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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc... -estau tots molt, molt
despistats, venga, va, no m’escoltau.

(Algunes rialles)

Proposició no de llei RGE núm. 6473/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
adhesions a la Junta Arbitral de Consum.

La proposició no de llei RGE núm. 6473/2019, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesions a la Junta
Arbitral de Consum.

En primer lloc... ai, perdonau! Substitucions?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, bona tarda... Ah, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, sí, venga, digués.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Perdoni, eh?, que no l’havia vist. Substitueixo el Sr.
Dalmau, Juli Dalmau. Gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Venga, na Tania Marí.

Cap altra més? No. Venga, idò.

En primer lloc, per fer la seva defensa, té la paraula per
part del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Fernández, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Aquest any 2019 s’acompleixen 25
anys de la creació de la Junta Arbitral de Consum, un quart de
segle dedicat a resoldre més de 25.000 controvèrsies sorgides
entre consumidors i empresaris.

El sistema arbitral de consum és un procediment voluntari,
gratuït, senzill, àgil i eficaç de solució de conflictes entre
consumidors i empresaris per dilucidar les seves diferències
d’una manera ràpida i sense formalitats excessives, sense
necessitat d’acudir a la justícia però amb caràcter vinculant i
executiu. Òbviament l’adhesió de les empreses a l’arbitratge
de consum és voluntària; encara que les empreses s’hi poden
adherir quan troben la problemàtica, si s’adhereixen al sistema

arbitral de consum abans que sorgeixi la controvèrsia rebran
un distintiu que poden exhibir en tota la seva publicitat i la
informació comercial. Mostrar aquest distintiu afavoreix el
diàleg i la confiança amb els clients, dóna suport a la imatge
de prestigi de les empreses i els professionals el que propicia
la seva selecció per part dels consumidors, i els fa
beneficiaris de la publicitat institucional que això comporta.

La resolució dels assumptes es realitza a través d’acords
executables denominats laudes, dictats per col·legis arbitrals
de composició tripartida: un responsable de l’administració,
un funcionari llicenciat en dret; un representant dels
consumidors i un representant dels empresaris. Els integrants
d’aquest col·legi són nomenats per la Junta Arbitral per a cada
assumpte particular entre els proposats per cadascun dels
sectors implicats, administració, consumidors i empresaris.
Els laudes arbitrals són de compliment obligat i no es poden
recórrer als tribunals.

El sistema d’arbitratge ha provat durant les darreres
dècades ser un sistema eficaç que ajuda sobretot tots aquells
consumidors i petits empresaris que tenen dificultats per
accedir a un sistema judicial que moltes vegades allarga en el
temps la resolució del conflicte, amb el cost econòmic i
personal que això comporta. 

Per tot això presentam aquesta PNL, que vol instar e l
Govern de les Illes Balears a reforçar la junta arbitral de
consum i a treballar perquè les empreses de les Illes
s’adhereixin a l’arbitratge com a garantia que la prestació del
servei que s’ofereix al consumidor està plenament garantida
també en cas de controvèrsia.

Volem també instar el Govern perquè les seves empreses
públiques que donin serveis a la ciutadania serveixin
d’exemple i s’adhereixin a l’arbitratge de consum. D’igual
forma, les administracions locals balears, ajuntaments i
consells insulars, amb empreses públiques que prestin serveis
a la ciutadania, perquè s’adhereixin a l’arbitratge de consum.

Per acabar volem felicitar i posar en valor els 25 anys de
la Junta Arbitral de Consum i fer-la extensiva a totes les
associacions de consumidors i organitzacions empresarials
que durant aquests 25 anys han fet possible la resolució de
més de 25.000 controvèrsies entre consumidors i empreses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. També per a la seva defensa té la paraula, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment la defensa dels
consumidors i les consumidores és una qüestió fonamental.
La part vulnerable de totes les relacions comercials sempre ha
de ser protegida, i des de l’administració tenim molt a fer. No
repetiré el contingut de la PNL perquè ha quedat perfectament
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explicat per la representant del Partit Socialista, però sí
voldria posar en valor el fet de l’arbitratge, que s’hi incloguin
les empreses públiques i l’administració local; pensam que és
una qüestió molt rellevant perquè hem de donar exemple com
a administracions. 

Evidentment ens adherim a la felicitació a la Junta Arbitral
i a totes les empreses que durant aquests anys han cercat una
via dialogada entre consumidors i empreses, i també voldríem
tenir un moment de record per a una persona que ens ha deixat
recentment, en Bernat Ferrer i Guàrdia, que tanta, tanta, tanta
feina va fer per la defensa dels consumidors i les
consumidores de les nostres illes en molts d’àmbits. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per a la defensa també té  la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofitaré formalment per donar-
li l’enhorabona pel seu matrimoni recent...

(Rialles)

... ja que ens trobam en un ambient distès..., i ja que ens trobam
en un ambient distès, com que ahir no ho vaig poder fer cap
intervenció, ho faig avui.

Bé, des de MÉS per Mallorca evidentment hem donat
suport a aquesta proposició no de llei i l’hem signada. Estam
d’acord que els sistemes arbitrals es puguin estendre i puguin
ampliar serveis. Creiem que ha estat una bona eina, aquesta és
una mostra; també ha estat una mostra el TAMIB, el Tribunal
d’Arbitratge de les Illes Balears, en conflictes laborals; han
estat òrgans que han facilitat molt la resolució, quan ha estat
possible, entre dues parts. Així per exemple -ja s’ha explicat-,
a part de l’argumentari d’altres grups, ens trobam que moltes
vegades quan accedim a la justícia per temes laborals o temes
de consum poden estar un, dos, tres anys pendents d’un judici.
Per tant aquestes eines el que ens faciliten a tots els ciutadans
és una agilitació, intentar arribar a una solució d’una manera,
entre cometes, amistosa, i ràpida. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca donam ple suport a
aquesta proposició  no de llei. Entenem que és un repte
important que les empreses públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’adhereixin, assumeixin aquesta
proposició no de llei, i es comprometin amb les juntes
d’arbitratge, però creim que aquesta passa qualque dia s’havia
de donar, crec que és un bon moment, i això incrementarà
evidentment un canvi de..., o provocarà un canvi de dinàmiques
dins les empreses públiques del Govern que crec que serà
positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Ferrà. Obrirem un torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular qui intervé?
Té la paraula el Sr. Sagreras, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputats. Per començar
nosaltres no volem ser menys que els companys del Grup de
MÉS per Mallorca i també la volem felicitar, presidenta, i
senzillament la nostra intervenció és per anunciar, com no pot
ser d’altra manera, que votarem a favor de la proposta.
Senzillament estam d’acord tant amb l’exposició de motius
com amb els punts d’acord, com amb les argumentacions
exposades pels nostres companys a les intervencions anteriors
a la nostra i, per tant, votarem a favor de la proposta.

Volem agrair també la rapidesa, per dir-ho de qualque
manera, ja que en comissions anteriors des del Grup
Parlamentari Popular vàrem exposar la necessitat una miqueta
de reconeixement a les associacions de consumidors, i un dels
punts d’acord avui mateix, ja la primera setmana, és aquest.
Per tant nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bona tarda. Gràcies, presidenta. No vull ser mal educat,
però ja sap vostè que li ho hem traslladat per una altra via. En
tot cas...

(Rialles)

... formal, també, però... Disculpau, era per fer un poc de
distensió; avui matí ha estat un poc més tensa la jornada a una
comissió i potser venim un poc més distesos. 

En tot cas, per no distorsionar el contingut d’aquesta PNL,
ni molt manco, primer diré que ens hi adherim, ens adherim i
donarem suport a la PNL perquè trobam que va en la línia del
que entenem que ha de ser la conciliació, la flexibilitat, la
proximitat i el bon govern. Per tant aquí el que realment la part
que tal volta ens implica un poquet més, a la part pública, és
que les empreses públiques, que gestionen molts de serveis
públics especialment, vagin en la línia de la conciliació i
l’arbitratge que fan les empreses també privades, juntament
amb els consumidors.

L’únic que sí volia traslladar és una reflexió. El sector
públic instrumental, on hi ha empreses públiques, on hi ha ens
públics que també presten serveis, tot i que no siguin entitats
mercantils, tal volta tenen diferents estatus o peculiaritats que
sí que caldria analitzar si, en aquesta línia d’instar el Govern de
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la comunitat autònoma, es podrien adherir de manera
automàtica o  tal volta haurien de modificar algun dels seus
estatuts o dels seus decrets pels quals s’han creat. Entenc jo
que això ho farà el Govern de les Illes Balears internament, les
seves assessories jurídiques, però simplement volia fer
aquesta reflexió, que consti, i que el Govern supòs que també
per procediment ho tendrà en compte.

Dic això, que donarem suport a la proposició no de llei,
que crec que és un avanç, i que els  consumidors i les
consumidores ho agrairan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tocaria el torn del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, però no han comparegut.  Per tant passarem al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també volem donar
l’enhorabona a la Junta Arbitral de Consum per aquests
primers 25 anys. Lamentam que hi hagi algunes absències,
però sobretot valoram en positiu que hi hagi tantes presències
com hi ha avui aquí al capvespre.

Nosaltres valoram d’aquesta junta arbitral de consum el
seu tarannà i el seu sentit, que sigui voluntari, que sigui gratuït,
que sigui ràpid, i que a més a més tingui ja la intenció
d’entendre’s. Valoram aquesta feina, sobretot la defensa dels
consumidors, i he de dir que el que sí demanaríem és que hi
hagi informació màxima a aquests consumidors, perquè molts
estan una mica perduts, que no sabem cap a on anar. Nosaltres
estam absolutament d’acord amb el fet que s’ha de fer feina
amb aquestes empreses perquè coneguin exactament com
funciona aquesta junta arbitral, i per tant s’hi puguin afegir.
Creim que l’administració efectivament ha de donar exemple,
com en altres qüestions que ja s’han tractat en aquestes
comissions, així que donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

I per acabar, presidenta, només li diré que visca l’amor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Venga. I ara tocaria el torn del Grup Parlamentari
Mixt però no han comparegut. Per tant ara ja passaríem a la
intervenció dels grups proposants per contradiccions. Entenc
que... Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, només... Gràcies, presidenta. Només per agrair a tots
els grups els suport a aquesta proposta, que enteníem que seria
de consens. Quant al tema dels estatuts de cada empresa això
entenem que nosaltres instam ara el Govern i després el

Govern mirarà...; en algunes empreses serà més fàcil, en unes
altres més difícil, cadascuna anirà als seus temps, però pensam
que és molt important que si el Govern intenta que totes les
empreses privades s’adhereixin a la Junta d’Arbitratge les
seves pròpies empreses i també, no ho oblidem, to tes les
empreses i les administracions locals, dels consells insulars
i dels ajuntaments, que hi estiguin adherides també perquè
donen un servei al consumidor i moltes vegades hi ha
problemes, a la fi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
i per part del Grup MÉS per Mallorca volen intervenir per...?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Jo no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam al torn de votacions. 

Puc entendre que s’aprova per assentiment? Sí? Molt bé.

Idò queda aprovada aquesta proposta.

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