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EL SR. PRESIDENT: 

Senyors i senyores diputats, abans de començar la cinquena
sessió plenària extraordinària els vull comunicar que fa unes
hores ens hem assabentat de la mort de Cristina, veïnada de
Palma, assassinada per una violenta agressió masclista a mans
de la seva parella. 

La Mesa del Parlament, d’acord amb els portaveus dels
grups parlamentaris, els proposem fer un minut de silenci per
condemnar aquest assassinat. 

(Minut de silenci)

Moltes gràcies. 

Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció
econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i
impulsar l’ocupació a les Illes Balears. 

Començam la cinquena sessió extraordinària plenària, que
consisteix en el debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció
econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar
l’ocupació a les Illes Balears.

Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat la iniciativa i començam pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. El comerç és important per a les nostres
illes, per als nostres municipis. Proporciona al voltant de
62.000 llocs de feina a les nostres illes. L’any 2019 el pes del
sector comerç en relació amb el total de l’economia balear va
suposar el 16,6% de les empreses, el 16,7% de les persones
treballadores i, aproximadament, un 15% del nostre PIB. 

Els comerços formen part de la nostra quotidianitat, tots
recordam qualque comerç de la nostra infantesa, totes i tots
hem enyorat qualque comerç que ha estat tancat al llarg
d’aquesta pandèmia. Aquests negocis fan barri, fan ciutat, són
parts essencials de les nostres illes, la seva importància no és
només econòmica, sinó també social, com ho demostren
implicant-se sovint en recaptes solidaris o col·laborant amb les
festes i activitats de les nostres barriades. 

La crisi sanitària, econòmica i social generada per la
COVID-19 ha copejat greument als comerços, tant si parlam
dels alimentaris com a aquells que es dediquen a altres tipus de
productes. Tenim l’obligació d’ajudar-los i posar en marxa
iniciatives a curt, mitjà i llarg termini que reforcin i dinamitzin
el teixit comercial per protegir i augmentar els seus llocs de
feina. 

Als governs on participa Unides Podem tenim el comerç
ben present, això ho feim a nivell estatal, autonòmic, insular i
municipal. Des de la Direcció General de Comerç de la

conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, s’han
impulsat línies d’ajudes per més d’1 milió d’euros, per
modernitzar-los i renovar-los, fent-los així més competitius.
També estam treballant en diversos convenis sobre centres a cel
obert amb els ajuntaments, per exemple, d’Inca, Artà, Manacor,
Vila, Formentera o Palma. 

Altres exemples de suport al comerç els tenim a entitats
locals com al Consell de Menorca, on el departament
d’Innovació col·labora amb el d’Economia en favor del
programa Xuroa, de l’associació de comerciants de Menorca,
ASCOME. A les illes de Mallorca i Eivissa podem destacar
ajuntaments com, per exemple, el de Bunyola, que està posant
en marxa la plataforma "Bunyola a prop de tu", i altres
iniciatives per al suport del comerç local i associacions amb
uns 30.000 euros. Al de Vila, s’han invertit 50.000 euros en
projectes com el d’"Eivissa Casa", o 60.000 en el districte
07800. A Palma s’han destinat també 100.000 euros a ajudes
per inversions a comerços, s’ha duplicat la subvenció
d’enguany als comerços emblemàtics i s’estan posant en marxa
línies de subvencions per més d’1 milió d’euros, per fer front
a la crisi provocada per la COVID-19. 

Des del Parlament hem de treballar amb la mirada llarga i
fugir del “curt termini que tant de mal ha fet i fa en el nostre
país. Així doncs, proposam encaminar-mos cap al model de les
àrees de promoció econòmica, aquestes s’inspiren en els
Business improvement districts, els BID, que ja tenen una
història de més de cinquanta anys i s’han implantat a Mèxic, al
Regne Unit o a Alemanya. Les APE són una eina de
col·laboració entre l’administració pública i el sector del
comerç per a la gestió de zones urbanes, normalment
promogudes i gestionades democràticament pels propietaris
dels comerços, habilitades per llei i autoritzades per les
administracions locals, per proporcionar serveis comuns en els
municipis, que es financen mitjançant les quotes obligatòries
que acordin els seus membres.

Aquest model implica coses importants, per començar un
canvi en la governança tradicional. Es dóna més veu als sectors
implicats, es generen sinèrgies profitoses tant per a
l’administració pública com per al sector comercial. És un tipus
de gestió participativa i que es caracteritza per incorporar
també mesures de transparència i de rendició de comptes. En
definitiva, aquest model d’organització i gestió millora la
competitivitat dels petits comerços i els pot ajudar a fer front
tant a les grans superfícies com a les grans plataformes de
venda on line.

Actualment a Espanya només hi ha dues comunitats
autònomes, Catalunya i Navarra, que tenen propostes
legislatives en marxa sobre aquesta qüestió. Volem impulsar el
comerç i per això des d’aquesta cambra els proposam instar el
Govern de les Illes Balears a analitzar l’aplicació de les APE a
les nostres illes i a impulsar les propostes normatives o d’altre
caire, que puguin ser pertinents per a la seva implantació.

A les Illes Balears volem dotar el comerç amb eines útils i
ser una comunitat autònoma líder en suport a aquest sector.
Impulsar les àrees de promoció comercial és una bona passa en
aquest sentit i convidam tots els grups polítics a sumar-se a
aquesta iniciativa. Gràcies, president.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009819
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, diputades i diputats. A
pesar de la importància del sector comercial a les nostres illes,
tant des del punt de vista del PIB com de la generació
d’ocupació estable que genera aquest sector, fa temps que passa
per mals moments el petit i mitjà comerç de les nostres illes i
jo crec que de tot l’Estat espanyol, passa per mals moments i
moments que han empitjorat ara arran de la crisi sanitària de la
COVID, ja que molts d’aquests establiments han hagut d’estar
tancats almanco tres mesos i alguns d’ells no han pogut tornar
obrir.

Per tant, és imprescindible que les administracions
públiques actuïn per assegurar la supervivència de les petites i
mitjanes empreses del sector comercial. Són moltes les mesures
d’impuls del comerç de proximitat que s’han anat adoptant des
de 2015 per part del Govern presidit per la Sra. Armengol,
mesures com tornar convocar les ajudes de modernització i
innovació comercial, suprimides durant la legislatura del Sr.
Bauzá, també es van fer campanyes publicitàries i  es varen
posar en marxa cursos i tallers específics per als comerços i
s’han publicat guies de consulta i assessorament per ajudar als
comerços de proximitat a adaptar-se a les noves tendències de
consum, feina que s’ha fet des de la conselleria que presideix
el Sr. Yllanes i en el seu moment va presidir el Sr. Negueruela,
juntament amb els professionals de l’IDI. 

I encara que aquests incentius ajuden a fer més competitius
els petits i mitjans comerços, no són suficients per reactivar i
animar els centres comercials de les nostres ciutats, ja que els
centres comercials urbans tradicionals no poden competir amb
els centres comercials de nova generació. És a dir, els
consumidors, la gent, cerquen noves experiències, no sols
cerquen anar de compres, sinó que volen anar de compres i a
més volen conjugar compres, oci i entreteniment. Per tant, les
administracions públiques hem d’impulsar, juntament amb el
sector comercial, unes eines o uns centres comercials semblants
als centres comercials de nova generació, com ja he comentat,
per oferir a la ciutadania aquesta demanda. 

Una figura jurídica per reactivar aquests espais comercials
urbans són les àrees de promoció econòmica, les APE. La Sra.
Martín ha comentat que són el model o es segueix el model de
BID aquestes APE, jo la figura del BID no la compartesc massa
perquè els models on s’apliquen els BID són els models
anglosaxons o americans i crec que no tenen res a veure amb el
model comercial i amb el model de compra de les nostres illes.
Però bé, es pot acceptar aquesta comparativa perquè és la més
semblant que existeix.

Per tant, per aplicar aquestes APE és molt important la
col·laboració públicoprivada i aquí s’hi han d’implicar les
persones que gestionen locals comercials a les zones on es
volen dur a terme aquestes àrees de promoció comercial, però

també és molt important la col·laboració dels propietaris dels
immobles, ja que si es fa una actuació administrativa a una
zona determinada, els immobles que hi ha en aquesta zona
augmenten de valor. Per tant, és molt important també la
implicació dels propietaris i, com no pot ser d’un altra manera,
també és molt important la implicació de l’administració local
dels municipis on es vol dur a terme aquesta àrea.

Per tant, senyores i senyors diputats, si no hi ha clients en
els centres urbans, en els comerços dels centres urbans, no hi ha
comerços oberts, i si no hi ha comerços oberts hi ha carrers
deserts i ciutats mortes. Per tant, amb aquesta proposició no de
llei es demana analitzar un estudi per a la idoneïtat de dur a
terme les APE en els municipis de les nostres illes. Es necessita
fer un estudi perquè això pot implicar, ja que es du una millora
a unes zones determinades, pot implicar un augment..., una
recàrrega impositiva en aquestes zones. Per tant, s’ha d’estudiar
bé com es vol gestionar aquesta APE, si s’ha de modificar una
part de l’IBI, això ja aniria més enllà, perquè implicaria una
modificació de la Llei d’hisendes locals, però bé, aquest ja és
un altre debat. I allò que demana aquesta proposició no de llei
és estudiar la forma, o l’aplicació o no d’aquesta APE als
municipis de les nostres illes, tant a nivell de recàrrega,
consideram des del Grup Parlamentari Socialista que s’ha
d’estudiar el nivell de recàrrega impositiva en aquestes àrees i
també la forma de gestionar aquestes zones.

Per tant, des del nostre grup demanaríem el màxim consens,
ja que consideram que és una iniciativa que va més enllà de
totes les iniciatives tradicionals que s’han duit a terme
actualment i que sí que és molt important per al sector
comercial urbà la reactivació i la posada en marxa de projectes
d’aquests tipus.

Per tant, gràcies a tots i esperem el vostre suport.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara correspon al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies. Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, és
evident que la crisi econòmica associada a la crisi sanitària que
vivim afecta d’una manera dura, d’una manera molt forta el
comerç de proximitat, el comerç de poble, el comerç de barri,
sigui del sector que sigui. Tots els sots-sectors del comerç s’han
vist afectats per aquesta crisi. La qüestió és cercar maneres
perquè, entre totes i tots, puguem participar de la recuperació
d’aquest petit comerç.

Si ens sentim com a nostre el poble o la barriada,
l’estimarem i farem feina per al poble o la barriada. El comerç
de proximitat és una de les peces damunt les quals pivota la
vida dels pobles i les barriades, és a dir, una barriada sense
comerç és una barriada sense vida. El nostre model de ciutat,
el nostre model de poble és el model mediterrani, el model on
els comerços estan integrats dins els pobles i les barriades, no
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estan aïllats, no són als afores, són dins dels pobles i les
barriades.

Una altra de les qüestions que podríem mirar a l’hora de
valorar la quantitat de vida que hi pot haver a un poble o una
ciutat és la quantitat d’associacions, és l’associacionisme
d’aquell poble o barriada. 

Per tant, si ajuntam les dues coses ens trobam amb pobles,
amb barriades vius, amb pobles i barriades que se senten seva
la idiosincràsia d’aquell territori. Per tant, ajuntem-ho, ajuntem
associacions, ajuntem associacions de veïnats, associacions que
fan vida i fan feina per a aquell espai i ajuntem comerç que
dóna vida a aquell espai i entre tots anem a..., i administració
pública, en aquest cas ajuntaments, i entre tots reactivem,
refacem després d’aquesta sacsejada que ens ha dut la COVID,
refacem la vida des de l’autogovernança, des de la possibilitat
de nosaltres, des de les associacions i des dels comerços,
ordenar i dirigir una mica la vida, tant associativa com
comercial, d’aquella barriada, d’aquell poble.

No deixem ni que les associacions ni que els comerços
caiguin sinó donem-los un empenta i explorem aquesta fórmula
com una manera de revitalitzar els espais, ja no només
comercials, però també comercials, també els espais
comunitaris entre tots. Sobretot, i allò que és important també
d’aquesta proposta, és que canvia el sistema de governança.
Ens implicam tots, ens implicam les associacions, s’implica el
comerç i s’implica l’administració pública des de l’ordenació.

Creim que és un sistema que hem de provar, que és un
sistema que ens du un poquet més enllà i que ens du sobretot,
amb la participació ciutadana, ens du un poquet més enllà i tot
allò que representi que la ciutadania forma part de la
governança d’un territori segur que ens anirà bé i segur que ens
durà a una millor societat, perquè la construirem entre tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions començam
pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bona tarda a tots, diputades i diputats.
Per començar, i abans d’entrar en la matèria, aprofitant que hi
ha la presidenta aquí voldria demanar és que, i preveient que
sortirà amb molts de vots favorables si no per unanimitat
aquesta proposta, és que després s’executin, que s’agafin
seriosament les propostes que surten del Parlament. Fa poquet
més d’un mes es va aprovar per part del Parlament de manera
unànime, a proposta de la diputada del Partit Popular la Sra.
Tania Marí, que el Govern subvencionàs les mascaretes i avui
mateix hem tengut la resposta de la consellera de Sanitat i ha
dit que no les subvencionarien. Per tant, aprofitant una proposta
amb la qual jo crec que tots hi estarem d’acord o que bona part
d’aquest parlament hi estarà d’acord, jo volia fer aquesta

reflexió al Govern, a l’executiu i a la presidenta. Crec que és
important que s’agafin seriosament el que surt del Parlament.

Ens trobam davant d’una proposició no de llei de bones
intencions, propositiva, positiva per donar suport al comerç i,
en conseqüència, com hem fet altres vegades, hi votarem a
favor. 

Tot i això hem de dir que és hora, com deia, que es passi de
les paraules als fets, de fer propostes que qui les ha d’executar,
que és el Govern, les executi. Al Parlament podem discutir
iniciatives i fer un esforç tots amb propostes i també renúncies,
però és el Govern, i en aquest cas el conseller Yllanes, que s’ha
d’animar i les ha d’executar.

Hem de recordar que la situació del comerç, igual que passa
amb la indústria, està passant uns moments difícils, i no només
arran del coronavirus. A principis d’any a diversos debats,
sobretot quan debatíem els pressupostos, ja coincidíem tots els
grups polítics que tant la indústria com els governs estaven en
una situació difícil. Per tant, crec que és hora que amb
propostes com aquesta i d’altres l’executiu comenci a
reaccionar. 

De què serveix dur propostes consensuades també aquí al
Parlament si després l’executiu no escolta el sector? De què
serveix aprovar les APE, en aquest cas, si com en altres
propostes aprovades després el Govern no fa la feina? De què
serveix discutir aquí dins si després les institucions, per
exemple, converteixen en vies per a vianant carrers en desacord
amb els comerciants? De què serveix que aquí diguem que
volem fer feina a favor del sector i després des de les
institucions governades per l’esquerra es faci feina, per
exemple, per reduir, o abans de la crisi del coronavirus, el
nombre de creuers que arribaven quan això suposa que els
comerciants tenguin més clients? De què serveix dir aquí que
tots hi estam d’acord a intentar posar en marxa el comerç com
el pla de reactivació arran del coronavirus, una situació
extraordinària, no du mesures extraordinàries per posar en
marxa el comerç? O de què serveix, i aquests dies també ho
hem vist, dir que estam a favor del comerç, però dificultant
encara més que els veïnats puguin arribar, per exemple,
augmentant els preus de l’aparcament maldament la institució
sigui l’Ajuntament de Palma?

(Alguns aplaudiments)

Per tant, amb totes aquestes reflexions el que els anunciava,
el Partit Popular votarà a favor d’aquesta proposta que, per
cert, em sorprèn perquè es veu que els orígens de les APE són
a Estats Units, del Sr. Trump. Per tant, m’estranya...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... m’estranya que sigui Podemos qui l’ha posada en marxa,
però com els deia, tendran el nostre suport. Agafin-se
seriosament les reflexions que els hem fet, aquestes crítiques
que eren constructives i, per favor, presidenta i membres de
l’executiu, començau-vos a agafar seriosament el Parlament i
sobretot les propostes que surten de manera bastant
consensuada. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El comercio hace barrio, hace ciudad.
El binomio ciudad-comercio es indisoluble. El comercio
urbano es un aliado de la ciudad. Son frases llenas de contenido
que definen la importancia social del pequeño comercio. 

Un sector, el comercio, que ha sufrido durante estos cuatro
meses paralización en el confinamiento, que ha sufrido ERTE,
que ha sufrido presiones para conseguir créditos ICO, que ha
sufrido estar los domingos por la noche esperando que saliera
el BOE para saber cómo tenía que abrir al día siguiente, que ha
sufrido haber comprado el stock a principios de año y que no
lo han podido sacar a la venta hasta prácticamente ya iniciada
la temporada y que encima no les permitían hacer rebajas con
toda la problemática que surgió en esos días. Un sector que
significa el 15% del PIB de nuestras islas. Un sector que
evidentemente necesita un impulso para que recupere su
actividad. 

Y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre
apostamos por la colaboración público-privada como
herramienta imprescindible para reactivar nuestra economía y
para mejorar la calidad de nuestro producto y conseguir que
realmente lo que hemos luchado durante todas estas semanas
conseguir que las Baleares sean un destino seguro. Y a esto no
hay otra fórmula para hacerlo que escuchar a los expertos.

Realmente me sorprende mucho esta proposición no de ley
porque los expertos en comercio, las patronales, las
agrupaciones que aglutinan a los comerciantes ya hace tiempo
que estaban reivindicando que se hicieran áreas de promoción
económica, APE, en nuestras islas, parece como si los grupos
que dan apoyo al gobierno se hayan enterado ahora y esto ya
hace tiempo que lo están solicitando. De hecho, hoy, en el
Parlamento de las Islas Baleares, aprobaremos una
reivindicación que llevan, desde hace muchísimo tiempo, las
patronales que gestionan los comerciantes de nuestras islas. De
hecho, hay un documento que ya habían consensuado,
prácticamente, las patronales de nuestras islas en el que ya
hablaban de las áreas de promoción económica y cómo
planteaban ellos que se debían gestionar. Este documento dice
que las áreas de promoción económica urbana, que presentan
un modelo de gestión de los centros comerciales -como ya se
ha comentado- siguiendo el modelo de éxito anglosajón de los
BID, de participación público-privada, tienden a mejorar y
potenciar la calidad del entorno comercial, a afianzar el modelo
de ciudad compacta, mejorar la competitividad de las empresas,
y fomentar el empleo y su estabilidad. Es una organización de
naturaleza privada, sin ánimo de lucro, integrada por
propietarios e inquilinos de negocios o comunidades de
negocios que se encuentran en un determinado ámbito
geográfico o zona o área comercial determinada. 

Estas áreas están creadas con la aprobación de las
autoridades de las autoridades locales, cuando la mayoría de los
propietarios y/o empresarios de la zona determinada acuerdan,
mediante un proceso formal, garantista y democrático por
medio de la votación, pagar una tasa extra. Es necesaria, por
tanto, la colaboración público-privada a la hora de plantear
iniciativas que tengan una visión de estrategia común, se trata
de servicios adicionales a los que ya viene prestando el
ayuntamiento. Para que ello funcione según nos están indicando
las patronales es imprescindible que las aportaciones tengan el
carácter de obligatorias. Todas las actividades económicas
terciarias que se desarrollan en el área comercial deben, por
tanto, pagar las cuotas: comercio, restauración, hostelería, ocio,
servicios profesionales o personales, servicios financieros, etc.
La gestión y la recaudación para su eficacia ellos proponen que
deberían realizar conjuntamente con una imposición local, el
IBI en este caso, que han de pagar quienes explotan el local de
negocio en cuestión. Las cuotas deberían ir a partir de dos
indicadores: del presupuesto del área de promoción económica
y del valor catastral de los locales. Y si se aplica el IBI se
facilita enormemente la gestión y la recaudación, reduciéndose
mucho los costes. Se pretende que se pueda gestionar y
recaudar con el IBI, aunque materialmente sea de manera
separada, pues esa parte tiene la finalidad de cumplir el plan de
actuaciones del área comercial, de acuerdo con el presupuesto
aprobado. 

Y las principales características pues son, como ya se ha
dicho anteriormente, la representación de las corporaciones
locales, con voz pero sin voto, para que no se pierda esa
naturaleza privada. A petición de sus promotores, de este nuevo
modelo, la gestión debe ser autorizada por el ayuntamiento que
deberá comprobar previamente que no hay una minoría
significativa -en Alemania se exige que sea de un 30%- que de
manera expresa se oponen a este proyecto; en todo caso, si hay
una mayoría que así lo ha acordado, en los órganos de
gobierno. Y, como ejemplo de colaboración público-privada,
se deberá firmar un convenio entre cada área comercial y del
ayuntamiento en cuestión que debe recoger toda la
programación, plan de actuaciones y llevar a término el
presupuesto económico, para que ello en un plazo de
derogación de esa área comercial, las actuaciones y
competencias de cada parte y de todas las gestiones a realizar. 

Por tanto, no es nada nuevo, ya se sabía, las patronales ya
están luchando por ello, y esperamos que la aprobación...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pérez-Ribas, hauria d’acabar. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

... hoy por parte del Parlamento se dé un espaldarazo a estas
reclamaciones y se lleven adelante.

Muchísimas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas. 
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros vemos con esta iniciativa que
quieren que el Govern aplique las áreas de promoción
económica en Baleares. Yo sigo insistiendo -que ya lo he
comentado en alguna otra comisión donde han traído estas
iniciativas- que no entiendo este afán de ocupar agenda en este
Parlamento presentando propuestas que pueden ser tratadas
directamente en el seno del Gobierno, además, no les basta con
presentar esta iniciativa en la comisión de Economía sino que
la traen aquí, a un pleno, y encima un pleno extraordinario,
pero, en fin. 

Miren, si ustedes quieren ayudar al comercio en vez de
crear nuevas zonas lo que podrían hacer es ayudar a las que ya
existen y no condenarlas a la ruina como están haciendo con los
comerciantes de Magaluf y de Playa de Palma, por poner un
ejemplo.

Y como ustedes no dan puntada sin hilo, me gustaría saber
qué zonas pretenden recalificar bajo el eufemismo de
“colaboración público-privada” y quiénes serán los
privilegiados que verán aumentado el valor de sus inmuebles,
y qué ayuntamientos podrán experimentar un aumento en su
recaudación por la nueva clasificación urbanística. Nosotros
consideramos que este gobierno autonómico no está capacitado
para reactivar nada y, por supuesto, nuestra desconfianza hacia
esta propuesta es máxima. 

Si quieren impulsar los comercios lo que tienen que hacer
es bajar los impuestos y modernizar la administración pública
para eliminar una burocracia asfixiante que ralentiza los
proyectos y que hace que hoy en día montar cualquier comercio
se convierta en una hazaña más propia de un héroe que de un
ciudadano de a pie que intenta llevar a cabo su proyecto y que
topa con el muro del gobierno y de la administración que, por
si fuera poco, además se dedica a ahuyentar a sus clientes
impidiendo que atraquen cruceros. 

Por todo ello, nosotros creemos que a esta iniciativa le falta
concreción y no sabemos ni cuáles son sus intenciones ni cómo
llevarán a cabo la aplicación de las APE..., por cierto, típicas
de países de tradición liberal, es curioso que ahora vengan
ustedes con este proyecto, como ya ha comentado algún
diputado que me ha precedido. Aún así, apoyaremos esta
iniciativa, reservándonos nuestra futura posición cuando
comprobemos la efectiva aplicación e implantación de la
misma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
el nostre Grup Parlamentari també donarà suport a aquesta
iniciativa i coincidesc amb molts dels portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula. No reiteraré la importància del
petit i mitjà comerç per a la ciutat i que vertebra la ciutat, etc.
Això ja ho sabem, però la crisi del petit i mitjà comerç és molt

anterior a la pandèmia, molt anterior. I el descens del comerç
és una realitat des de fa molts anys, no des de fa un parell de
mesos per la COVID-19 que ens destrueix.

I els comerciants estan cansats de bones paraules, i de bones
intencions, i això no deixa de ser un altre brindis al sol, que
nosaltres, evidentment, no podem refusar; però no deixa de ser
una altra iniciativa ben intencionada; que el gran problema que
tenen els comerciants: que no s’acaben de concretar. Perquè els
centres comercials en sòl urbà no s’acaben de concretar. Fa
quatre anys que parlam, molt bones paraules, molt bones
intencions, però no s’acaben de concretar i no acaben de ser
una realitat factible i tangible, i aquest és el problema que tenen
els comerciants. Perquè de bones intencions, de tots els partits
polítics, n’han tengut a balquena, però concrecions, molt
poques.

I, clar, què reclamarien els petits comerciants, més enllà de
crear grans figures i grans debats, idò reclamen coses molt més
fàcils, molt més assequibles, molt més realitzables per als que
tenen responsabilitat de govern, com és -i aquí es deia-
simplificació administrativa, com és la disminució de la pressió
fiscal, com és que tenguin aparcaments, perquè si volem que
siguin competitius amb aquests centres comercials d’atracció de
les afores de la ciutat necessiten aparcaments gratuïts i no
necessiten el que se’ls està fent, que és absolutament
l’eliminació de la possibilitat d’aparcament i, per tant, de
l’arribada dels clients a aquests petits comerços.

El que necessiten és que no es restringeixin les activitats
econòmiques que es fan a les ciutats, com el lloguer turístic,
que és, ja ho sabem, el gran dimoni de l’actual majoria. Per
tant, és evident que, més enllà de les bones paraules i quan
gratam un poquet, veiem la contradicció absoluta entre una
bona intenció i la pràctica habitual del Govern, que, al final, el
que fa és perjudicar el petit i mitjà comerç, que és la sensació
que tenen els petits i mitjans comerços!, no tenen la sensació
que el Govern els ajudi, els faciliti les coses, els animi, els faci
una política que permeti que el comerç salvi els mobles, no, em
sap greu dir-ho, però aquesta és la trista realitat. Amb una
tendència molt difícil, perquè jo no neg les dificultats, Sr.
Conseller, i vostè ho sap, però tenen moltes dificultats amb el
comerç on line, etc., tots ho sabem. 

Però bé, jo, com el Sr. Sagreras, no deix de sorprendre’m
perquè, és clar, vostès venen aquí i ara han descobert la
dinamita i ens diuen que la col·laboració publicoprivada, quan
són vostès que ataquen sistemàticament una de les grans eines
de concertació publicoprivada, com és l’escola concertada, eh?,
els mateixos que es dediquen a atacar per terra, mar i aire,
l’escola concertada, com a gran eina de col·laboració
publicoprivada, ara diuen: no, hem d’anar a la col·laboració
pública privada! Benvinguts, a veure si serà vera d’una vegada
per totes. 

En tot cas, nosaltres el que  reclamam, en aquest estudi,
perquè aquí parlam que farem un estudi!, el senyor..., el
portaveu de Ciutadans ja ens ha donat pistes però, és clar, això
no deixa de ser un estudi, altres exemples que existeixen pel
món, efectivament, però ja veurem en què es detallarà aquest
estudi que reclamam que faci la conselleria. En tot cas,
nosaltres el que demanam, és que hi hagi una participació
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activa i realment de codecisió de les patronals i de les
associacions de comerç, les quals han de tenir un paper de
lideratge i un paper importantíssim en aquesta figura, com
haurien de tenir en els centres comercials a cel obert, que és el
gran fracàs on no hem trobat la manera que les associacions
participin i realment tenguin el lideratge que els correspon en
aquesta nova figura i, per això, estan entrebancats i no
avançam.

Esperem que aquesta iniciativa sí que avanci perquè
qualsevol cosa que sigui bona per al petit i mitjà comerç tendrà
el suport del Grup Parlamentari d’El Pi.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President, i bon dia de nou. Hem debatut unes
quantes iniciatives sobre petit comerç en el que duim de
legislatura i des de sempre hem dit el mateix: el millor suport
que podem donar al petit comerç és que quan es dissenyen les
ciutats es tingui en compte que el comerç és important i
primordial. Per tant, quan es fan els plans d’equipament
comercial és aquí on s’ha de tenir en compte, la clau és que el
disseny que facem de les ciutats doni importància al comerç. 

Fins fa no gaire, el comerç local formava part del disseny
dels nostres pobles, fins que vam començar a dur-ho tot cap a
polígons. El model de ciutat compacta facilita la cohesió social,
genera espais de sociabilitat, crea un territori amb proximitat
als serveis, propicia la trobada d’activitats i permet el
desenvolupament de la vida en comunitat. Així, un poble amb
comerços és un poble viu, aquell que comparteix els espais amb
els seus habitants, que limita també els seus desplaçaments.
Hem vist com els petits comerços han anat tancant i han estat
substituïts per serveis turístics, però és que resulta que els
pobles i ciutats estan habitats pels seus residents, no per
turistes. I el que fa, precisament, atractiu un poble o ciutat és la
seva gent, la seva idiosincràsia, la seva fesomia formada pel pas
dels anys; el que no resulta atractiu és visitar ciutats que
semblen totes iguals, amb els mateixos comerços franquiciats.

Però, a veure, la bèstia real del petit comerç es diu
“internet”. El comerç de proximitat no competeix amb les
mateixes condicions que el comerç d’internet, que és qui
realment li fa mal. Una de les coses que hem viscut durant
aquesta pandèmia ha estat que, mentre el petit comerç havia de
tancar, les grans plataformes d’internet han fet el seu agost,
perquè internet no tanca mai, no té horaris, el consumeixes des
de casa, a cop de clic, a qualsevol hora i podem triar entre
moltíssimes opcions.

És cert que durant aquesta crisi hem vist com s’han engegat
plataformes col·lectives del petit comerç a internet -a Menorca,
per exemple, ha començat Xuroa- i és ben clar que internet s’ha
de convertir en un aliat més per a aquest sector econòmic. 

Amb tot, però, la COVID-19 ha posat en evidència que el
sector no s’estava adaptant als nous hàbits de consum i l’urgeix
digitalitzar-se. 

La reivindicació del comerç local i de proximitat va més
enllà de l’aspecte econòmic, fonamental, sens dubte, sinó que
contribueix en positiu al medi ambient i al model de poble-
ciutat. La proposta que avui debatem ens proposa estudiar
l’aplicació de les àrees de promoció econòmica, i estam
d’acord en analitzar aquesta opció.

Deixam ja damunt la taula alguns dels objectius que pensam
que haurien de tenir aquestes àrees de promoció, com podrien
ser: millorar la qualitat de l’entorn urbà a partir d’actuacions
sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, complexa
i cohesionada, i mediambientalment eficient; incrementar la
competitivitat de les empreses; i afavorir la creació d’ocupació.

Com ja hem dit, votarem a favor d’aquesta proposta però no
podem deixar de reivindicar que el que donarà vida i estabilitat
al petit comerç és que entre tots en fem ús i que alhora aquest
ens doni un bon servei.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Font, per part dels grups proposants té
la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, Sr. President. Avui des del parlamentarisme fem un
encàrrec al Govern de les Illes Balears i vull agrair els vots
favorables dels grups i les seves intervencions. No hi ha hagut
esmenes a la proposta, però sempre estarem oberts a qualsevol
iniciativa que pugui venir dels grups. 

Concretament, el que votam és instar el Govern de les Illes
Balears a analitzar, per una banda, l’aplicació de les APE a les
nostres illes, creant un model adaptat al nostre entorn,
evidentment, Sra. Sansó, i a impulsar les propostes normatives
o d’altre caire que siguin pertinents per a la seva implantació.
Cap brindis al sol!, el que fem és comanar una feina, que la
faran de manera diligent i, evidentment, consensuada, i
participada. Perquè aquest model implica un canvi de
governança i és del que hem parlat, i qualcuns dels portaveus
han fet aportacions en aquest sentit.

És clar que hi ha d’haver l’aportació i la participació de les
associacions, entitats, però del que parlam és d’un model
participat, amb una rendició de comptes i, també, una
transparència i una dinamització que, al final, és l’objectiu que
tenim totes i tots avui, dinamització del sector comercial,
manteniment, garantia i, sobretot, impuls d’aquests llocs de
feina, i d’un sector que és extraordinàriament important per a
les nostres illes, ho veiem cada dia, els tenim a l’abast, els hem
enyorat durant mesos aquells que han estat tancats i, des d’aquí,
avui crec que el missatge d’unitat i d’impuls i de força i
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d’empenta cap a aquest sector, que molt ho necessita, és molt
d’agrair, així que gràcies a tots els grups. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Martín, procedim a la votació. Votam.

55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
9819/20. 

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