposicions addicionals, per rebaixar normativa; ja que hi

som, una cosa més no passa res. En primer lloc, a la disposició

addicional novena i per poder fer depuradores, es rebaixen les

distàncies mínimes que estableix el Reglament d’activitats

molestes, insalubres, nocives i perilloses, això permetrà al Sr.

Conseller, que té problemes per fer depuradores, fer-les més

prop de la població i fer patir als ciutadans els seus

inconvenients. Seria important regular-ho d’una altra forma i no

regular-ho a través d’una llei d’acompanyament i d’aquesta

manera, un tema tan important com són infraestructures

fonamentals per a una població precisament hauria d’entrar

dins temes de plans territorials, dins temes d’ordenació del

territori i no fer-ho, com dic, d’aquesta manera que ens sembla

molt poc adequada, per no parlar d’altres tipus de paraules que

m’estim més no esmentar.

En segon lloc, i com sempre, el conveni de carreteres.

Aquest conveni de carreteres ens persegueix per tot, com que

n’hi ha per tot; la disposició addicional tretzena, fort i no te

moguis, volem, volen, senyors del Partit Popular, blindar al

màxim per poder fer les autopistes. Ja ho hem vist avui de matí

que el que més els preocupa amb aquests pressuposts és fer

autopistes, perquè això tenen una obsessió amb aquest tema, i

es faculta en aquesta disposició addicional a licitar, a contractar

i a pagar les obres previstes en el conveni amb qualsevol

finançament i amb tots els sistemes existents, evidentment

legals, de contractació possible. Es tracta, per tant, de fermar

com sigui el tema de poder dur endavant autopistes i carreteres

que estan en aquest conveni que vostès varen signar.

Per a nosaltres resulta una llei d’acompanyament que, com

li dic, no diré que sigui tan dolenta com la de l’any passat, però

evidentment demanam que retirin aquesta llei, que reflexionin,

que facin una llei que compleixi les finalitats que, com li he dit,

diuen molt clarament al principi tant a l’exposició de motius

com als objectius de la llei, i entrin realment sense por, sense

cap mania, en el debat social i en el debat parlamentari en tot

allò que vostès volen modificar.

Senyors del PP siguin valents i totes aquestes lleis que

vostès volen modificar, totes aquestes qüestions que duguin en

aquesta llei d’acompanyament la duguin per via parlamentària

que evidentment aquí ens trobarà per discutir, hi estiguem o no

a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. En segon lloc, passam a la

defensa de l’esmena a la totalitat, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, RGE núm. 7353/04, per la qual cosa té

la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

La història es repeteix, llei d’acompanyament, una vegada més

ens trobam davant una llei que va més enllà del que ha de ser

una llei d’acompanyament, és a dir, una llei de mesures

tributàries, administratives i de funció pública, i com que

entenem que no és així, també creim necessari presentar

aquesta esmena a la totalitat.

L’any passat varen proposar inicialment la modificació de

19 lleis que estaven en vigor, aquest any, entre reials decrets,

lleis i decrets tornen a modificar entorn d’una vintena de

preceptes vigents. Han pensat segurament allò de “no vols

caldo, doncs dues tasses”, però ni això ni l’abús permanent que

fan vostès de la seva majoria absoluta els permet o els dóna

dret que novament ens presentin una proposta que és un

atemptat a l’esperit del que ha de ser una llei

d’acompanyament. Un projecte que és un frau a aquesta

cambra, que furta debats que amb tota seguretat serien

importants i cometen així una, el que podem entendre, una

indignitat parlamentària. Aquesta llei segueix sent un calaix de

sastre, un calaix que vostès van omplint de modificacions de

lleis que no han sabut o no han volgut tramitar al llarg de tot

l’any, les presenten totes de cop, amb un objectiu: aprovar-les

ràpidament i a ser possible amb el mínim de debat polític. Dóna

la sensació, pareix que els espanta aquest debat, i vostès diran

que no, però no ser així no entenem perquè han d’estar

afusellant cada any, sistemàticament, el dret que tenim tots els

grups polítics d’aquest Parlament a un debat seriós de

cadascuna de les modificacions proposades en aquesta llei

d’acompanyament.

Creuen vostès que modificacions que afecten el comerç,

l’ocupació, l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el patrimoni
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històric, l’aplicació de la llei d’aigües, parcs naturals,

urbanisme, depuració o cooperació municipal, entre d’altres, no

són temes suficientment importants en si mateixos que els han

de dur aquí a un únic debat i disfressades d’instruments

complementaris per aconseguir un correcte compliment dels

objectius de la política econòmica que figura a la llei de

pressuposts, que s’entén que és l’objectiu real d’una llei

d’acompanyament? Moltes d’aquestes modificacions legals que

es duen a terme, sense cap vinculació amb els pressuposts o

sense cap vinculació amb la gestió econòmica de les

administracions públiques, i la veritat és que no podem deixar

de recordar-los la jurisprudència del Tribunal Constitucional i

del Tribunal Suprem que ja hi férem referència l’any passat i

que avalava i avala la tesi que determinades modificacions de

llei no poden ser tramitades per una via tan poc adequada com

és la llei d’acompanyament.

En qualsevol cas, no ens ha d’estranyar tampoc aquest abús

de la majoria absoluta a què feia referència abans en aquesta

tramitació, perquè qui ha tengut l’oportunitat de revisar els

diaris de sessions d’anys enrera, podrà veure que l’opinió que

mereixia al Partit Popular i al grup parlamentari d’aquest partit,

els projectes de llei d’acompanyament dels quatre anys del

govern de progrés, observarà que la crítica fonamental a tots

era la mateixa, que estaven buits de contingut, que es

tramitaven poques propostes o poques modificacions amb

aquesta llei d’acompanyament. Per tant, no és d’estranyar que

així com han tengut vostè l’oportunitat, han decidit que el seu

contingut l’incrementarien i passa a ser evidentment molt més

dens, molt més del que seria raonable, desitjable i justificable.

Per entrar en el fons de la qüestió, entenem que és una llei

que de fet tan sols mereix ser retirada, entre d’altres qüestions

perquè novament proposa invasió de competències municipals.

També perquè, si de fet l’any passat manipulaven la Llei de

subvencions, aquest any han decidit regular la distribució de

fons per a la pesca i el desenvolupament rural provinents de la

Unió Europea, amb una tramitació, via la creació d’una nova

empresa, que d’entrada ens pareix poc clara i que podem

considerar inicialment sospitosa.

Passant ara al títol 2 del seu projecte, ja de fet

l’encapçalament d’entrada ja és erroni, normes de gestió i acció

administrativa. I com dic, és incorrecte perquè no ens proposen

vostès regles per ordenar l’actuació de les administracions

públiques en diferents matèries, en realitat el que ens proposen

són clares i contundents modificacions de lleis sectorials. Per

exemple, l’article 32, que modifica la Llei d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears, i que, entre d’altres

coses, pretén dispensar l’administració del tràmit d’audiència

a l’hora d’acordar el tancament d’un establiment; això, entre

d’altres coses, senyors diputats, és més perillós del que podria

parèixer inicialment, ja que podria suposar una infracció de

l’article 24.2 de la Constitució Espanyola, amb referència a la

indefensió en procediments sancionadors, i això va directament

lligat al que els recordava abans de la jurisprudència del

Constitucional i del Suprem entorn de l’adequació de certes

modificacions de lleis, via llei d’acompanyament.

A l’article 36, modificació de la Llei de patrimoni històric

de les Illes Balears, d’entrada hauríem de proposar que

directament fos retirada i rebutjada, ja que el que proposen

vostès és unilateralment modificar una llei que en el seu

moment va ser aprovada, entre d’altres coses, per consens, i

vostès aquí, sense consultar, proposen modificacions. També

volem entendre que la protecció de béns etnològics immaterials

o d’interès cultural immaterial és possible en aquests moments

amb una correcta interpretació tant de la llei que vostès

proposen modificar, com de la Llei de cultura popular amb el

que seria factible proposar-ho també. Com ja he dit, novament

proposen invasió de competències municipals tant pel fet de la

referència al tema del patrimoni públic de sòl com a les

condicions exigibles per a determinades llicències d’obra.

I què dir de les propostes que fan a funció pública?

Ressaltar que podem trobar qualque article que conté normes

d’extrema duresa per a algun colAlectiu, entre ells el colAlectiu

de funcionaris de lliure designació. Mirin, en el moment en què

aquests funcionaris perdin la confiança de les autoritats

polítiques podran, literalment, ser desterrats del seu lloc de

feina, i ho podran ser, perquè diuen vostès que podran ser

enviats a una altre municipi, i això sense que resulti necessari

que hagin comès cap infracció. Me sembla com a mínim que

això ataca directament la dignitat d’aquests funcionaris.

I ara quasi en darrer lloc, comentar les seves propostes

sobre normes tributàries. Mirin, tant les deduccions d’IRPF que

ens proposen, sobre llibres de text, majors de 65 anys,

adquisició i arrendament d’habitatge per a joves, declarants

amb minusvalidesa, titulars de terrenys a sòl rústic protegit, tant

per les reduccions de l’impost sobre successions i donacions,

com per la bonificació de l’impost sobre transmissions

patrimonials, tot això no són més que, d’entrada, una cortina de

fum del que ve en realitat, i que no és altra cosa que un clar

increment de la pressió fiscal, que s’amaga, de fet, darrera d’un

increment de la quota fixa que grava els actes jurídics

documentats que vostès passen de 0,5 a l’1 directament. Parlam

de bonificacions, reduccions i deduccions, totes elles

importants, i no ho negam, per a determinats colAlectius, però

que aquests colAlectius no són, ni de lluny, la majoria d’aquesta

societat de la nostra comunitat autònoma. Per tant, una altra

cosa que hem de tenir en compte és que la pujada del 0,5 a l’1,

aquesta sí que és una mesura que es pren per a tots pròpiament,

per a tots. Per posar un exemple, vostè a una notaria, necessita

una escriptura, ara li costa 300 euros, a partir de l’1 de gener,

aquesta mateixa escriptura li costarà 600 euros.

La seva política en aquest tema és molt clara, amb una mà

ofereixen sucre i amb l’altra ens donen una clatellada, vull dir,

així és com vostès actuen en el tema fiscal. Les deduccions i

bonificacions per a pocs, que ho necessiten, però per a pocs, els

increments, això sí, aquests per a tots.

I en el tema de disposicions addicionals, a l’apartat de

disposicions addicionals, tan sols faré referència a dues d’elles,

perquè supòs que no tendré temps per estendre-me gaire més,

però que de fet resulten significatives. La disposició addicional

dotzena, que tracta sobre el fons de cooperació, aquesta

disposició permetrà que aquest tema passi a ser una peça més

a disposició del Govern per adjudicar finançament de forma

sectària, enlloc del que toca ser un instrument corrector de

desequilibris o de solidaritat. Segur, i tendrem temps de

comprovar-ho, que amb la seva proposta, el futur, aquests

desequilibris creixeran espectacular-me.
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I la disposició addicional tretzena, que fa puntualitzacions

entorn del conveni de carreteres. Tornam a parlar del polèmic

conveni de carreteres, mirin, senyors diputats, la regulació

d’aquest conveni ve recollida de fet en el propi conveni i no

necessita d’interpretacions malintencionades i partidistes via

llei d’acompanyament. Aquesta interpretació que vostès fan tan

sols pretén aportar més confusió a un tema que vostès saben

que estan manipulant descaradament.

Per anar acabant, voldria fer referència a dos comentaris o

dos dictàmens que ens donen una visió clara del que no ha de

ser una llei d’acompanyament i del que sí entenem que és el

que vostès interpreten i fan. M’estic referint a un dictamen del

Consell Econòmic i Social del 4 d’octubre de l’any 2000 que,

parlant precisament de la llei d’acompanyament, diu d’ella que

“al regular un numeroso abanico de temas legales, acaba

provocando una dispersión de las normas reguladoras que

dificulta su localización y entendimiento por parte del

ciudadano obligado por ellas. Además, la diversidad temática

del anteproyecto y la fragmentación de preceptos legales que

conlleva impide una valoración global de las leyes

modificadas”. Un exemple del projecte que vostès ens

presenten, no és ni més ni menys que exactament el que aquí

diu aquest dictamen del Consell Econòmic i Social de l’Estat

de l’any 2000.

I una referència també a un petit apartat dels fonaments de

dret que s’utilitzen a una sentència del Tribunal Suprem de

l’any 2003 i que diu: “Las leyes de acompañamiento incluyen

una serie de materias heterogéneas con sujeción a un

calendario de urgencia impuesto por la necesidad de que se

tramiten paralelamente a la Ley de presupuestos, y permiten

sustraer la materia al estudio de las comisiones

parlamentarias respectivamente competentes para atribuirlo

en modo exclusivo a la Comisión de Hacienda”. Això també és

un fet innegable, que és el que passa perquè vostès, d’alguna

manera, com he dit abans, furten el debat a aquesta cambra, a

les comissions parlamentàries, no permeten que hi hagi un

debat, una discussió, un diàleg, com vostès li vulguin dir,

entorn de cada una de les modificacions que presenten, que ja

he dit abans que de fet i de per si cada una són prou importants,

i el que fan és buscar la manera de solucionar-ho el més ràpid

possible i, com he dit abans, amb el menor debat possible,

també.

I per totes aqueixes raons que he estat exposant i, a més,

perquè entenem que és una llei escombra que recull, com he

dit, tot allò que no s’ha fet al llarg de tot l’any, i a més perquè

hem pogut observar que aquesta vegada ens presenten un text

amb una pobra redacció, tant tècnica com jurídica, i per totes

aqueixes raons, les anteriors i aquesta darrera, creim que són

motius suficients per demanar-los que retirin aquesta llei

d’acompanyament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned.

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

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

simplement vull intervenir per donar resposta a qualcuns dels

temes que han presentat la representant, Sra. Rosselló,

d’Esquerra Unida i Els Verds, i el representant del Partit

Socialista.

Diu la representant d’Esquerra Unida i Els Verds que

s’empra per crear empreses. És a dir, per crear empreses i per

eliminar, perquè feim la funció de l’IBAEN i l’IBASAN amb

una Agència Balear de l’Aigua; és a dir, que de dues en feim

una. És a dir, a l’altra banda es crea el FOGAIBA. Li he de

recordar que en els quatre anys que ha governat el pacte de

progrés s’ha incrementat el nombre d’organismes públics en

més d’un 35%; nosaltres l’hem continuat incrementant però sí

que anteriorment s’ha fet. I per crear una empresa pública no es

necessita fer una llei, eh?, tengui clar el tema.

Diu que la part fiscal, en el tema de la política, i que no és

progressista la política fiscal. Miri, aquest jo crec que és el

tema més important dels que s’han tractat i també el

representant del Partit Socialista. La política fiscal per al

Govern és una arma més de política econòmica; això sempre

s’ha d’entendre així, i el Govern ha fer ús de la política fiscal

en ares al que vol fomentar dintre de l’economia, i per tant els

principis que han inspirat principalment aquests temes, el

representant del Partit Socialista n’ha esmentat molts que són

repetició a la Llei d’acompanyament d’anys anteriors, jo crec

que no val la pena repetir allò de la reducció per llibres o temes

d’aquest tipus que no són cortines de fum, són algunes que

posaren vostès quan governaven i abans, que vénen fins i tot

del govern del Partit Popular d’abans i que es van mantenint. El

que passa és que cada any s’han de posar.

Quina és la política fiscal que hem seguit? Bé, jo crec que

ha tengut quatre eixos molt clars. Una política fiscal que

incentivi l’accés a l’habitatge per als joves; nosaltres volem

afavorir el colAlectiu de joves i l’accés a l’habitatge perquè,

com hi ha hagut en el debat d’avui matí, creim que és un tema

important el tema de l’habitatge, i per tant en aquest aspecte

feim una rebaixa molt substancial de l’impost de transmissions

patrimonials que per petició baixarà del 7 al 3%. Això significa

amb unes limitacions, és a dir, un nombre màxim de metres

quadrats que no pot superar els 120 metres quadrats, amb unes

limitacions de preu, per la qual cosa no és una mesura

indiscriminada sinó per a colAlectius que més ho necessitin.

Evidentment un senyor que es vol comprar un pis d’1 milió

d’euros, per molt jove que sigui no es podrà acollir a aquesta

bonificació. És a dir, un primer eix claríssim de política fiscal:

protegir l’accés a l’habitatge i facilitar l’accés a l’habitatge

principalment als joves. Ho podríem fer per a tothom però ho

concentram en aquest segment dels joves perquè és la política

fiscal que vol dur el Govern i per la qual està preocupat dintre

de les seves mesures i la seva capacitat normativa.

Segona mesura, segon eix, vull dir: una política fiscal per a

la família, d’ajuda a la família. És a dir, té aquesta convicció
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que la política fiscal, com a arma de política econòmica, ha

d’incentivar l’ajuda a la família i d’aqueixa forma ho recull el

pla que s’ha presentat recentment sobre família. I amb quines

mesures intervenim en aquest cas? Idò les mateixes reduccions

de l’ITP, de l’impost de transmissions patrimonials per a

famílies nombroses, ve a ser un calc del que feim per a joves

per a famílies nombroses amb una petita variant, que

s’augmenta el nombre de metres perquè s’entén que, clar, una

família nombrosa necessitarà un pis de més metres. Aleshores

és una altra política claríssima que ens du a una rebaixa

d’impostos en aquest sentit.

També a l’impost de successions l’exempció de 15.000

euros, o de 15.900 euros, la passam a 25.000, de forma que

hagin de ser (...) més de la gent de grup 2, és a dir, de pares a

fills o cònjuges que no hagin de tributar, i això significarà que

ja el 55% no haurà de tributar. Això té un cost però creim que

l’impost de successions en la nostra opinió és un impost injust

i que hem d’anar eliminant a mesura que puguem, i donam una

passa més perquè tothom pagui menys.

Aquí haguéssim pogut fer una política no progressista, és a

dir, sobre la base a pagar reduïm el 20% o el 25%, i no ho hem

fet d’aquesta forma perquè els que han de pagar menys, el

colAlectiu menys afavorit, aquest quedarà eliminat de l’impost

i, al contrari, els que tenen impostos de successions molt alts a

penes es beneficiaran, perquè en el cas màxim es vendrà a

beneficiar d’uns 1.000 euros. És a dir, aleshores és anar a

afavorir una política progressista d’una part; sí, evidentment

feim parts i quarts, no feim per a tothom igual perquè la política

fiscal l’usam d’una forma progressiva.

El tercer eix que segueix la política fiscal en aquesta llei de

mesures tributàries és l’eix de l’incentiu a l’empresa familiar.

Aquí hi ha una sèrie de normes perquè nosaltres creim que

l’empresa familiar és la que crea riquesa, està molt arrelada a

les Illes Balears i la fomentam. Aleshores hi havia ja unes

exempcions quan passen les empreses familiars de pares a fills

que era a partir de 65 anys; nosaltres creim que avui el relleu

generacional és bo que es doni abans i ho hem rebaixat de 65

a 60 anys. També la disposició abans obligava a mantenir

l’empresa, els actius de l’empresa durant 10 anys; avui en dia,

amb el món econòmic tan canviant, creim que obligar les

empreses familiars a no poder canviar d’activitat durant 10

anys pot fer que algunes d’aquestes empreses surtin del mercat,

que el mercat les tregui, i per no perdre la bonificació no

actuïn. Aleshores hem baixat aquesta modificació de 10 a 5

anys amb aquesta finalitat, perquè creim que quan es va crear

la bonificació del 99 (...) a l’impost de donacions eren adequats

els 10 anys, però el món canviant de l’economia fa que no

haguem d’esperar aquests 10 anys i ho hem baixat a 5 anys.

I tercera mesura de suport a l’economia familiar es tracta

que si alguns pares estan en disposició de poder ajudar a crear

empreses, idò hi hagi una exempció, una bonificació del 85%

de l’impost de donacions per crear empreses, sempre que siguin

gestionades pels seus fills, és a dir, per la persona que rep la

bonificació, no per comprar accions de grans empreses. Hi ha

d’haver una gestió, una implicació directa, i si té forma

societària ha de tenir més del 50%.

I evidentment deim que seguim..., i el quart eix és seguir

una política fiscal neutra. Una política fiscal neutra vol dir que

aquí feim una rebaixa d’impostos que nosaltres hem avaluat en

56 milions d’euros, i evidentment els recuperam per una altra

banda perquè la situació econòmica -ja ens agradaria-, la

situació, tenir un major finançament, com hem debatut avui

matí, ja m’agradaria tenir el finançament d’altres comunitats

autònomes, no ens permet més que ajustar amb aquests

components, i pujam, incrementam, actualitzam actes jurídics

documentats com tenen totes les comunitats autònomes, ho

passam a l’1% com tenen totes les comunitats autònomes. 

Però això feim aquí en el Parlament, i no defugim el debat,

com vostè veu, cosa que, com els he dit avui matí, vostès varen

fer pujades d’impostos via decret, doblant la valoració

cadastral, doblant no, un 60% més de les valoracions cadastrals

a successions i a l’impost de transmissions patrimonials.

Nosaltres no hem feim d’aquesta forma, ho feim amb

transparència i ho feim aquí, en el Parlament. Per tant sí que

pujam un impost i en baixam d’altres, perquè això és fer

política fiscal, això és emprar les armes que tenim en la petita

mesura que tenim de corresponsabilitat fiscal que ens va donar

el Govern del PP del Madrid. Per tant actuam i l’aprofitam. Jo

comprenc que puguin discrepar, que els agradarien més altres

aspectes, però nosaltres prioritzam aqueixes tres mesures de

família, de joves i d’empresa familiar. Els vull recordar-los que

en els casos d’aquells colAlectius que afavorim els actes jurídics

documentats ho mantenim en el 0,5% per no llevar per una

banda el que donam per l’altra; és a dir, que aquesta afirmació

no és certa. És a dir, per a casos de joves, de famílies

nombroses, actes jurídics documentats roman estable en el

0,5%, i això és la política fiscal que seguim i la deim en aquest

parlament.

Es critica en general la llei. Jo crec que entrar en el debat de

la Llei d’acompanyament sí que estic totalment amb el

representant del Partit Socialista quan diu que la història es

repeteix; evidentment passen els anys i, estiguem al Govern o

a l’oposició, a vegades repetim les mateixes coses.

Es critica el tema del cànon pel tema dels pagesos,

d’exonerar els pagesos de pagar l’aigua. Jo comprenc que a la

representant d’Els Verds li preocupi aquest tema, i diu que, bé,

que no tots són per a l’ús per al qual s’empra. Bé, nosaltres

aquí també tenim molt clara la política de protecció dels

pagesos i creim que és just que els pagesos no paguin el cànon

de l’aigua. En qualsevol cas li vull dir que m’estranya aquesta

preocupació que manifesta i si hi haurà qualque pou de reguiu

que no serà per reguiu i l’haurem exonerat, quan la representant

que ha parlat ha estat membre del govern anterior i durant

quatre anys no s’ha preocupat d’aquest tema, i tothom en

aquestes circumstàncies no pagava, i ara almenys els que ho

tenen declarat que no és per ús de reguiu hauran de pagar. És

a dir, que nosaltres amb aquesta mesura sí que feim que la gent

que no sigui per reguiu hagi de pagar; és un tema que és per

aclarir i per fer molta més justícia i que no es beneficiïn

colAlectius que ni tan sols no ho tenien declarat per a reguiu i

que fins ara des de l’Administració no pagava.

Bé, sobre la reforma del SOIB jo crec que és un tema

opinable, però nosaltres creim que la reestructuració del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears que establia la Llei 17/2000, de
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15 de juny, amb la creació d’aquest servei necessitava un nou

impuls, i per tant el que s’ha fet és que en els temes de formació

consideràvem que hi havia una certa duplicitat amb la Direcció

General de Formació i s’han distribuït molt clarament quines

són les funcions en un cas i en l’altre. És a dir, nosaltres creim

que és una reforma per a una major claredat de competències

i per tant per a una millor eficàcia de l’Administració.

En el tema de la Llei del patrimoni històric, vaja, puc

assegurar que hi havia uns certs dubtes en els informes legals

que teníem, si es podien declarar béns d’interès cultural

determinades manifestacions culturals intangibles, i aleshores

davant aquest dubte idò s’ha fet que quedàs més clar. Jo crec

que se li ha donat certa importància i no crec que passi més

d’aquí, és a dir, davant d’uns dubtes que és possible que amb

l’actual llei pogués interpretar-se que ja es podia, idò si en una

determina illa es volen declarar unes determinades cançons

com a bé d’interès cultural, idò que no hi hagi cap dubte que es

pot fer, i jo crec que això és totalment perfecte.

En el tema de depuradores tenim la disposició que tracta

dos temes molt clars. Primer en temes de medi ambient

generalment se sol dir que qui contamina ha de pagar; aleshores

és facilitar un poc aquesta labor. Nosaltres pensam, amb la

reforma d’aquesta llei, que cada ajuntament, que és en

definitiva el que sol entregar el solar per fer la depuradora, ha

de decidir, ja que és ell el que està contaminant, o l’agrupació

d’ajuntaments que ho faci, on ha d’anar la depuradora, i que no

és l’Administració autonòmica la que ha de fixar aquest tema.

Idò l’únic que intentam és donar una major llibertat per a

aquest tema concret que siguin els ajuntaments els que fixin on

han d’anar les depuradores, perquè són, amb el principi de qui

contamina paga, els que han d’efectuar la primera passa de dir-

nos on ha d’anar. Aleshores en aquest sentit s’ha fet una

adequació de la llei estatal, que potser per a la península era

adequada la distància dels quilòmetres, per donar una certa

llibertat als ajuntaments, i en aquest sentit perquè ens trobàvem

que potser qualque pla territorial ja indicava on havia d’anar

alguna depuradora que en un sentit estricte no complia la llei.

Això és el que s’ha volgut fer amb aquest tema.

I bé, després també tant el representant del Partit Socialista

com la representant d’Els Verds, jo crec que són ells els que

tenen fixació en el tema d’autopistes. Jo crec que el principal

increment del pressupost està en sanitat i en educació i no en

carreteres, però... Les xifres ho diuen per elles soles però hi ha

una vertadera fixació en aquest tema. Idò bé, el que hem fet és

posar una disposició que els agradarà que vagi a la Llei de

mesures tributàries; jo crec que és on ha d’anar perquè això és

una despesa posterior al pressupost que situa..., que si per

l’encomana del conveni de carreteres volem finançar una obra

per un sistema concret, tenir capacitat normativa per cobrir-lo,

i aquesta disposició, si vostès decideixen fer potser qualque

obra en carreteres pel mètode alemany, com pareixia que tenien

pensat, també l’haguessin haguda de posar, i no té més que

poder quedar molt clar que si es vol fer alguna obra amb un

sistema de finançament com el mètode alemany que vostès

tenien previst, que quedi molt clar que per l’encomana de

gestió també ho podem fer, i això és el que aclareix aquest

article i no és per fixació en el tema de carreteres, sinó

evidentment, davant l’hostilitat del Govern central en aquest

tema, sí que tenim els punts de vista d’una forma molt legal i

molt clara.

El representant del Partit Socialista ha fet diverses

referències al cas de Comerç. Jo crec que precisament no ha

tret el millor cas, jo crec que sí que s’ajusta a la Llei de mesures

tributàries perquè aquí hi ha uns canvis en les sancions que

posam, un increment de les sancions, i li he de dir que

precisament no és molt afortunat perquè vostès també varen fer

a la Llei d’acompanyament canvis sobre la Llei de comerç i no

tenien caràcter econòmic com aquest d’aquí, però és normal

que quan s’està a l’oposició es digui una cosa contrària. Però

venc a dir que sí que té caràcter econòmic la majoria de les

modificacions de la Llei de comerç. En qualsevol cas li vull

recordar que ho varen fer sense contingut econòmic.

Del tràmit d’audiència és un tema que tenim l’informe de

l’Advocacia de la comunitat autònoma, que davant la dificultat

que podia tenir que un gran establiment comercial pogués obrir

sense la llicencia d’obertura de la comunitat autònoma i que

hagués creat davant els consumidors ja un costum de diverses

setmanes en funcionament, aqueixa actuació podia ser molt

difícil de dur a terme i després seria lesiva potser per als

consumidors; per tant es vol evitar aquest tema que es pugui

obrir sense la llicència i per aquí no se li dóna el tràmit

d’audiència per guanyar el temps perquè no pugui fer d’una

forma irreversible el tema. És a dir, l’informe de l’Advocacia

de la comunitat autònoma és favorable en aquest tema.

Diu que envaïm tema de competències en el tema del

patrimoni públic. Nosaltres l’únic que feim és donar una major

facilitat als ajuntaments, als ens locals, als consells insulars, de

com (...) els béns, és a dir, no feim una competència perquè no

els deim com ho han de fer; és a dir, d’un sistema de subhasta,

també adaptant com obre també la llei de l’Estat, plantejam el

tema del concurs, però no envaïm cap competència perquè no

deim que s’hagi de fer per concurs. És a dir, ho farà cada

ajuntament, cada consell insular, així com vulgui; l’únic que

feim és facilitar aquesta labor d’una forma més oberta.

Sobre el tema de la pressió fiscal he explicat abans les

nostres línies. I sobre el fons de cooperació municipal, bé, jo

crec que la política municipalista queda clara, és a dir, que hem

volgut elevar aquest tema a la Llei de mesures tributàries a un

compromís permanent, és a dir, del Govern, almenys mentre no

canviï aquest govern, i per tant ho duim a rang de llei amb un

sistema que tots els ajuntaments tenguin igualtat d’oportunitats.

És a dir, en aquest sentit jo crec que és molt positiu.

En el tema de convenis de carreteres, és a dir, jo crec que

l’he contestat ja abans. I el tema que vostè em diu que (...) per

raons tècniques i jurídiques, idò simplement no el puc

compartir perquè crec que els professionals jurídics de la

Conselleria d’Economia i de la comunitat autònoma tenen tot

el meu respecte i el meu suport en la redacció d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula l’Hble. Sra. Margalida Rosselló, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

Sr. Conseller, no sé si és que no m’ha entès gairebé res del que

jo li he esmentat. 

En primer lloc li he de dir que efectivament,, creació

d’empreses, ningú no li ha dit que no estigués d’acord en fer,

i sobretot l’Agència Balear de l’Aigua. Li record per si no se’n

recorda -jo sí- que precisament el pacte, o l’anterior legislatura,

es pensava dur la llei de creació de l’Agència Balear de

l’Aigua, però era una llei, una llei que havia de ser tramitada

com pertoca, seguint el procediment parlamentari com pertoca,

no a través de la Llei d’acompanyament i, sobretot, per tant, jo

li parl de la fórmula que vostès estan utilitzant, que és una

fórmula molt clara i que vostè no ha pogut més que intentar

passar-hi de puntetes. Però el cert és que si volen crear

empreses duguin, segueixin la línia que s’ha de seguir, facin

tots aquells informes que prèviament s’han de fer, tècnics,

jurídics, del tipus que sigui; facin el debat que hagin de fer en

el Parlament, guanyaran vostès, tenen la majoria absoluta, però

facin un debat com pertoca i sabrem per què es crea l’Agència

Balear de l’Aigua, quins són els seus objectius, què és el que

pretén. Aquí no, aquí només es crea i punt. Li ho record i si no

llegeixi la llei.

El mateix amb la llei de l’empresa d’agricultura. I sobretot

una llei que li torn repetir, i m’agradaria que s’ho llegís

profundament perquè jo sí que m’ho he mirat, que el que fa és

que competències plenes que té la comunitat autònoma, fins i

tot la sancionadora i la inspectora, es transfereixen a aquesta

empresa amb ajudes europees, i és evident que això és un tema

suficientment seriós, que són doblers públics i ajudes, de

control de les ajudes, que si volen fer una empresa l’han de

passar per un debat parlamentari seriós, amb tots els informes

que facin falta, guanyaran vostès, però deixin que es debati,

deixin que sapiguem què volen fer amb aquesta empresa. A

través d’aquesta llei d’acompanyament no ho podem saber mai,

no ho podem saber perquè l’únic que es fa és crear-la perquè

vostès ja la tenguin creada i després vagin fent.

Pel que fa al tema de fiscalitat, Sr. Conseller, jo estic

d’acord en la fiscalitat, jo crec que almanco el grup

parlamentari més el partit que represent sempre hem cregut en

la fiscalitat, però no ha de ser un tema de voler dir “per aquí fic

i per allà llev”; és a dir, per tenir una política fiscal, que

nosaltres hi estam d’acord, ha de ser una política fiscal que ha

d’estar basada en criteris molt clars, en criteris que siguin

sobretot afavoridors de sectors més desfavorits, que sigui a més

afavoridora del que són bones pràctiques estalviadores, etc., i

per tant dins uns conceptes que evidentment facin que aquesta

política fiscal sigui de veritat. 

Vostès el que han fet és una política fiscal de bromes.

Primer, perquè lleven a no sé quants de colAlectius i resulta que

són qüestions gairebé miserables, amb la qual cosa..., i li ho dic

perquè vostè i perquè m’entengui tothom, i li ho tornaré repetir:

si un jove es compra una casa de primer habitatge i resulta que

li lleven el que vostès li lleven, que ara no sé exactament el

percentatge que li fan de bonificació respecte a la compra de

l’habitatge, quan va a fer-se la hipoteca o quan va a fer totes les

escriptures li cobraran el doble; de què li servirà que vostès li

hagin llevat doblers? No, és així de clar. Vull dir que vostès el

que fan és, com dic, intentar compondre per parèixer que fan,

però en realitat el que fan és, i li torn repetir el que li he dit ja

a la meva intervenció, és precisament mantenir el mateix cost

perquè, al cap i a la fi, com ja també li ha dit l’altre portaveu

del Partit Socialista, el que faran serà cobrar-li el doble quan li

han llevat d’una altra banda i en realitat li quedarà ben igual.

Per tant nosaltres creim que aquesta fiscalitat que vostès

apliquen ja li he dit que és una fiscalitat de màrqueting, per

quedar bé amb determinats colAlectius. Els agrada molt..., a més

colAlectius determinats, que jo no hi he entrat però que no tenc

temps, tampoc, amb els 5 minuts, i que d’alguna manera pareixi

que vostès fan bonificacions quan en realitat, com dic, els

criteris que tenen vostès de fiscalitat no són evidentment els

que nosaltres creim que s’haurien de tenir.

També entra en el tema de protecció dels pagesos. Miri, Sr.

Conseller, no faci tampoc demagògia d’aquest tema. Si volen

protegir els pagesos, amb la qual cosa jo estic absolutament

d’acord, però també supòs que vostè, no sé si vostè com a

conseller, supòs que el Govern, també vol protegir els recursos

hídrics. Idò per protegir els recursos hídrics la fiscalitat ha

d’anar acompanyada, quan es fa l’exempció d’alguna mesura

fiscal o d’alguna mesura de pagar, s’ha de fer també perquè hi

hagi algun valor afegit que sigui en aquest cas un benefici per

al medi ambient, i en aquest cas un estalvi, perquè si no resulta

que caiem en una errada que des del nostre punt de vista no hi

podem caure. Volem protegir els pagesos però també volem

protegir l’aigua perquè creim que és un bé escàs. 

Respecte a les lleis, miri, vostè, Sr. Conseller, vostè sí que

no té memòria. Primer perquè la Llei d’acompanyament, la qual

cosa jo és evident que la retiraria i amb això aplaudesc el Sr.

Zapatero, que pel que es veu pareix que enguany l’ha

eliminada, no sé exactament..., no em posaré a debatre els

pressupostos del Govern de l’Estat, però el cert és que el temps

del pacte es va intentar centrar-se en temes pressupostaris. És

evident que vostès -jo no li parlaré de la de l’any passat perquè

en aigua passada ja no hi entrarem- però és evident que vostès

utilitzen aquesta llei -i no em pot dir que no perquè de fet és

així- per modificar, i li ho he de repetir, 9 lleis, per modificar

9 lleis que res no tenen a veure amb el que són les mesures

tributàries i per tant amb la Llei d’acompanyament dels

pressuposts amb els seus objectius. Nosaltres, com li dic i li

torn repetir, el nostre grup no creu que hagi de ser a través de

la Llei d’acompanyament que s’hagin de fer aquestes

modificacions. Més bé al contrari. Siguin valents, senyors del

Partit Popular, i debatin. Guanyaran, els ho torn dir, guanyaran,

no perdran, tenen la majoria, però facin el favor de debatre

cada una de les lleis que vostès volen modificar i podrem saber

realment què és el net del que vostès pretenen.

Per altra banda -i ja aniré acabant, Sr. President- em parla

de les depuradores. Escolti, vostès el que fan, i supòs que

també ho sap perfectament, és facilitar que es puguin fer
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depuradores més a prop de la població. Perdoni, llegeixi-ho.

Resulta que fer depuradores més a prop de la població, amb tot

el que comporten a més les depuradores, que desgraciadament

sempre duen afegida tota una sèrie de problemàtiques. I no

m’entri o no vagi a allò de qui contamina paga, perquè això ja

és una distorsió absolutament de la realitat. Si hi ha d’haver

infraestructures bàsiques per a la societat, que una d’elles són

les depuradores, hi ha d’haver, a través dels planejaments...

(Remor de veus)

...a través dels planejaments i a través de l’ordenació del

territori, que han d’estar precisament allà on s’han de situar els

llocs per fer depuradores, i per tant és allà on s’ha de parlar...

(Continua la remor de veus)

... d’aquesta qüestió i no a través de la Llei

d’acompanyament.

Per tant nosaltres tornam insistir en el fet que aquesta llei

d’acompanyament no fa el que li pertoca fer, que vostès no

volen tampoc dur endavant el debat que pertoca, i sobretot que

tenen o en aquest cas cauen en una greu irresponsabilitat

perquè al nostre entendre, idò, no pretenen que aquestes

qüestions es puguin debatre.

També li diré que allò del tema de les carreteres, miri, Sr.

Conseller, la fixació no la tenim nosaltres, a part que jo estic

molt preocupada pel tema de les autopistes, i vostès ho saben,

molt preocupada, però molt, però vostès també hi estan, i molt,

perquè si no de què?, per què ho han de posar a la Llei

d’acompanyament, això, si no estiguessin preocupats? No

vengui aquí i digui “vostès tenen una fixació”; vostès la tenen,

la fixació, amb el conveni de carreteres, que han d’intentar

blindar com puguin i intentar cercar el més mínim espai per

poder posar, i en aquest cas perquè quedi clar que per llei

podran fer la contractació...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, guardin una mica de silenci.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

... la contractació que pertoqui i a més que es podran

endeutar o podran fer-ho del finançament que pertoqui.

I ja sí efectivament per acabar, li he de dir, Sr. Conseller,

que no m’ha contestat absolutament res del que jo li he

esmentat respecte a normes de funció pública; no sé si és que

en aquest tema si no hi ha el Sr. Rodríguez ningú no sap

exactament què ha de dir, però li he de tornar a repetir: aquesta

llei d’acompanyament al nostre entendre l’haurien de retirar,

l’haurien de revisar, hauria de ser una llei d’acompanyament

que realment complís els objectius que pretén la llei, i sobretot

hauria de ser una llei que no fes el que fa, que és, com dic,

donar més favoritisme i més clientelisme al Partit Popular, i

sobretot una llei que defuig el control públic i el debat

parlamentari que evidentment, com a parlamentària, crec que

és fins i tot un insult a aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr.  President. Sr. Conseller, senyores diputades,

senyors diputats, vostè m’ha parlat del tema de política fiscal.

Em diu que potser no hem entès que són mesures que van

destinades a afavorir l’accés a l’habitatge per a joves, són ajuts

a la família i a l’empresa familiar. No, tot això sí que ho he

entès, i a més li he dit que segurament molts d’aquests

colAlectius, d’aquests sectors, estaran agraïts i necessiten

aquestes subvencions.

Potser qui no ho ha entès és vostè. Jo el que li he dit és que

per compensar aqueixes deduccions i aqueixes reduccions i

aqueixos ajuts a aqueixos colAlectius, que després de tot no són

-li ho repetesc- la majoria de la societat d’aquesta comunitat

autònoma, el que vostès ens proposen és un increment d’un

concepte molt concret que sí repercuteix a les economies de

totes les famílies d’aquesta comunitat autònoma; això és el que

jo li he dit. Com que, a més, no s’acompanya en aquest projecte

de llei d’acompanyament una memòria econòmica ben

explicada, per tant volem constatar que aquest increment real

sobre actes jurídics documentats és exactament i solament per

compensar aqueixes deduccions fetes a aquests colAlectius, idò

permetrà que com a mínim ho dubtem. Creim que la proposta

d’increment ingressarà bastant més del que es deixa d’ingressar

per aqueixes deduccions.

Vostè ens ha dit que repetim el mateix un any rere l’altre,

que quan es parla de Llei d’acompanyament es diu el mateix.

Jo li dic que es repetia la història, i em referia a l’any passat, no

parlava de més enrere, perquè simplement no es repeteix la

història respecte a altres exercicis, quan vostès estaven a

l’oposició i aquí hi havia un govern de progrés, per una raó

molt simple: perquè llavors vostès el que criticaven és que la

Llei d’acompanyament tenia poc contingut, però és que el tenia

expressament perquè només hi havia mesures que feien

referència a temes tributaris, administratius o de funció pública,

no anava més enllà d’això perquè no era voluntat del govern de

progrés utilitzar-la fraudulentament i d’aqueixa manera. Per

tant no és el mateix. Vostès pensaven una cosa i ara se’ls està

criticant precisament tot el contrari. No són iguals, Sr.

Conseller.

Patrimoni històric. Jo no he dubtat de la seva legalitat de la

proposta; no ho he dit així, he dit que potser era innecessària,

i que seria desitjable que una proposta com aqueixa, abans de

dur-la via llei d’acompanyament, s’hagués intentat consensuar

perquè ja venia de fet consensuada en la seva aprovació inicial.

No li he dit res més entorn al tema del patrimoni.
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No és obsessió amb el conveni de carreteres, Sr. Conseller,

no és obsessió. No li he parlat jo de partida pressupostària;

d’això ja n’hi han parlat aquest matí, crec que extensament, li

ha dit ben clar la portaveu del nostre grup el que opinàvem

sobre les partides d’ingrés i despeses entorn del conveni de

carreteres. Jo li he parlat de la interpretació que vostès fan en

aqueixa llei d’acompanyament d’aquest conveni, també potser

innecessària perquè, si no ho record malament, el mateix

conveni ja estableix que el Govern podrà decidir els sistemes

d’endeutament necessaris per buscar el crèdit per fer front a

aquest finançament que no pogués arribar de l’Estat. Per tant si

ja ho tenen en el conveni per què han d’utilitzar una llei

d’acompanyament per modificar el que ja està previst? És, li ho

repetesc, innecessari.

Llei de comerç. Diu que s’ajusta a previsions tributàries. És

cert, entre les propostes que es fan alguna serà de caire tributari

i econòmic, però el que jo li he dit no és que no s’ajustàs amb

aqueixes propostes a qüestions tributàries, li he dit que entre les

que es fan n’hi ha alguna que pot vulnerar un article concret de

la Constitució. Vostè em diu que té un informe de l’Advocacia

de la comunitat autònoma, però jo només li dic una cosa: avui

esper que dins uns anys, o potser l’any que ve, així com estigui

en vigor aquesta proposta, quan comencin a caure els

contenciosos perquè vostès vagin tancant establiments sense

informe previ a l’interessat, a veure aqueixos contenciosos qui

els guanya, si el Govern o l’interessat; llavors tornarem a

parlar-ne.

I per anar acabant m’ha dit els ajuntaments i algunes

invasions en competències econòmiques a què jo li he fet

referència, però és que vostè m’ha parlat d’una cosa però no

m’ha parlat de l’altra. Jo li preguntaré una cosa, Sr. Conseller:

una solAlicitud de llicència urbanística per a una obra que a més

és de l’Administració, decidir si se la pot excusar del

compliment dels requisits de parcelAla mínima, per exemple, o

de façana mínima, de qui és competència?, de l’ajuntament i

del seu planejament o del Govern? Aquí vostè em dirà si estan

o no en una situació d’invasió de competències municipals.

I per acabar, tornant a les seves propostes tributàries,

l’increment sobre actes jurídics documentats, record que va ser

fa dos anys que també es va proposar un increment per a

determinades operacions afectades per l’impost d’actes jurídics

documentats. Si tenim oportunitat de llegir el Diari de Sessions

veurà que la portaveu del seu grup va criticar durament aquest

increment. Aquell increment afectava tan sols l’1,3 de les

operacions afectades per aqueixos actes jurídics documentats,

l’1,3, i va rebre crítiques desmesurades. Vostès proposen un

increment del 0,5 a l’1 que a més afecta tots, que repercutirà

directament a les economies familiars que vostès volen ajudar,

i això els pareix normal i d’això no n’han de dir res. Sr.

Conseller, o tots moros o tots cristians, potser, com se sol dir,

però el mateix que criticaven abans no poden dir que ara sí és

correcte perquè abans estaven a l’oposició i ara governen. Ja

els ho hem dit aquest matí: s’ha de ser coherent amb les

polítiques que se segueixen, quan s’està a l’oposició i quan es

governa, i el que es va dir fa uns anys també ha de servir uns

anys després, encara que un hagi canviat de costat i no estigui

a l’oposició i ara estigui governant.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la

paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

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

molt breument. La representant d’Els Verds ha tornat a insistir

en el tema de l’Agència Balear de l’Aigua; és a dir, pareix que

compartim aquesta filosofia que és millor una gestió unificada,

però hi ha una discrepància molt clara en la forma de

procediment: he entès que no s’hauria de fer per la Llei de

mesures tributàries sinó per una llei a part. I aquest mateix tema

la du al tema de FOBAIBA. Són temes de formes que

mantendrem aqueixa discrepància però almenys em satisfà

veure que coincidim en l’objectiu final.

En el tema de fiscalitat, la política fiscal, i aquí em referia

al tema concret i no al representant del Partit Socialista, que sí

que ho ha comprès, és que quan nosaltres baixam l’impost de

transmissions patrimonials del 7 al 3%, que això pot

representar una quantitat màxima de 6.600 euros, d’1.100.000

pessetes, és a dir, si fos una persona que compra un pis de 30

milions de pessetes, que és el màxim d’aquest tipus autoritzat,

idò li representaria aquest benefici, és a dir, estalviaria 6.600

euros. En qualsevol cas representarà sempre un 3,3% sobre el

valor total de l’habitatge, és a dir, el que abaratim a partir de l’1

de gener per als joves que compleixin aquests determinats

requisits és que s’abarateix l’habitatge un 3,3%. 

I el que aquí vull aclarir, i no m’estic referint al representant

del Partit Socialista sinó a vostè, és que també els actes jurídics

documentats en aquests mateixos casos, de famílies nombroses

i de joves, els mantenim al 0,5%; en els altres casos apujam

però en aquest cas no apujam. No sé si això li aclareix..., que

potser no m’he expressat correctament abans, però sí que vull

deixar molt clar que en aquests casos, en els colAlectius de

famílies nombroses, que també es beneficien d’aquesta rebaixa

de l’impost de transmissions patrimonials del 7 al 3%, els actes

jurídics documentats no els pujam, és a dir, que queden al 0,5%

i per tant no els llevam res per l’altra banda, a pesar que la

diferència entre una rebaixa i l’altra..., és a dir, l’altra pujada

seria molt important, sortirien encara molt beneficiats, però és

que no, és que no ho pujam per un nivell de coherència, i

aleshores ho mantenim al 0,5% en aquest aspecte. És a dir, que

crec que en aquest tema li aclaresc el que vostè havia plantejat

i que potser no havia aconseguit expressar-me correctament.

En el tema dels recursos hídrics i el tema de sanejament, del

cànon de l’aigua, bé, vostè diu fomentar que la fiscalitat, en fi,

s’ha d’emprar per fomentar l’estalvi d’aigua. Li repetesc el

mateix: vostè va estar quatre anys en el govern i tothom que

tenia aquest pou particular, que ara (...) en el de reguiu, vostès

no cobraven a ningú. Nosaltres almenys intentam que el senyor

que empra aquest pou particular que no estava pagant res, a

partir d’ara pagui, i excloem la gent de reguiu per afavorir els

pagesos, però durant el seu temps de govern i l’anterior del

govern del Partit Popular són temes que no es cobraven, i a
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nosaltres no ens pareix just que uns recursos hídrics escassos hi

hagi gent que no paga i altres que pagam. Aleshores el que feim

és que tothom pagui excepte en els casos d’ús de reguiu. És a

dir que la política que nosaltres feim va molt més en la línia

que vostè expressava perquè feim que hi hagi més gent que

pagui el cànon de sanejament que quan vostès governaven, i

aquest és el tema que estam modificant perquè ens hem adonat

que no s’estava pagant aquest tipus de pous, i únicament feim

excepcions al tema del reguiu perquè creim que els pagesos, és

a dir, nosaltres, a diferència del que està dient el representant

del Partit Socialista, sí que creim que la política fiscal s’ha

d’emprar per afavorir els colAlectius que puguin trobar-se amb

majors dificultats, i en aquest cas l’únic colAlectiu que volem

exceptuar és el dels pagesos i no el senyor que, perquè viu

enmig del camp a una casa i l’empra com a habitatge particular,

no pagui el cànon de sanejament; creim que l’ha de pagar.

M’insisteix en el tema de les modificacions. Sí que és cert

que nosaltres modificam 9 lleis, coincidim totalment. El

Govern sense llei d’acompanyament en modifica 12, i la mitja

de lleis que vostès varen modificar durant els quatre anys, i per

tant tot el discurs del Partit Socialista cau, és aproximadament

de 17, si no ho record malament; és a dir, que es varen estar

modificant lleis contínuament, com li he demostrat pel tema de

comerç el pic anterior.

En el tema depuradores més a prop de la població, escolti,

és que la realitat és on tenim les depuradores. La majoria de

depuradores a les Illes Balears estan a menys de 2 quilòmetres

de la població, i l’únic que feim és que aquesta excepcionalitat

que té l’elevam perquè sigui un tema normal. Però a més és que

nosaltres mai no deim, perquè nosaltres, a diferència d’un cas

del govern anterior que sí va comprar, nosaltres sempre seran

els ajuntaments que cediran els solars, i per tant ens diran on la

volen. És a dir, l’únic que s’està fent amb aquesta llei és

reconèixer les coses de fet, és a dir, tornar a la normalitat de les

coses i no incomplir o dur a nivell d’excepcionalitat coses que

són totalment normals. Això és la realitat d’aquesta disposició.

El representant del Partit Socialista em torna a insistir en la

política fiscal. És a dir, jo crec que ja li he aclarit que un tema

no m’hi estava referint, és a dir, que sí havia comprès el tema

d’actes jurídics documentats i l’hi torn a aclarir. Li he de dir

que la Llei d’acompanyament té una memòria econòmica, que

el que nosaltres davallam en impostos està avaluat en l’ordre de

56 milions d’euros i per tant hi ha la compensació a l’altra

banda. Nosaltres no negam que no estam en disposició de

poder rebaixar impostos, nosaltres no ho venem com un tema

de rebaixa d’impostos en el conjunt; hem dit que feim una

política fiscal neutra, li puc tornar repetir la paraula, una

política fiscal neutra. El que sí feim és afavorir uns colAlectius,

que vostè no està d’acord, que és el colAlectiu dels joves i pel

tema d’habitatge..., o, bé, no sé si hi està d’acord o no, però

nosaltres sí que seguin una política fiscal clara amb ajudes a

joves en tema d’habitatge, amb ajudes a família i per això

rebaixam l’impost de successions, i les empreses familiars, i

tenim aquesta política i la duim endavant, amb una diferència

d’una política fiscal neutra, quan els anys anteriors, i per això

no és bona la comparació que feia, no era la política fiscal

neutra: es va apujar l’impost de transmissions patrimonials del

6 al 7%, un 17%, sense rebaixa de cap impost, però era la seva

política, pujar impostos. 

És a dir, això no és bon ni dolent, és una política; no és la

nostra, és a dir, nosaltres voldríem rebaixar impostos i en

aquest moment una política fiscal neutra perquè no podem fer

una altra cosa, però no passa d’aquí. En el seu cas era una

apujada d’impostos, en el nostre una compensació d’impostos.

Bé, en el tema de patrimoni històric, de béns culturals

intangibles, vostè creu que no és necessari. Idò tampoc no li

hem de donar més voltes. L’informe jurídic en el nostre cas en

aquells ens tornen dir que sí que és més convenient fer aquesta

especificació, que aqueix és un tema que hauríem de dur per la

Llei de cultura popular i tot un debat; idò és una opinió. Jo crec

que la veritat no hi ha res més.

I en el tema de (...) la Constitució en el tema del comerç ja

li hem donat les nostres raons i els informes jurídics. Li vull

reconèixer que és un tema que des de la conselleria quan va

arribar aquesta proposta ens va preocupar, la vàrem analitzar i

vàrem demanar dos informes jurídics per tenir seguretat

d’aquest tema, i se’ns varen aportar sentències del Tribunal

Suprem en què s’havia permès aquest tema. Jo ara no record les

sentències però sí que tenim aquesta documentació a la

conselleria. Jo crec que és un tema que nosaltres hem

documentat.

I vostè aquí sí que té tota la raó, que jo ho havia duit a

l’altre tema, d’invasió de competències. Supòs que es refereix

al tema que quan hi ha hagut expropiacions i queda un solar o

un terreny amb unes característiques urbanístiques diferents per

raó d’aquest tema, nosaltres el modificam. Nosaltres creim que

els béns individuals són importants i per tant una persona, a

més que se li ha expropiat per raons d’interès públic un tros del

seu terreny, no té per què perdre aquesta qualificació, i feim

aquesta modificació amb caràcter transitori per un cert temps,

perquè creim que és just que no perdi aquest dret individual per

aquesta raó. És una modificació que feim i que en aquest cas li

reconec que no ho havia entès abans.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hi ha algun grup que vulgui

intervenir a favor d’aquestes esmenes? Sí, té la paraula el

representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

l’Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé,

intervendrem en el torn a favor perquè per un error

administratiu no vàrem registrar esmena a la totalitat, però en

veure les esmenes parcials veuran que ataquen el bessó

d’aquest projecte de llei i per tant de gota en gota arribam a

esmenar totalment aquest projecte de llei.

Evidentment com l’any passat hi ha una qüestió formal

important, que com han dit els grups que han intervengut

anteriorment ja té jurisprudència, distintes sentències del

Tribunal Constitucional que han alertat de la perversitat
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d’aquest mètode legislatiu. Jo no faré més èmfasi en el fet que

no compleix amb el que ha de ser una tramitació parlamentària

correcta; jo tornaré a insistir en la inseguretat jurídica que

comporta aquesta pluja de modificacions normatives via una

llei d’acompanyament del pressupost. Jo mateix, per comprovar

quin text estava vigent de les normes que es modificaven me

n’he hagut d’anar al que coneixem vulgarment els diputats com

a “llibre d’en Petete”, que és la compilació de tota la normativa

de la comunitat autònoma, però després me n’he hagut d’anar

a la Llei d’acompanyament dels pressuposts de l’any passat per

saber quina estava vigent. Ara imaginin-se la gent del carrer

que puntualment ha de fer una consulta i que es troba que de

bona fe se’n va a un Butlletí Oficial i resulta que aquella llei ha

estat modificada posteriorment per una llei d’acompanyament

dels pressuposts. Qui del carrer sospitaria que existeix una

porta del darrere legislativa que li pot crear aquesta

inseguretat?

Per tant, vostès que sempre han bravejat tant des de la dreta

i des del conservadorisme que és necessari que hi hagi una

seguretat jurídica, aquí creen un caos i una dispersió normativa

que s’ho haurien de fer mirar. Tanmateix tenen majoria i tenen

temps, no han tramitat quasi cap..., no han tramitat cap projecte

de llei, pràcticament. Utilitzin les vies més adequades.

Bé, el tema de..., el debat sobre política fiscal confés que és

interessant. Crec que el Govern fa un esforç per abaratir el cost

de l’habitatge especialment per als joves, i avui ja definim

joves menors de 36 anys, però la veritat és que segurament

aquest és un dels temes que afecten més la gent, i que ens

trobam que dins les tertúlies, quan ens parlen de política, la

gent ens en parla. Ara, en alguns aspectes hem de reconèixer

que és progressiva aquesta modificació tributària que fan, però

en conjunt jo crec que és regressiva. 

El conseller ha reconegut avui, i quan va presentar els

pressuposts ja no ho va amagar, que aquí no hi havia una

rebaixa d’imposts, sinó que era, com ha definit ara mateix, que

era una modificació tributària neutra, és a dir, que allò que

s’estalvien els contribuents via modificació de l’impost de

transmissions, de l’impost de renda de persones físiques per

increment de les deduccions, per l’impost de successions,

donacions, etc., s’equilibra amb la puja d’un impost que es

dobla, pràcticament, del 0,5 al 1%, d’actes jurídics

documentats. Clar, això afecta un tema molt sensible avui en

dia, que són les hipoteques. Qui no té una hipoteca avui en dia?

I els que fan hipoteques no tenen de 36 anys per avall, molts, ja

tenen de 36 anys per amunt. Clar, això és regressiu des del

moment que ens trobam que un jove, de 36 anys per avall, que

té un pare que pot i li fa una donació, el que tributava a la quota

tributària rep una bonificació del 85% gràcies a aquesta mesura

que aprovaran vostès, mentre que un de 36 anys i un dia, o 37

anys, que no té el papà que li pugui fer una donació, se n’ha

d’anar a la hipoteca i li doblam la tributació. Per tant des

d’aquest punt de vista jo intentaria introduir en la tramitació

una esmena que les hipoteques no les pujam, estan exemptes

d’aquesta puja del 0,5 a l’1%, perquè aquest és un tema molt

sensible.

Igualment jo pens que avui en dia rebaixar l’impost de

transmissions una altra vegada del 7 al 6% amb caràcter

general, si no feim una baremació no és progressiu, perquè avui

en dia per la situació de la borsa, dels interessos, avui el mercat

immobiliari és un refugi d’inversors i de l’especulació. Avui hi

ha una forta especulació immobiliària, hi ha molta gent que està

acaparant immobles i li rebaixam els imposts, i això tampoc no

és progressiu. 

Per tant bé intentar abaratir el cost de l’habitatge als joves,

però al final el conjunt a nosaltres ens deixa un mal gust de

boca, podrien haver anat més enfora i fins i tot pensam que en

aquest moment incentivar el mercat immobiliari d’aquesta

manera no pensam que sigui excessivament positiu. 

Bé, això quant al que era tot el tema de la reforma fiscal. 

S’ha parlat aquí de l’exempció del cànon de sanejament per

reguiu, diu que afavoreix els pagesos. Nosaltres hi estam

d’acord, és a dir, avui en dia només faltaria que als pagesos ara

els cobrem el cànon de sanejament per l’aigua que

consumeixen per regar. Però a la tramitació parlamentària

veurem les bones intencions, perquè reguiu és molt ample: n’hi

ha que reguen zones enjardinades, n’hi ha que reguen camps de

golf, i hi ha una esmena que els permetrà aclarir això, que els

direm que estam d’acord amb l’exempció del cànon de

sanejament per al reguiu per a usos agrícoles, o agrícoles i

ramaders. Si accepten aquesta esmena, d’acord, admetrem la

seva bona voluntat i aquest article l’aprovarem.

Bé, l’altra perversitat, que ja en parlàrem l’any passat, és tot

el que envolta el concepte de la funció pública i aquest

increment d’empreses públiques. Per una part veim que hi ha

aquests dos darrers exercicis un traspàs gradual i constant de

poder de l’Administració autonòmica, Administració en

majúscules, cap a les empreses públiques. Bé, això no és

innocent; per una part aquí s’amaga sota la necessitat d’agilitar

les tramitacions administratives, però al final gestionar a través

d’una empresa pública naturalment lleva controls a

l’Administració, dificulta el control parlamentari i permet

incrementar la discrecionalitat de l’Administració, i de fet aquí

hi ha una perversió de la funció pública; record perfectament

l’any passat que definíem un funcionari públic com un notari de

l’Administració, és a dir, un funcionari és pràcticament molt

difícil d’obrir-li un expedient, l’ha de fer molt grossa, i

precisament l’Administració ha blindat el funcionari perquè

sigui independent del polític de torn, perquè pugui plantar cara

al polític i dir-li: “Escolti, vostè em diu això però jo som notari

que he de vetllar pel compliment de l’ordenament legal, i per

tant vostè em proposa un tema que és ilAlegal i jo estic aquí per

defensar la legalitat”. Clar, les tramitacions de subvencions

europees, tramitacions d’expedients, si els llevam d’aquest

àmbit del notari de l’Administració pública i les posam a un

laboral que ha entrat a dit, i que ha entrat perquè té un amic,

perquè és amic del conseller o perquè té el carnet del partit, bé,

aquí amén amén i ja veurem. 

Clar, implícitament, creant aquesta nova empresa pública,

el FOBAIBA o no sé què li diuen, ens donen la raó en

l’argumentació de l’any passat, i és que els expedients

europeus, els expedients de subvencions, les actes dels

inspectors que certifiquen que una determinada subvenció s’ha

aplicada correctament, que aquell beneficiari tenia dret a

aquella subvenció, que complia els requisits de la convocatòria,

això no s’ha complert mitjançant SEMILLA, i ara intenten
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crear aquesta nova empresa amb uns funcionaris que s’han

d’adscriure a aquesta empresa pública que haurà de vetllar pel

compliment de tota la normativa europea i pels expedients de

subvencions europees. Bé, van per damunt la corda fluixa. Això

és un exercici de funambulisme que si aquí hi ha una inspecció

o si hi ha una reclamació d’algú que es consideri damnificat ens

podria tomar centenars i centenars d’expedients d’ajudes que

ja s’han concedit i que s’han cobrat. Per tant no juguin amb

aquesta qüestió perquè està molt bé agilitar tramitacions.

D’altra banda això està provocant un desdoblament de

l’Administració. Ja ho deia la consellera quan va comparèixer,

és a dir, han d’agilitar tramitacions i per tant totes les

tramitacions del Feoga, que és el capítol més important de la

conselleria, es passaren ja enguany a SEMILLA, i ara està

previst que passin al FOBAIBA, però curiosament el capítol 1

de la conselleria enguany puja el 5%, i el capítol 1 de

SEMILLA, que no haurà de fer aquestes funcions perquè

passaran al FOBAIBA, creix el 450%. La meva companya, la

Sra. Mascaró, els ho deia avui matí: és que aviat entre la

conselleria i les empreses públiques de la conselleria hi haurà

més funcionaris que pagesos, i realment aquest endeutament

que fan a través de SEMILLA -aquesta és l’altra, aquest

endeutament a través de les empreses públiques-, bé, és a dir,

està provocant un augment de despesa en personal i de despesa

corrent que al final són doblers que deixen d’anar als pagesos.

Per tant aquí hi ha una perversió del concepte de

l’Administració pública.

El tema del fons de cooperació municipal estam totalment

d’acord que es tramiti per llei; el que passa és que és un tema

suficientment important i l’anterior govern va crear per decret

que simplement assignava uns recursos als ajuntaments. Ara,

pensam que seria bo que també el Parlament fixàs els criteris,

i que això fos per llei i no quedassin a la discrecionalitat del

Govern.

I el tema de les carreteres també ha estat recurrent tot el dia.

No sé si està obsessionat el Govern o si estam obsessionats els

grups parlamentaris amb el conveni de carreteres. La nostra

obsessió quina és?, la nostra obsessió és que d’aquí a dos anys

i mig, que tornarem al Govern, no trobarem un duro.

(Rialles)

No, perquè 600 i busques de milions en préstecs, llavors els

plans 10, que els plans 10 no són més que convenis amb els

ajuntaments per pagar obres en 10 anys, llavors el sistema

alemany per pagar carreteres i hospitals a 20 o a 30 anys, bé, el

govern que entri d’aquí a dos anys i mig jo crec que bastarà que

hi hagi un conseller, que serà el comptable, i que al final pagarà

el personal, pagarà els interessos, pagarà els plans 10 i s’ha

acabat, perquè realment ens aboquen cap això. Perquè la

setmana que ve discutirem el finançament, i els veurem a tots

plantats una altra vegada, enrocats: volen millorar el sistema de

finançament, però quan aquí hi ha una proposta que realment

és la solució definitiva al sistema de finançament tothom:

“uep!, el partit tal..”, i és quan... Per tant sí, estam obsessionats;

estam obsessionats perquè ens veim venir l’arruixada que

d’aquí a dos anys i mig no hi haurà marge de maniobra

pràcticament per fer res.

En definitiva, és una llei regressiva tributàriament, que

perverteix el concepte de funció pública, que abusa de la

creació de les empreses públiques, que genera més despeses de

personal, que genera més despesa corrent, que hipoteca

econòmicament l’Administració, que genera un increment

d’endeutament desmesurat, que hipoteca l’Administració

perquè carreteres, hospitals, plans d’embelliment, etc., es

difereix el pagament a 10, 15, 20 o 30 anys vista, i per tant no

gasten el que és seu, en poques paraules, sinó que ja gasten

aquest pressupost, el següent, el següent, i tal vegada el dels

nostres fills.

Per tot això votarem a favor d’aquestes dues esmenes a la

totalitat presentades. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per torn en contra té la paraula

la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Bé,

coincidència de les intervencions: Esquerra Unida, llei per la

porta de darrera, molt poc respectuosa, legislació a la carta;

PSM, perversitat, quina és la llei que està vigent; Partit

Socialista, abús, atemptat, frau, furtar, debat, indignitat.

Bé, en primer lloc, començarem per centrar-nos en el que

tenim i en el que realment és la llei d’acompanyament que avui

es presenta. La llei d’acompanyament serveix com a un

complement necessari, tant pel que fa a l’execució del

pressupost, com pel que fa a la política del Govern, i dins la

política d’aquest Govern trobem la política fiscal. I per això

s’ha de tramitar conjuntament.

Els aspectes normatius que inclou són, efectivament

matèries de caràcter tributari, acció administrativa, funció

pública, i no es tracta, com s’ha dit aquí de cap caixó de sastre.

La llei d’acompanyament és totalment legal, el que no és el que

han fet els seus companys socialistes, el Sr. Zapatero i els seus

companys de viatge, que aprofitant la llei de pressuposts han

inclòs millores fiscals. Per posar qualque exemple, esmenes que

han presentat als pressuposts generals de l’Estat, la 740, la 742,

totes són unes millores fiscals que han inclòs dintre de la Llei

de pressuposts generals.

No han fet la llei d’acompanyament, val, no han fet la llei

d’acompanyament i el que els ha passat és que els seus

companys volien posar una sèrie de mesures, que aquelles sí

que eren totalment alienes al que era el pressupost i no tenien

el consens. Per això no les van poder, com no les podien

consensuar, no les van presentar; això en cap moment és cap

lliçó de puresa. Des del Govern central s’ha venut “el logro de

la democracia” l’eliminació de la llei d’acompanyament dels

pressuposts, quan resulta que a la llei de pressuposts de l’Estat

modifiquen 10 lleis i 25 disposicions addicionals, això sí que

és anticonstitucional i, a més a més, si em permeten, una presa

de pel.
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En canvi, nosaltres, aquesta llei és perfectament

constitucional, pràctica, transparent i permetrà que qualsevol

que vulgui saber quines són les mesures aplicables a la nostra

comunitat podrà acudir a aquesta llei, perquè amb aquesta llei

es deroguen totes les mesures tributàries anteriors, amb la qual

cosa els ciutadans sabran directament on han d’anar i quina és

la vigent.

Se’ns ataca que regulem, mitjançant aquesta llei, actuacions

que no entren dins el seu àmbit, però com el seu nom ja ho diu,

llei d’acompanyament, acompanya els nostres pressuposts i per

això recull aquestes mesures. Aquí no es furta cap debat

parlamentari, això és únicament demagògia; no es vulnera cap

esperit democràtic, en tot cas això ho han fet vostès actuant de

manera inconstitucional.

Dins aquesta llei s’ha modificat la forma i l’estructura de

l’avantprojecte, de tal manera que es dedica una secció a

cadascun dels tributs cedits. Aquest canvi, respecte d’altres

lleis de mesures, obeeix l’objectiu d’aconseguir una millor

claredat en l’exposició de les mesures fiscals que preveu cada

impost cedit. I jo comprenc que vostès això de la claredat i la

transparència els molesta, però nosaltres actuem d’aquesta

manera, clars i transparents.

Així mateix, a cadascuna de les mesures fiscals establertes

s’introdueix el qualificatiu d’autonòmiques, per tal de remarcar

el fet que aquestes es creen en ús de la potestat normativa. O

sigui, s’inclouen una sèrie de mesures en la línia de la política

fiscal del Govern de les Illes Balears, una política fiscal que

segueix la política econòmica empresa i que vos esdevenir fer

una eina per incidir positivament en la distribució de la renda

regional, així com impulsar l’activitat econòmica i afavorir

determinats colAlectius socialment protegibles. Que es veu que

en això també estan en contra, perquè s’entesten a presentar

esmenes a la totalitat amb tots els incentius fiscals que hi ha,

bé. Aquestes mesures suposen una pressió fiscal neutra i

propicia la progressivitat dels imposts i actualitza figures

impositives.

El problema manifest que presentaven els imposts

gestionats fins ara per la comunitat era la seva manca de

progressivitat, és a dir, són imposts que graven operacions

sense tenir en compte les circumstàncies personals o

econòmiques dels contribuents. Per això ara la política fiscal

impulsada pel Govern fa un esforç en la protecció de

determinats colAlectius, sense que això suposi un augment de la

pressió fiscal en termes absoluts.

Han qualificat també a l’esmena a la totalitat, ho han

qualificat com a una política fiscal incoherent. És totalment al

revés i absolutament coherent i això es basa en els tres punts

fonamentals: com ja he dit, la distribució de la renda regional

afavorint determinats colAlectius socialment protegibles; impuls

de l’activitat econòmica i política fiscal neutra. Aquests

incentius van dirigits a tres sectors primordialment: els joves

menors de 36 anys, i s’erigeixen, influeixen en tres imposts, per

una banda, successions i donacions, significa una bonificació

autonòmica del 85% per a donacions de pares a fills o

descendents, l’any anterior solament afectava els pares i fills i

aquest any s’amplia fins als nets. Això el límit abans era de

30.000 euros ara de, i de 45.000 euros.

Transmissions patrimonials, què passa? Que és redueixen;

o sigui, a més a més, passem la reducció del 7% al 3%; a

l’època del pacte transmissions patrimonials es va incrementar

de 6 a 7%, nosaltres en aquests sectors el que feim és disminuir

del 7 al 3%. Això suposa una bonificació (...) d’un 57%. En el

mateix cas, a més amb unes condicions que es poden complir,

o sigui, les seves rendes, igual que en el cas anterior, no podran

excedir de 18.000 euros individuals i de 27.000 conjunta i el

valor de l’habitatge no ha de superar els 180.000 euros.

Aquestes condicions són fàcils d’acomplir per aplicar el 3% de

transmissions, perquè segons les estadístiques que maneja

l’Agència Tributària de Balears pràcticament un 80% dels

nostres ciutadans declaren per davall dels 18.000 euros.

A què afecten també aquestes mesures? Als actes jurídics

documentats, aquí, quant als actes jurídics documentats, es

redueixen al 0,5 per a adquisició d’habitatges als joves menors

de 36 anys, discapacitats amb minusvalia, i les famílies

nombroses. Vostès com és que estan en contra d’aquestes

mesures, per què han presentat l’esmena a la totalitat, estan en

contra que aquesta gent pagui menys? Idò, és que me va millor.

(Algunes rialles)

Es mantenen unes altres mesures i quant a la família

mesures fiscals per a famílies, per a famílies nombroses; igual,

afecten tres imposts: successions, transmissions i actes jurídics

documentats. Successions: es millora la reducció estatal de la

base imposable en adquisició per mort, per cònjuge,

descendents, ascendents, adoptats i la reducció s’eleva de

16.000 a 25.000 per subjecte passiu. Després tenim també una

millora de la reducció estatal de 120.000 a 123.000 per

adquisició d’habitatge, per al cònjuge, els ascendents o

descendents, parents colAlaterals iguals o majors de 65 anys,

sempre que hagin conviscut durant dos anys amb el causant.

També hi ha una baixada aquí del 7% al 3% quant a

transmissions patrimonials, per tant també és una bonificació

molt important.

Si comparem aquestes bonificacions amb la resta de

comunitats autònomes, la comunitat autònoma d’Andalusia, el

bressol del PSOE, aquí resulta que tenen unes bonificacions per

a menors de 35 anys, o sigui que ja, aquí són 36 anys i aquí ja

lleven un any més; i a més a més han de pagar el 3,5%, cosa

que aquí és el 3%, i per cert, amb unes altres condicions de

molt difícil compliment. A Castella-La Manxa no se salva

ningú perquè tothom ha de pagar de transmissions patrimonials

un 6%, allà res de res. I a Catalunya i per a famílies nombroses

un 5%, però allà estan molt contents.

A més a més, tenim aquí a Balears, la reducció per a

habitatges de protecció oficial, que queda en un 1% per a

aquests habitatges, quan en altres comunitats, com

Extremadura, del Sr. Ibarra, que es passa el dia demanant

l’indult, té un 4%; o Astúries, té un 3%.

Imposts afectats també, quant als actes jurídics documentats

igualment tenen la reducció del 0,5%.

Nosaltres creiem que d’aquesta manera afavorim, el Partit

Popular vol que les famílies nombroses paguin menys. Pel que

es veu, els senyors de l’oposició volen que paguin més, perquè
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han presentat una esmena a la totalitat que precisament lleven

aquests incentius.

Quant a les empreses, pionera en aquest tema. Successions

i donacions, també es milloren els requisits exigits per gaudir

d’aquesta reducció i en el cas de donacions també es modifica

l’edat. O sigui que es passa de 65 a 60 anys pel que realment

avui en dia ja s’intenta agafar un espectre més ampli perquè hi

ha moltes jubilacions anticipades. Ja la reducció autonòmica

del 95% també i una bonificació autonòmica també del 85%

per a donacions de pares a fills, per la constitució o adquisició

d’una empresa. En la mateixa línia que les donacions de diners

de pares a fills quan és per adquisició d’habitatge.

O sigui, es fa un esforç important que amb aquestes mesures

s’aconsegueixin habitatges, me volen dir, què és el que es pot

fer més, clar, es poden fer moltes més coses; però bé, el que no

crec que estigui bé és per exemple fer la política que fan a

Madrid quant al tema d’habitatge, perquè es veu que vox populi

es remorejava que fins i tot la ministra d’Habitatge havia

demanat la dimissió perquè com que no feia res de res, doncs

si això és el que volen els senyors socialistes, els socialistes de

Balears, doncs bé, val.

Quant a l’impost d’actes jurídics documentats, doncs l’únic

que es fa és actualitzar-lo. Som l’única comunitat autònoma que

no ho havia fet, ja ho he dit, Andalusia, Extremadura, Astúries

i Catalunya tenen l’1% des del primer de gener del 2003; Aragó

té l’1% des del primer de gener del 2002 i Castella-La Manxa

des de l’1 de gener del 2004. La diferència de totes elles és que

elles no apliquen reduccions, com fem aquí, que aquí apliquem

les reduccions a aquells grups: menors de 36 anys, famílies

nombroses i discapacitats. En canvi, els que s’autoanomenen,

doncs això, “progres”, aquells no perdonen ningú i apliquen

l’1%. 

Quant a les normes de les disposicions addicionals i de les

lleis, dir-los que de vegades, per exemple, amb la comercial,

això de la llei comercial, és per garantir, perquè de vegades

s’han de prendre mesures per al seu compliment, tenim grans

establiments comercials que han obert i no han demanat el

permís autonòmic que, com vostès saben, és previ a la llicència

municipal, i com que incompleixen i no poden alAlegar de cap

manera ignorància, aquesta mesura cautelar de tancament és per

reforçar el nostre procediment sancionador, i evitar,

precisament, els greuges comparatius amb els petits comerços.

S’eleven les multes en el mateix sentit, perquè els grans, bé, si

paguen més és l’única manera que no abusin dels petits que ho

acompleixin tot.

Ja hem discutit prou allò del SOIB, únicament es tracta

d’una reorganització administrativa.

Hi ha modificacions, que sembla que aquí estiguem fent un

drama, hi ha modificacions que es limiten únicament a qualque

article en concret o canviar qualque paraula, com és la

regulació que es fa per clarificar un article que reprodueix

talment i que l’únic que es fa és canviar la referència de

l’”organisme de conca”, s’ha substituït per “administració

hidràulica”.

Quant a patrimoni històric, efectivament, els cants populars

que són part de la nostra cultura es protegeixen, jo no crec que

vostès estiguin en contra que això es faci.

Quant a l’alienació de béns patrimonials, doncs és per donar

solució a la problemàtica plantejada perquè s’estableix un

règim normatiu específic pel que fa al patrimoni públic del sòl,

que esdevé precisament aplicable als ajuntaments i als consells

insulars, vull dir que això afavoreix el seu funcionament.

Quant a la funció pública, dir-los que efectivament tenen

una obsessió malaltissa amb aquest tema, tot el temps són allà

mateix.

Per cert, al representant del Partit Socialista, quan ha dit que

una persona que paga una escriptura li costarà 300 euros i ara

n’hi cobraran 600, per pagar l’escriptura li costarà el mateix,

perquè que jo sàpiga el Govern balear no té competències per

fixar els aranzels notarials, però bé.

Quant a aquesta llei, hi ha l’altra disposició addicional que

és precisament una protecció del medi ambient, com és Ses

Salines, Eivissa, Formentera; encara no s’ha aprovat el Pla

rector d’ús i gestió i es prorroga la suspensió per tres anys més.

Jo tampoc no crec que sigui com per presentar una esmena a la

totalitat, vull dir que jo crec que se suposa que estem per

protegir el medi ambient.

Quant al tema de les depuradores, la disposició novena;

efectivament, ja ho ha explicat el conseller, bé, fins ara no hi ha

cap depuradora que reuneixi els requisits d’aquesta distància,

me sembla fins i tot que com a perles d’Esquerra Unida el tema

que era un gran problema i que “volem més segures i que s’ha

d’estar molt preocupat per les depuradores”, durant aquests

quatre darrers anys el pacte de progrés precisament es va

preocupar molt poc del tema del manteniment de les

depuradores.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Sugrañes, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Si, ja vaig acabant. Quant al fons de cooperació municipal,

finalment s’ha creat la llei per a fons municipals, vull dir que

podem estar satisfets.

I únicament tornar a insistir en el mateix, vull dir que s’està

parlant de lleis per la porta de darrera, ningú no recorda ja les

lleis que s’han duit aquí per aprovar per lectura única.

I quant a hipoteques i a increments de transmissions, doncs

únicament dir-los que tot això haguessin pogut preocupar-se

durant els quatre anys que vostès van governar aquest govern,

aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

La portaveu del Partit Popular estic estorada, no sé per on

començar, però crec que el que ha demostrat aquí és que o no

s’assabenta de res o vivim a un món i a un Parlament

absolutament diferent; perquè diu que no té res a veure, és a

dir, no sé quantes ha dit que m’ha deixat perplexa. Però dir-li

molt clarament un parell de coses, perquè crec que vostè s’ho

hauria de pensar un poquet.

En primer lloc: té res a veure la Llei de comerç, la llei

precisament de protecció de Ses Salines, la llei, li puc dir i

llegir totes les lleis que modifiquen, la Llei de patrimoni

històric, la de creació del SOIB, la Llei d’entitats autònomes i

empreses públiques, la Llei de funció pública, la Llei d’aigües

estatal, diverses lleis d’acompanyament, això té res a veure amb

una llei d’acompanyament? Això no té res a veure amb una llei

d’acompanyament, si no vostès no han llegit què és el que diu

la llei d’acompanyament que ha de fer. La llei

d’acompanyament diu clarament que s’ha de restringir i

complementar la llei de pressuposts, per tant han de ser

mesures, ha de ser una unitat d’acció racional, això ho diuen les

finalitats de la llei, per complir els objectius de política

econòmica. Per tant, jo no li he parlat, per exemple, d’un

article, que no record ara quin és, que parla de la llei, de la llei

no, perdó, fa un règim fiscal per a activitats pesqueres; a

nosaltres ens sembla que aquesta qüestió és una qüestió que és

pròpia d’una llei d’acompanyament, però nosaltres parlam aquí

de qüestions i de lleis que no són pròpies d’una llei

d’acompanyament i supòs que si això vostès no ho veuen així,

francament, estam en una òrbita parlamentària absolutament

distinta.

I a més, no sabem el que és la llei d’acompanyament; la llei

d’acompanyament és per a temes tributaris, en els quals

podríem entrar amb més profunditat, però també quan miri a

què es fan almenys esmenes, es fa a la totalitat en molts

d’aspectes, però hi ha qüestions que es consideren que són

pròpies d’una llei d’acompanyament. Però aquestes lleis que jo

li he esmentat són pròpies del debat i de la tramitació

parlamentària i ja se li ha dit i se li ha explicat per moltes vies,

a més del que ha aportat el portaveu del PSM, de la inseguretat

jurídica que crea. Per tant, aquest és un tema distint, i que quedi

clar, nosaltres creim que la Llei d’acompanyament ha de parlar

de temes tributaris i de política econòmica.

En segon lloc, què hem vengut a discutir aquí, els

pressuposts general de l’Estat, de totes les comunitats

autònomes o la Llei d’acompanyament de la llei de pressuposts

de la comunitat autònoma? Jo crec que és el que hem de

discutir. Per exemple, no he vist que el Partit Popular hagi dit

absolutament res respecte dels temes de la funció pública, dels

quals, consider, com he expressat a la meva intervenció, que

n’hi ha molts que a nosaltres ens preocupa i, a més, he

argumentat el perquè. No han dit absolutament res, no sé si és

perquè no volen parlar d’aquest tema o si senzillament no tenen

res a dir. Per això a mi m’agradaria que se centrassin a parlar

d’una llei d’acompanyament de la comunitat autònoma i no

parlassin de qüestions dels pressuposts generals de l’Estat, que

això crec que s’ha de debatre sobretot per part dels que tenen

representació, per part del PP, del PSOE, dels altres, s’ha de

parlar al Parlament espanyol.

Hi ha altres qüestions que almenys m’agradaria esmentar ,

que això és una llei clara i transparent? O jo no entenc el que

és el concepte de clara i transparent al diccionari o és que

resulta que aquí un entén per clar una cosa i l’altre una altra,

perdoni, aquesta llei d’acompanyament no és transparent, i li he

dit per què, per una raó fonamental, perquè l’objectiu i la

finalitat de la llei d’acompanyament són uns altres i perquè, a

més, debatre lleis és el Parlament qui ho ha de fer. Li he dit una

altra vegada, vostès tanmateix tenen la majoria, però totes

aquestes lleis, i no només lleis sinó altres qüestions, que duen

aquí, tenguin el coratge de dur-les per la via parlamentària i de

discutir-les, tenguin aquest coratge, i no el tenen, per tant no

parlem de claredat. I de transparència, tot el contingut o part

del contingut de les qüestions, no totes, que li hem plantejat,

almenys des del nostre grup, evidentment no van en una línia de

transparència, sinó en una línia clara de defugir ...

(Remor de veus)

Jo demanaria que hi hagi un poc de respecte.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Aleshores, no van en una línia transparent. Van precisament

a defugir el control públic i precisament el control també

parlamentari i, per tant, de la societat.

Entrant en temes tributaris o temes fiscals, nosaltres també

volem, clar que sí, que colAlectius determinats tenguin unes

bonificacions, però hem de veure quines. Nosaltres hem dit

clarament que ens sembla molt bé bonificar el tema del primer

habitatge i altres qüestions, però no el sistema que vostès

plantegen, no és una qüestió de dir, és que estan en contra de

tot, que és el que a vostès sempre els agrada dir, sinó que el

sistema que vostès empren a nivell de fiscalitat nosaltres

entenem que és un altre, que haurien de ser més moderns,

haurien de començar a aplicar mesures fiscals que anassin -i ho

torn a repetir- en una línia d’afavorir els colAlectius més

desfavorits i començar, no només a dir colAlectius grans sense

criteris, com dic, objectius. I sobretot per entrar dins un debat

de fiscalitat que nosaltres creim que en aquest moment és molt

difícil en aquesta cambra perquè supòs que seria difícil fer-ho.

Per tant, nosaltres consideram que aquesta llei

d’acompanyament és una llei que ja hem dit que consideram

que s’hauria de reflexionar moltíssim sobre el que contempla

i sobre les modificacions que fa, no en tot, però evidentment en

molts aspectes i sobretot també que hauria de fer una reflexió

respecte del que significa, com pensen vostès que ha de ser

l’administració pública, de la qual cosa no he sentit ni una

paraula del Partit Popular. Aquesta llei està fiançant una

administració pública paralAlela, que precisament el que permet

és més empreses privades, que tenen tres coses: més
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endeutament, més possibilitat de falta de control de l’accés i

sobretot que poden dur endavant tota una sèrie d’actuacions

que no seguiran tot el sistema de control públic que tocaria.

Aquest és un tema important que afavoreix el clientalisme

i l’amiguisme polític, i d’això vostès no n’han dit ni una

paraula, i m’agradaria que, com a mínim, diguin, supòs que

diran que això no té res a veure, però llegeixin el que vostès

plantegen i ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. Veurien que precisament aquesta qüestió

va per aquí. Per tant, crec que amb aquesta llei

d’acompanyament l’obsessió malaltissa no sé qui la té, però

evidentment jo el que crec és que s’ho haurien de fer mirar,

perquè no entenem el mateix del que ja de ser una llei

d’acompanyament, vostès, senyors del PP, i el nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada. Miri, en el torn

anterior, entre el Govern i aquest portaveu hem tengut un debat

sobre diferents criteris entorn a una llei que s’ha proposat aquí,

a debat, i que segurament s’aprovarà amb la majoria que vostès

tenen, hem quedat aquí. Tenim criteris diferents i uns i els

altres els hem exposat. Però em diu que nosaltres no entenem

res, i jo crec que qui no entén res és vostè, perquè vostè ha

sortit aquí i ens ha llegit el discurs que tenia pensat fer,

independentment de les aportacions fetes per tots els portaveus

de cadascun dels grups de l’oposició avui en aquest ple. I, a

més, ha fet algunes puntualitzacions, entre d’altres corregir un

tema que jo havia comentat sobre una de les escriptures, li

explicaré més clarament el que volia dir, i crec que el Sr.

Sampol li ha comentat una cosa més clara respecte d’aquest

tema.

Si vostè va a fer una hipoteca, necessita una escriptura, una

vegada feta aquesta escriptura ha de pagar i liquidar l’impost

d’actes jurídics documentats, i això és el que quan vostè vagi

a liquidar li costarà el doble dia 1 de gener del que li costa

avui, ara. I l’import o el cost d’una hipoteca és la suma de

l’escriptura més aquests actes jurídics documentats. Per tant,

aquí hi ha aquest error tan important, errors que vostè també té,

perquè si no he escoltat malament, vostè aquí ens ha parlat

d’algunes deduccions, algunes bonificacions o ajuts a

discapacitats amb minusvalidesa. Evidentment, Sra. Diputada,

una persona discapacitada, alguna minusvalidesa tendrà, perquè

si no, ja no seria discapacitada. Vostè també s’equivoca, Sra.

Diputada.

Ha parlat com a mínim deu vegades que nosaltres no volem

mesures a favor de determinats colAlectius, i això no és cert. Jo

no ho he dit, que proposem la retirada d’aquesta llei, no suposa,

i això sí que li he dit en la intervenció anterior, que estiguem en

contra d’aquestes mesures que, al contrari dic, que són per a

colAlectius que sí necessiten ajudes. Jo l’únic que li he dit és

que no es pot tramitar tal com vostès ho han fet, que no es pot

ficar tot dins el mateix sac i parlar d’ajudes quan per un altre

costat estam incrementant i que la pressió fiscal va per amunt

en comptes d’anar per avall o estabilitzar-se, que el resum final

no és tan bo ni tan meravellós com vostès ens volen fer creure,

i, si no, la realitat ja ens ho demostrarà.

Curiosament, abans no hem sentit parlar de les propostes

del Govern de l’Estat, vostè ha sortit aquí, i sí, ens parla de

l’Estat. Miri, l‘únic que ha fet l’Estat ha estat eliminar

directament una llei que fins ara es venia utilitzant

fraudulentament i d’una manera abusiva per part del seu partit,

del Partit Popular, i la millor manera és deixar de proposar

aquesta llei, cosa que continuen fent vostès en aquest parlament

i amb la llei que ens proposen aprovar avui.

I quan ens explicava la seva teoria sobre la llei

d’acompanyament i per què és perfectament raonable que en

parlem i que la proposen aprovar avui, ens ha dit concretament,

el seu nom ja ho diu, llei d’acompanyament, i com que parla

d’acompanyament i acompanya els pressuposts, aquest és motiu

suficient per aprovar-la. Sra. Diputada, de vostè esperàvem una

explicació una miqueta més tècnica que aquesta, que ens

sembla un tant simple.

I vostès ens parlen de propostes fiscals. Miri, jo li he dit

abans que, entre altres coses, el projecte que ens presenten té

algunes incoherències i algunes incorreccions. Entre les

incoherències n’hi citaré només una, un tema que és acceptable,

i no ens vengui a dir després que nosaltres hi estam en contra,

és la deducció dins la declaració de renda per la compra de

llibres (...), per exemple. Record que una de les crítiques que

vostès feien en passades lleis d’acompanyament era, entre altres

coses, entre altres crítiques que feren, que com que es

proposava deduir un màxim de 100 euros això era incorrecte

perquè els llibres costaven entre 137 i 204 euros, concretament

varen dir vostès. I quina és la sorpresa que ens trobam en el seu

projecte i vostès proposen avui? Sap què proposen?, deducció

màxima: 100 euros per fill en rendes amb una part general de

fins a 9.000 euros, la més baixa en declaracions conjuntes.

Abans no servia això; avui vostè ho defensa a capa i espasa.

Està molt bé, però no és més que una mostra més de la seva

incoherència.

I per aquesta i per totes les altres raons li tornam a dir que

retirin aquesta proposta i parlem d’un nou projecte de llei

d’acompanyament que realment sigui i compleixi l’esperit del

que ha de ser una llei d’acompanyament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la

paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé,

afortunadament, Sra. Rosselló, m’ha deixat tranquilAla perquè

m’ha dit que vivim en dos mons diferents i m’ha tranquilAlitzat.

Això vol dir que anam bé.

Quant al Partit Socialista dir-li que en tot cas, en el tema de

la Llei d’acompanyament em diu que el Govern central aquesta

vegada no l’ha feta. Jo li diria que s’apliqui la llei de

Henderson, que diu: “Cuanto menos cosas diga, de menos

cosas tendrá que retractarse”. Pensi que la Llei

d’acompanyament qui la va crear, el primer, va ser el seu

ministre, el Sr. Solbes, l’any 94. Per tant tengui-ho en compte

perquè no estam aquí...

Una altra cosa. Des del Partit Popular, des del Govern, es

podrien fer moltíssimes més..., podríem fer més incentius

fiscals, podríem fer-ho arribar a més sectors de la nostra

comunitat. Però, ah!, resulta que ens tenen aquí, per ser Balears

i per estar governat pel Partit Popular, ens tancant l’aixeta, i no

tenim el que podrien tenir les altres comunitats. Amb una

esmena a la totalitat -crec que és del Partit Socialista- posa:

“Esmena a la totalitat perquè conté propostes negatives pel que

fa a les infraestructures”. Jo li he de dir una cosa: vostès veuen

la paja en el ojo ajeno y no la biga en el propio, perquè si el

Govern socialista no ens hagués retallat el 20% de les

inversions, mentre vostès ens critiquen que ens endeutem -clar,

ens endeutem, no podem tampoc fer més incentius fiscals-, si

en lloc de retallar el Govern central hagués incrementat la

inversió, a més de millorar la sanitat i l’educació com havien

promès vostès en el seu programa electoral, llavors el Govern

no es veuria en la necessitat ara d’adquirir tal endeutament.

A vostès els pareix molt bé que el Govern central augmenti

les inversions a Catalunya mentre les redueixen a Balears. Tot

això, tot això...

(Remor de veus)

...si tinguéssim molts més doblers podríem posar a la Llei

d’acompanyament molts més incentius fiscals.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, Sra. Querol, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Mentre que Balears aporta per al fons de suficiència...

EL SR. PRESIDENT:

Si vol presidir, pugi.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...la fotesa de 198 milions d’euros, que representa el doble

del que el Govern central ja veurem si ens dóna, si tots aquests

doblers ens donessin, rebéssim aquestes quantitats per part del

Govern central nosaltres aquí podríem millorar molt més el

tema d’incentius fiscals.

Jo lamento que vostès presentin unes esmenes a la totalitat

dient que no estan en contra d’això, però resulta que és a la

totalitat, i a la totalitat vol dir que vostès volen que les famílies

nombroses paguin més, que els menors de 36 anys paguin més,

que si un jove empresari vol crear la seva empresa tampoc no

el volen ajudar... En definitiva, vostès de progressistes no tenen

res.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Atès que totes les esmenes solAliciten la devolució del

projecte de llei, procedim a la votació conjunta.

Senyores i senyors diputats, passam a votar.

23 vots a favor, 30 en contra. Per tant, queden rebutjades

aquestes esmenes.

Declaració institucional contra la violència cap a les

dones.

Aquesta presidència posa en coneixement de la cambra que

la Junta de Portaveus, a la sessió de dia 11 de novembre,

acordà sotmetre a la consideració del Ple una declaració

institucional amb motiu de la celebració, dia 25 de novembre,

del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la

dona. Per això cedesc la paraula al secretari primer de la

Cambra.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucional contra la violència cap a les dones.

Per resolució de l’Assemblea General de l’Organització de

les Nacions Unides, el 25 de novembre fou designat dia

internacional per a l’eliminació de violència contra la dona:

Resolució 54/134, de 17 de desembre del 1999.

Amb el suport de més de 60 governs la resolució fou el

resultat d’un creixent moviment internacional per acabar amb

una epidèmia tràgica que devasta la vida de les dones, nines i

filletes, trenca comunitats i és una barrera per al

desenvolupament a totes les nacions.

Vivim en un moment en què ja no es pot ignorar per més

temps la gravetat de les situacions de violència que es

produeixen a l’àmbit familiar, especialment contra les dones.

La xifra de dones assassinades i víctimes de maltractaments, o

les conseqüències de les desestructuracions familiars,

especialment per als menors, no admeten cap mena de dubte.

La tasca constant dels agents socials i dels mitjans de

comunicació ha servit de manera impagable com a factor de

visualització del conflicte i ha aconseguit que, d’una manera o



2088 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / Fascicle 2 /  23 de novembre del 2004

 

altra, tots els partits polítics hagin introduït finalment a les

seves agendes la recerca de solucions al que, sense dubte, ja és

el problema més greu que té plantejat la nostra societat dins el

marc de la convivència democràtica.

Per tot açò, i trobant-se pròxima la data de 25 de novembre

del 2004, el Parlament de les Illes Balears declara que, perquè

les iniciatives contra la violència de gènere demostrin la seva

eficàcia, considera fonamental:

Primer. Dotar de recursos econòmics i humans suficients

qualsevol iniciativa que:

a) Tengui com a finalitat treballar en la prevenció i

eliminació de situacions susceptibles de conduir a actes que

puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o

psicològic per a les dones, així com les amenaces de dur a

terme aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la

llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida

privada.

b) Iniciativa també que suposi atenció a les víctimes de la

violència de gènere.

Segon. Sotmetre a una avaluació periòdica totes les mesures

d’eradicació de la violència, tant física com psíquica, en l’àmbit

familiar i fer-ne públics els resultats.

Tercer. Comptar amb la colAlaboració de tots aquells grups

socials directament implicats en la solució del conflicte.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta el

seu compromís ètic de sumar esforços i no restar-los per raons

partidistes, en una demostració de responsabilitat i honestedat,

de manera que la vida, la salut, la qualitat de vida i les

expectatives de rehabilitació de milers de persones,

especialment dones, siguin considerades prioritàries i que no

s’utilitzaran sota cap pretext com a element de confrontació

política.

A la seu del Parlament, a 23 de novembre del 2004".

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència demana a la Cambra si es pot

considerar aprovada per assentiment.

Idò s’aprova per assentiment i s’aixeca la sessió.
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