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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució de Maria Salom.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons en substitució de Miquel Gascon. 

I.- Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1807/01,
d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, idò, a debatre el punt únic de l’ordre del dia de la
comissió, relatiu a dictaminar el Projecte de llei número
180/2001, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.

Al títol del Projecte de llei, al títol I, disposicions generals,
i als articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6, no s’hi han presentat esmenes; als
articles 7 i 8 no s’hi mantenen esmenes; i al títol II, del foment
de l’activitat comercial, no s’hi mantenen esmenes. En
conseqüència, si cap grup no demana la votació separada,
procedirem a la votació conjunta del títol I del Projecte de llei,
del títol I disposicions generals; dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
del títol II, del foment de l’activitat comercial, de l’informe de
ponència. 

Sr. Gaspar Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular demanaríem votació
separada de l’article 8, i a més a més també demanaríem un torn
per explicar la nostra postura al respecte. 

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més no vol intervenir? 

Llavors passaríem a la votació. Llavors votaríem
conjuntament el títol I disposicions generals, els articles 1, 2, 3,
4, 5, 6 i 7, i  el títol II. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra cap; abstencions, 5. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem a la votació de l’article 8...

Sr. Gaspar Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Jo és que he demanat per intervenir,
perquè en el text  de la ponència figura que nosaltres hem votat
en contra, els 28 vots del Partit Popular, que hem votat en
contra. Per tant, nosaltres ens mantenim que votarem en contra
d’aquest punt, no ens abstendrem a l’article 8, i és també per
mantenir aquest vot particular, en el sentit de dir que nosaltres,
en tot l’article podíem estar d’acord amb una sèrie d’extrems,
fins i tot que els propietaris dels establiments comercials hagin
de tenir tots els anuncis que fan referència als horaris, a ofertes,
a rebaixes, redactats en català, fins aquí estaríem fins i tot
d’acord, perquè això no suposa massa despesa per a aquests
establiments, i que a més seria una bona forma de potenciar el
català. Però en el que no estam d’acord és que es modifiqui el
text  del projecte que va entrar en aquest parlament, en el sentit
que abans, segons el projecte de llei, eren cinc treballadors els
que havia de tenir un establiment comercial perquè fixàs per llei
que n’hi hagués d’haver un que hagués de poder atendre
perfectament en català si així ho demanassin; però dic que el
projecte de llei fixava en cinc treballadors, però amb una esmena
que va presentar el pacte d’esquerres, els rebaixa a tres; i
nosaltres amb aquest extrem no estam d’acord, que un
establiment de més de tres treballadors hagi de tenir un d’ells
que pugui atendre els clients potencials en català. Per tant,
nosaltres votarem en contra d’aquest article, i ja anuncii també
-i pens que ho hem de fer ara- que mantenim també un vot
particular, i que el mantendrem. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, llavors ara votarem el vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara a continuació votarem l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article es manté l’esmena 1271/01, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula el Sr. Gaspar
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular vàrem presentar una
esmena a l’article 9, que la vàrem defensar a ponència, i que
també la volem defensar, encara que l’haguem discutida, no
només en ponència, sinó també al Plenari, quan vàrem presentar
l’esmena a la totalitat a aquesta llei. Entenem perfectament el
que pretén aquest article 9 en el seu punt 3, que vol donar
solució a una problemàtica que tenen uns subsectors
comercials molt concrets, molt específics, que tenen una
problemàtica greu d’intrusisme, i perquè ens entenguem més
vol resoldre el problema que tenen, per exemple, els fotògrafs
o els perruquers. Llavors, nosaltres entenem que aquesta llei,
d’aquesta manera en què està redactada, el que fa és que ho fa
d’una manera genèrica, és a dir, que el punt 3 d’aquest article
9 el que diu és que el Govern podrà establir requisits
d’homologació i de qualificació tècnica a aquells comerciants
que es vulguin establir. Això dit així, d’aquesta manera,
d’aquest caràcter tan ampli, pot implicar tots els sectors, tots
els subsectors comercials, tant si tenen una carnisseria, una
peixateria o un servei, assegurances... en definitiva pensam que
això és un instrument massa ampli en mans del Govern, que el
Govern podria decretar via reglament que per muntar un negoci
qualsevol, el propietari o el que el muntàs hauria de tenir una
qualificació tècnica o una especialització. Nosaltres pensam que
és exagerat, si es vol solucionar aquest problema, que nosaltres
entenem que és cert que existeix, i que estam per la labor de
poder-lo defensar i poder-lo resoldre, però ens pareix que amb
aquesta redacció és un concepte massa ampli.

Nosaltres proposàrem dins la ponència tècnica que si es
trobàs una redacció que de qualque manera concretàs més, i
que fos amb caràcter molt excepcional, però en definitiva que si
hi hagués una altra redacció d’aquest article, que ens ho
podríem estudiar. Veim que aquesta nova redacció no s’arriba,
i a aquesta esmena que nosaltres hem presentat no hi ha cap
transaccional per arribar a una confluència en aquest tema, per
tant nosaltres mantendrem aquesta esmena, i mantendrem
també el nostre vot particular. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir? Té la paraula el Sr. Bosco
Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres compartim la idea que ha
manifestat el Sr. Oliver, en representació del Partit Popular, i
també estaríem per estudiar una proposta, una altra redacció del

punt 3 de l’article 9, i estaríem disposats a estudiar qualsevol
alternativa, però evidentment que la supressió d’aquest apartat
nosaltres entenem que no és una alternativa al que pretén el
Govern; i estaríem disposats, s’ha de dir que tant el Govern com
els grups del pacte, a estudiar la possibilitat de canviar el
redactat a mesura de circumscriure’l només a determinades
activitats, però ho veim més complicat encara que no deixar-ho
d’una manera genèrica. De totes maneres, si algun govern
s’atreveix a regular aquestes activitats ho farà primer a petició
dels afectats, i després hi haurà d’haver la voluntat política del
Govern de fer-ho o no. De totes maneres nosaltres mantindríem
l’article així com està, i estam oberts també a estudiar qualsevol
proposta de modificació, que no de supressió. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Socialista té la paraula la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Socialista insistir en allò
que ja s’ha expressat en relació a aquest punt de l’article, i de
la mateixa forma que ha presidit aquest projecte de llei, que ha
tengut un període de temps molt important per consensuar amb
els diferents sectors, i aquest precisament és un punt més que
s’anirà parlant amb els sectors, perquè és precisament en
sectors, que aquí se n’ha parlat, com és potser el de les
perruqueries, com és el dels fotògrafs, que estan demanant una
homologació per a aquesta professió.  Per tant consideram
necessari poder regular l’accés a determinades professions, ja
dic, repetesc, i com s’ha dit aquí, com demanda el sector, i per
tant consideram necessari que s’ha de mantenir aquest punt, ja
dic, aquest com tot el que ha presidit aquesta llei, es
consensuaria i hi hauria aquest diàleg que s’ha mantengut amb
els diferents sectors. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Estam totalment d’acord amb la
filosofia, i entenem el que persegueix la redacció d’aquest
article, però no estam d’acord que hi hagi aquesta redacció,
perquè això és una arma en mans del Govern, que pot regular
l’accés a tots els que vulguin muntar un negoci, de qualsevol
tipus i qualsevol subsector. Jo insistesc, si hi ha uns
subsectors que tenguin una problemàtica específica el que hem
de fer és veure per solucionar la problemàtica d’aquests dos
subsectors concrets o tres, perquè no n’hi ha més, dels que
hem pogut trobar i dels que hem parlat. Però cregui’m que amb
aquest article l’Administració, el Govern, pot regular l’accés a
tots els comerciants, és a dir que qualsevol comerç que es
vulgui establir a les Illes Balears, sigui del subsector que sigui,
el Govern li pot demanar que hagi d’acreditar una experiència o
que hagi d’acreditar una especialitat que en definitiva
tècnicament pugui muntar un negoci. I nosaltres és amb aquest
concepte tan ampli que no estam d’acord. Nosaltres no estam
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d’acord que hi hagi aquest intervencionisme en tot el que és el
subsector comerç. Vostès volen anar per aquest camí, diuen
que això és per uns casos molt concrets, i jo el que els deman,
que vostès són els que han redactat o els que donen suport al
Govern, i el Govern és el que ha redactat aquest article, jo el que
els deman és que mirin de modificar, que proposin una
transaccional a l’esmena nostra, que vostès mirin de modificar
aquesta redacció, i que efectivament faci referència a aquests
casos tan concrets, i no amb aquesta gran generalitat. Si no,
miri, nosaltres mantendrem aquesta esmena, perquè estam en
contra d’aquesta generalitat. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Socialista té la paraula la Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Insistint en allò que he expressat, és
a dir que la voluntat, entenc, d’aquest punt de l’article 9 és
precisament arribar a un consens en allò que ja han manifestat
diferents sectors. I a més, expressar al Sr. Oliver, vull recordar
i vull citar a més la comunitat autònoma de Galícia, on ja s’han
ap rovat diferents ordres reguladores de diferents establiments,
com és en perruqueries, en fotògrafs o en reparació de petits
electrodomèstics. Aquí obrim les portes perquè allò que demani
el sector precisament pugui ser objecte d’aquesta regulació, ja
dic, amb el consens i el diàleg que ha presidit en general no
aquest punt, sinó aquest projecte de llei. 

EL SR. PRESIDENT:

Una volta efectuat el debat de l’esmena 1271, procedirem a
la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

A continuació procedirem a la votació de l’article 9 de
l’informe de la ponència.

Vots a favor de l’article 9 de l’informe de ponència?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 4; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 10, al títol tercer, del Consell Assessor de comerç
de les Illes Balears, a l’article 11, al títol quart, règim
administratiu dels establiments comercials, i al capítol I,
concepte i categories, no s’hi mantenen esmenes.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 10, del títol tercer, del Consell Assessor de comerç
de les Illes Balears, de l’article 11, del títol quart, règim
administratiu dels establiments comercials, i del capítol I,
concepte i categories, de l’informe de ponència, procedim a la
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 5. 

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 12 es manté l’esmena número 1274/01, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És un tema també que n’hem parlat a
Plenari, quan vàrem parlar del tema de la Llei de comerç, i és que
nosaltres no estam d’acord, el Partit Popular, que es faci
aquesta classificació dels establiments comercials, i que hi hagi
una nova categoria que siguin els establiments comercials de
caràcter colAlectiu. Això vol dir que una sèrie de negocis, que
estiguin un devora l’altre, dins un mateix indret, que siguin
d’empreses diferents, que tenguin caixes registradores
diferents, és a dir el que s’entén un negoci de distinta propietat,
que res tengui a veure amb el del veí, que la suma d’aquests
comerços es consideri com un establiment comercial de caràcter
colAlectiu, i després hi ha tota una regulació per a aquests
establiments. És a dir, que d’aquests establiments després sí
que els afectaria el que es fixa a l’article 14 quant als metres. És
a dir, que el conjunt d’aquests establiments no podria superar
els 300 metres, o els 400, o els 600, o els 800, a què fa referència
l’article 14 en funció de la seva població.

Per tant, nosaltres entenem que hi ha de poder haver
aquests establiments comercials individuals, han de poder
existir per tant aquests centres comercials, i el que pretén
aquesta llei amb aquest article és prohibir que hi hagi aquests
centres comercials, o almanco no podran superar aquesta
limitació de metres a què fa referència l’article 14. Nosaltres
votarem en contra d’aquest article, perquè entenem que no s’ha
d’haver de fer aquesta distinció. Res té a veure si són empreses
de propietaris, i a més que estan separades totalment una de
l’altra. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir? Pel PSM-Entesa Nacionalista
té la paraula el Sr. Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

És evident que no compartim aquesta idea del Grup
Parlamentari Popular. Nosaltres creim que la idea d’establiments
comercials de caràcter colAlectiu sempre hem de tenir en compte
que han d’estar dins un mateix recinte o dins una mateixa
activitat, o dins una mateixa edificació, han de tenir i han de ser
regulats igual que si fossin grans establiments comercials,
sempre i quan es donin una sèrie de condicions que aquesta llei
també preveu a articles més endavant. 

EL SR. PRESIDENT:

Per rèplica? Debatuda aquesta esmena, procediríem a la
votació de l’esmena 1274. 

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 12 de l’informe de la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 13 es manté l’esmena 1275/01, d’addició, del Grup
Parlamentari Popular. Per defensar l’esmena té la paraula el Sr.
Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, encara que estigui
mal redactada, que hauríem de donar una redacció nova, el que
pretén és clar, quan es fixa el concepte del que és un gran
establiment comercial, el que fa referència a la llei és a 250
treballadors, i també que una facturació superi els 40 milions
d’euros, i després hi ha una tercera, que és que siguin
participats aquests negocis per societats mercantils per més

d’un 25%. Nosaltres el que volem és que a més a més d’aquests
tres n’hi hagués una altra que fes referència a una superfície
màxima. Havíem fixat que fos el 60% del que estableix l’article
14, quan això podria donar males interpretacions, ja dic,
s’interpreta malament perquè, com he dit, aquesta esmena no
està massa ben redactada. Però nosaltres el que en definitiva
volem és que a més a més es fixi una superfície que a més a més
es pugui entendre com a gran establiment comercial si tenen
250 treballadors, si la xifra de negoci és superior als 40 milions,
si són empreses participades en més d’un 25% per alt res
societats mercantils, o en definitiva que superin també el 60%
de cadascun dels apartats a), b), c), d) i e) del que fa referència
a l’article 14. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Bosco
Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En aquest article el Govern ha agafat
la definició que fa la Unió Europea a l’hora de definir petites i
mitjanes empreses, i entenem que introduir qualsevol
modificació o alteració d’aquesta idea de petita i mitjana
empresa seria una distorsió que nosaltres creim innecessària. La
idea de regular els metres quadrats que ha de tenir un
establiment és una qüestió, i l’altra és la definició que ha de
tenir de gran establiment comercial, que nosaltres entenem que
ha d’anar, tal com ho va definir la Unió Europea, en funció dels
treballadors i en funció del volum de negoci. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver. No? Llavors procedirem
a la votació de l’esmena 1275/01.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A continuació procedirem a la votació de l’article 13 de
l’informe de la ponència. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 14 i al capítol II, la llicència autonòmica de gran
establiment comercial, no s’hi han presentat esmenes. Si cap
grup no demana votació separada, votació conjunta de l’article
14 i del capítol II, la llicència autonòmica de gran establiment
comercial, de l’informe de la ponència. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 15 es mantenen les esmenes 1277 i 1278, de
supressió, i la 1279, d’addició, del Grup Parlamentari Popular.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament nosaltres a l’article 15,
les tres esmenes pràcticament fan referència al mateix tema, i és
que no estam d’acord que s’hagi de demanar una llicència
prèvia a la llicència d’obres o la llicència d’ús. Sí que estam
d’acord que s’hagi de demanar aquesta llicència prèvia, aquesta
llicència autonòmica que donarà el Govern, sempre i quan fos
llicència prèvia a la llicència municipal d’instalAlació, no a la
llicència municipal d’obres, no a la llicència municipal d’ús del
sòl, perquè entenem que la Llei del sòl avui permet que els
ajuntaments, que són els que donen les llicències, donin una
llicència d’obra sense ús determinat, ús comercial, això sí, però
sense ús determinat, i que una vegada que s’ha acabat aquesta
edificació, és quan després el que ha de gestionar aquest
negoci és quan demana la llicència d’activitat. Entenem que si
s’ha de demanar prèviament aquesta llicència d’ús o aquesta
llicència d’obres abans que es doni ha d’haver demanat
aquest a llicència autonòmica d’instalAlació, com a comerç,
entenem que aquí es podria donar un perjudici, que seria que el
que marca la llei és que aquesta persona després no podrà tenir
aquesta llicència. És a dir, que si no ha demanat la llicència
prèvia abans que l’Ajuntament doni la llicència d’obra o la
llicència d’ús, resulta que a aquell establiment no s’hi podrà
després posar cap negoci, perquè així ho diu la llei; i nosalt res
entenem que un promotor que fa una edificació ha de poder
demanar la llicència d’obra, la llicència d’ús, i que si després
surt un client, que hi hagi un comercial que vulgui allà posar un
establiment comercial, que no tengui aquesta impossibilitat que
li marcarà aquesta llei. 

Repetesc, estam d’acord que sí hagi de ser abans de la
llicència d’instalAlació, aquesta llicència prèvia, perquè de fet no
distorsiona res ni va en contra de la Llei del sòl, però d’aquesta
manera que està redactada sí que entenem que podria
perjudicar propietaris que vulguin fer una construcció, perquè
després, si no han fet aquesta solAlicitud prèvia, com deia,
després sí que no s’hi podrien establir aquests comerços.
Aquesta és la nostra posició, que lògicament defensam i que
mantendrem també a Ple. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Bosco. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Així com ho explica el Sr. Oliver,
sembla que quan una persona vulgui posar una botigueta, si no
ha pensat a demanar la llicència prèvia abans de la llicència
d’obres, sembla que no la podria posar. Estam parlant de grans
establiments comercials, i la Llei quan defineix els grans
establiments comercials diu que són els que tenen més de 250
treballadors i els que tenen un volum de negoci anual superior
a 40 milions d’euros, que són 6.640 milions de pessetes. Per
tant, jo pens que no discrimina ningú, que abans de fer una
instalAlació d’aquestes característiques, nosaltres creim que sí
que ha de tenir la llicència prèvia abans de la llicència d’obres,
i que per tant la redacció de l’article 15 en aquest sentit és prou
encertada. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Socialista té la paraula la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Estam d’acord des del Grup Parlamentari Socialista amb allò
que ha expressat el Sr. Bosco Gomila, però a més insistir que
això és una exigència que fan molts d’ajuntaments, és a dir, hi
ha d’haver aquesta previsió per saber allò que es vol fer amb
aquesta llicència que demanen. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Per rèplica té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Els ajuntaments demanen què és el
que hi pot haver, i un promotor, un propietari d’un solar té tot
el dret a demanar una llicència d’obra a més amb ús comercial
indeterminat. I això avui ho permet la Llei del sòl, i de fet es
donen aquestes llicències. Que no discrimina ningú? Jo no
estic d’acord. No discrimina els comerciants, a qui discrimina és
al propietari del solar, perquè a un municipi allà on un gran
establiment vulgui instalAlar-se, serien 400 metres per exemple
a menys de 10.000 habitants, es podria establir una superfície
de menys de 400 metres,, segons l’article 14 i seria un gran
establiment comercial. Bé idò si aquest gran establiment
comercial, aquesta empresa no ha solAlicitat abans la llicència
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prèvia, resulta que no es podrà instal Alar i aquí és allà on
nosaltres no estam d’acord, perquè es pot donar el cas que un
propietari construeixi una finca, allà on hi hagi un local
comercial que encara no sap que ha de fer, fa una finca i guarda
la planta baixa per a local comercial, demana la llicència d’obra
sense ús determinat, resulta que si després hi va un gran
establiment que vulgui instalAlar allà un negoci, vulgui instalAlar
el comerç, amb els 400 metres, màxim que li permet l’article 14 a
un poble de menys de 10.000 habitants no ho podrà fer i
nosaltres entenem que això és discriminatori. Estam d’acord que
es demani abans de la llicència d’instalAlació, però no abans de
la llicència d’obres, perquè pot perjudicar aquests propietaris
que avui tenen els solars, no és discriminatori en absolut cap el
comerç, sí que és discriminatori cap a la propietat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Bosco Gomila per part del PSM. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Si qui edifica o qui demana la llicència
no és una empresa que es dediqui al comerç i a més tengui més
de 250 treballadors o un volum de negoci de més de 40 milions
d’euros, tranquilAlament podrà fer aquesta edificació i la
llicència prèvia es demanarà tal com diu aquest article 15.2, a
hora de fer el canvi d’ús a les edificacions existents i dels locals
existents, que serà quan es passarà d’un ús indeterminat a un
gran establiment comercial, serà quan abans de fer aquest canvi
d’ús, serà quan s’haurà de demanar la llicència prèvia en el cas
d’edificis o de plantes baixes de blocs de pisos, que era
l’exemple que donava el Sr. Oliver, es quan s’haurà de demanar
aquesta llicència prèvia i no abans de l’edificació si es promotor
no és una empresa destinada a la venda de productes i que
tengui menys de 250 treballadors o un volum de venda de
menys de 40 milions d’euros.

EL SR. PRESIDENT:

Bé debatudes les esmenes passarem a la votació conjunta
de les esmenes 1277, 1278 i 1279. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació procedirem a la votació de l’article 15 de
l’informe de la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 16 es manté l’esmena 1280 de supressió del Grup
Parlamentari Popular. Per defensar l’esmenta té la paraula el Sr.
Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Hauré de repetir un poc el debat, però
aprofitaré aquesta esmenta per aclarir per ventura un poc més
la meva intervenció de fa un moments. 

L’article 16 diu, seran nulAles de ple dret les llicències
municipals, la instalAlació i les llicències, és aquí on no estam
d’acord, d’edificació i ús del sòl per a la construcció o
modificació de les edificacions destinades a establiments, tipus
gran establiment, etcètera, és a dir, un poc el que deia fa un
moment quan feia referència a l’article 16. Miri no és el mateix
una llicència d’obra sense ús determinat que una llicència
d’obres amb un ús determinat. Em diuen que després quan s’ha
de solAlicitar el canvi d’ús serà quan li podran donar aquesta
llicència prèvia, però quan una obra s’ha solAlicitat sense ús
determinat no té ús, per tant, no hi pot haver un canvi d’ús, no
té ús i nosaltres el que deim és clarificar aquest tema i vull ser
reincident, em sap greu ser pesat, però entenc que d’aquesta
manera es discrimini a aquelles propietats ja existents, millor dit
a aquells propietaris que tenguin un solar que vulguin
construir, que no saben encara a què destinaran la planta baixa.

Vostès em creguin que en aquesta redacció els
impossibiliten que després hi puguin haver un comerç si qui
s’hi vol establir és un gran establiment o una empresa que sigui
catalogada com a empresa de gran establiment comercial, no
vull incidir més damunt aquest tema Sr. President, però la
postura del Partit Popular en aquest cas crec que la tenim molt
clara.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Bosco.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Supòs que aquest article també ho
deixa ben clar, perquè també parla de modificació
d’edificacions, per tant, la llicència prèvia també es pot demanar
a l’hora de modificar edificacions o a l’hora d’introduir l’ús
comercial amb edificacions que ja preexistents. Per tant, no es
discrimina a cap promotor que vulgui fer un local comercial,
l’única cosa que passa és que el promotor que es dedica a la
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venda de productes i té més de 250 treballadors sí que haurà de
demanar la llicència prèvia, en cap altre cas.

EL SR. PRESIDENT:

Debatuda aquesta esmena, passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 16 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 17 i al títol V, horaris comercials no s’hi han
presentat esmenes, si cap grup no demana la votació conjunta
de l’article 17 i del títol V, horaris comercials de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 18 s’hi mantenen les esmentes 1281 de
modificació i 1282 de supressió del Grup Parlamentari Popular.
Per defensar les esmenes 1281 i 1282 té la paraula el Sr. Gaspar
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. L’article 18 que és el que regula els
horaris en dies feiners, hem presentat dues esmenes, una
d’elles que és pujar el sòtil de 72 hores setmanals a 90, i l’altre

que és el punt 2 que diu que l’horari diari no podrà excedir de
12 hores, nosaltres també demanam suprimir aquest punt 2 de
l’article 18 i a més no entenem com el Pacte d’esquerres no
accepta aquesta esmena, pel que hem pogut llegir als mitjans de
comunicació pareix que estan compromesos que els negocis i
establiments comercials que estan situats a les zones
turístiques o les zones de gran afluència turística demanen 14
hores per obrir, almenys els mesos d’estiu. Bé nosaltres estam
d’acord que sigui així i estam d’acord en llevar aquesta barrera
de 12 hores diàries, no entenem perquè el Pacte d’esquerres no
dóna suport a aquesta esmena, si realment ells volen donar
resposta, com pareix que han dit a aquests empresaris que ho
han solAlicitat.

En definitiva nosaltres mantenim aquestes dues esmenes i
els oferim al Pacte de progrés per si es volen aferrar a aquestes
esmenes nostres per poder donar resposta i complir el
compromís que pareix que han assolit, almenys això hem llegit
als mitjans de comunicació, amb els empresaris de les zones
turístiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Bosco.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé la proposta que fa el Partit Popular
és la mateixa que hi ha en el decret de liberalització del Govern
de l’Estat i és evident que ni el sector del comerç de les Illes
Balears hi està d’acord perquè es va manifestar àmpliament en
contra, ni tampoc hi està d’acord el Govern, ni els partits que li
donen suport. 

Nosaltres entenem que és més que suficient tenir obert 72
hores setmanals i poder obrir 12 hores diàries, amb
independència de l’horari d’obertura que marqui cada comerç
i no procedeix a incrementar encara més el número d’hores que
ha d’estar obert un comerç perquè açò va en detriment del petit
comerç de les Illes Balears, que ho ha de fer, ha d’obrir a costa
del seu descans, perquè no pot establir els nivells de torns que
poden posar els grans establiments comercials.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat de l’esmena, procedim a la votació de
l’esmena 1281 i 1282.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9, abstencions cap.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 18 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 5, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Als articles 19, 20 i 21 no s’hi mantenen esmenes, si cap
grup no demana votació separada, farem la votació conjunta
dels articles 19, 20 i 21 de l’informe de ponència. Té la paraula
el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres demanam la votació
separada de l’article 21 i a més aquí voldríem mantenir un vot
particular, atès que el punt B de l’article 21, amb una esmena del
Pacte de Progrés ha estat modificat.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a la votació dels articles 19 i 20 de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra cap, abstencions 5.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és curiós el canvi que ha
fet el Pacte de Progrés en aquest article 21 quan fixa les
excepcions a l’horari general que estableix aquesta llei. L’article
21.B, diu que seran exclosos d’aquesta aplicació general i diu,
els establiments comercials situats a zones de gran afluència
turística, d’acord amb allò que estableix l’article 22 d’aquesta
llei. És a dir, el que diu el projecte de llei que va entrar en aquest
Parlament és que tots els establiments, tots podran tenir obert
a les zones de gran afluència turística els diumenges, això és el
que diu el text.

Bé jo supòs que varen veure que aquí es varen equivocar
i després varen presentar una esmena on diuen, exceptuant els
grans establiments comercials, això és el que diu l’esmena, clar
aquí es donen compte que d’aquesta manera tornen a obrir la
porta, i ja ens va bé, a tots els establiments comercials, és a dir,
el que hi ha avui dia. Però després presenten una transaccional
a la seva esmena dient que bé que accepten els grans
establiments i aquests només podran obrir fins a les 14 hores
del diumenge, és a dir, d’alguna manera el que hi ha en aquests
moments, per una part diuen que no que ningú podrà tenir
obert els diumenges i s’equivoquen i veuen que després,
supòs que els petits comerços els deuen haver estirat les
orelles, i diuen idò no només fins les 14, però com veurem que
hi ha una transitòria on diu, alerta que el punt B de l’article 21,
és a dir, tot això que hem dit que sí i després hem dit que no, ara
una altra vegada deim que sí, però fins el gener del 2003.

Bé aquí nosaltres volem mantenir aquest vot particular,
almanco per poder dur aquest tema al plenari i poder discutir
sobre aquest tema i poder demostrar que al final, tal com deia el
Partit Popular, era una llei innecessari perquè allò que havia
promès en un principi fins allà on hem arribat, pràcticament ha
quedat en no res, si no mantenc aquest vot particular,
lògicament en el plenari no podíem tocar aquest tema i és per
aquest motiu que en aquest cas concret mantendrem aquest vot
particular.

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Bosco.

EL SR. GOMILA I BARBER.

Gràcies, Sr. President. És evident que aquesta llei ha de
diferenciar el que són les zones turístiques perquè és allà on
s’estableixen comerços que aprofiten només el mig any que hi
ha turisme a les Illes Balears per tenir obert i després tenen
obert durant 3, 4, 5 i fins i tot 6 mesos els seus establiments. 

Per tant, és lògic que a les zones turístiques se’ls tengui una
atenció diferent a allò que no són zones turístiques allà on el
comerç està obert i per tant, fa negoci els 12 mesos de l’any.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Partit Socialista té la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Oliver ha fet menció a si és
necessària o no aquesta llei, per insistir una vegada més i tal
com ho vàrem fer en el debat de l’esmena a la totalitat, sí és una
llei necessària i així s’ha vist amb l’acceptació per part del
sector, com també ho hem vist amb tota la legislació comparada
d’altres comunitats.

Concretament en relació a aquesta esmena introduïda, no és
una equivocació és una prova més de l’esperit de diàleg i
consens manifestat pel sector i per tant, consideram com ha dit
el portaveu del PSM el Sr. Bosco Gomila que precisament hi ha
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d’haver algun tipus de compensació als establiments que tot
just poden tenir obert uns determinats períodes de l’any i per
tant, tenir aquesta consideració fins a les 16 hores els
diumenges i festius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació votarem el vot particular del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació votarem l’article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 5, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 22 es manté l’esmena 1283 de supressió del Grup
Parlamentari Popular. Per la seva defensa té la paraula el Sr.
Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquest article nosaltres demanam
que desaparegui el punt 2 i a l’article 22 que és el que marca que
les zones turístiques podran tenir obert els diumenges, però
només des de dia 15 de març fins a dia 15 d’octubre, amb
l’esperit que pareix que hem d’ajudar als comerços que estan a
les zones turístiques, a més és a l’estiu quan poden tenir més
beneficis, bé nosaltres els volem ajudar més i el que deim és
que aquell establiment que vulgui tenir obert tot l’any ha de
poder tenir obert tots els diumenges de l’any, això va a favor de
la desestacionalització turística. 

En definitiva hi ha molts d’arguments que defensa aquesta
esmena nostra. No entenem perquè s’ha de limitar a les zones
turístiques, que només puguin tenir obert des de dia 15 de
març, fins a 30 d’octubre de cada any, no ho entenem. Per una
altra part resulta que les zones de gran afluència turística, si els

ajuntaments ho solAliciten els grans establiments podran tenir
obert tots els diumenges de l’any, no entenem idò perquè s’ha
de castigar els establiments de la vorera de la mar, és a dir, els
establiments a les zones turístiques només puguin tenir obert
des de dia 15 de març fins a dia 15 d’octubre, els altres
diumenges hauran de tenir tancat. Jo crec que el posicionament
del Partit Popular en aquesta qüestió és molt clar, no ens agrada
que hi hagi més intervencionisme, creim més amb la llibertat
dels propis empresaris, ells saben molt bé el que han de fer, que
hi hagi més competència. En definitiva demanam que el Govern
estudiï aquest apartat 2 d’aquest article 22 i accepti la nostra
esmena i el retiri del projecte de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Bosco.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc el Sr. Gaspar Oliver
diferencia zones turístiques de zones de gran afluència turística,
nosaltres en ponència ja vàrem dir que això era un error i que
ens era igual quin dels dos noms agafaven, però enteníem que
tot el projecte havia de parlar o de zones turístiques o de zones
de gran afluència turística, perquè enteníem que era la mateixa
definició i estaria bé que tot el projecte de llei i tots els articles
es posés o una o l’altre. Per tant, ni el nostre grup, ni la resta
del Pacte de Progrés feim aquestes diferències que fa el Sr.
Oliver, perquè entenem que és el mateix una zona de gran
afluència turística que una zona turística i qui ho ha de
solAlicitar són els ajuntament i també han de definir quina és la
zona turística del seu terme municipal.

Per altra banda entenem ben lògic que aquesta limitació
d’horari vagi de dia 15 de març a dia 30 d’octubre que és quan
en definitiva hi ha la temporada turística i és quan és necessita
tenir obert el cap de setmana perquè els residents, en aquest
cas els turistes, van rotant gairebé setmanalment, i per tant és
quan és més necessari tenir obert el cap de setmana i és fa del
tot innecessari haver d’obrir el cap de setmana a l’hivern i
sobretot a les zones turístiques que majoritàriament estan
deshabitades.

EL SR. PRESIDENT:

Debatuda l’esmena 1283, procedirem a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9, abstencions cap.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Sr. President, nosaltres voldríem presentar a aquest article
una esmena in voce modificant l’apartat 1 de l’article 22, allà on
es parla de 12 hores diàries, enlloc de 12 posar 14 hores diàries,
no incrementaríem de les 72 a les 90, com pretenia l’altre esmena
del Grup Parlamentari Popular, però sí que creim que la
distribució de les 72 hores que puguin fer els establiments
comercials a les zones turístiques s’han de poder fer damunt 14
hores diàries i sobretot perquè només estam parlant de mig any,
que es sol tenir obert a les zones turístiques.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies Sr. President. Per dir que el Grup Popular no

acceptam aquesta transaccional.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 5, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

El títol IV, activitats i promoció de les vendes, els articles 23,
24, 25, 26, 27 i 28, els títols VII vendes especials i vendes a
pèrdues. El capítol I vendes especials i els articles 29, 30 i 31 no
s’hi mantenen esmenes. Si cap grup no demana la votació per
separat, votació conjunta del títol VI, activitats de promoció, el
títol VII vendes especials i vendes a pèrdues, del capítol I i dels
articles 29, 30 i 31 de l’informe de la ponència.

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que nosaltres volem un
vot particular a l’article 28 i demanam per tant, votació per
separat.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem el vot particular.

Vots a favor?...

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Nosaltres volem mantenir aquest vot particular a l’article 28,
perquè l’esmena que ha presentat el Pacte d’Esquerres el que
fa és augmentar d’un mes a dos mesos, és a dir, l’article deia
s’estableix que l’activitat de promoció de vendes en qualsevol
de les seves manifestacions un mes abans de les dues
temporades anuals de les rebaixes. És a dir, els comerços un
mes abans de les rebaixes ja no podien fer promocions, no
podien fer per tant ofertes ni promocionar segons quin tipus de
productes. 

Bé nosaltres un mes ho entenem raonable, encara que ens
hagués agradat que ni tan sols hi hagués un mes, perquè
entenem que el que són les promocions no tenen res a veure
amb les rebaixes, que estan prou diferenciades les promocions
de les rebaixes i per tant, aquesta confusió no existeix i si hi ha
un frau de rebaixes que s’han fet camuflades amb la fórmula de
promoció, es tracta que l’Administració posi més inspectors i
persegueixi aquest frau i castigui els comerciants que facin
aquest frau. Bé era un mes i tampoc no vàrem voler fer-hi més
esment, durant tot l’any dos mesos no es poguessin fer
aquestes promocions, miri no en vàrem fer gaire cas, però ara
aquesta esmena que han presentat es passi d’un mes a dos
mesos, abans de les rebaixes i que no es podrà fer cap tipus de
promoció, exceptuant lògicament aquells establiments que no
facin rebaixes, que també ho introdueix aquesta esmena i estam
d’acord perquè nosaltres en teníem una que va ser acceptada,
o millor dit ha decaigut per l’aprovació d’aquesta parcialment,
nosaltres francament volem que el text quedi tal com va venir al
Parlament, el projecte i no acceptam de cap de les maneres, o
millor dit votarem en contra que s’estableixen aquestes
limitacions de dos mesos.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Votació del vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votarem conjuntament el títol VI activitats de promoció
de vendes, els articles 23, 24, 25, 26, 27 i 28 , el títol VII vendes
especials i vendes a pèrdua del capítol I, vendes especials i els
articles 29, 30 i 31.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra cap, abstencions 5.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació procedirem a la votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 5, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 32 es manté l’esmena 1286 del Grup Parlamentari
Popular. Per defensar-la té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Tenc un dubte Sr. President, no sé si aquesta esmena va ser
acceptada, si la varen retirar, si m’ho deixa consultar un minut.

Bé queda defensada en els seus propis termes i ja ho
aclarirem per no perdre temps. Una es va aprovar per
unanimitat, no la retiram Sr. President, la retiram. Es retira
l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Retirada l’esmena 1286 procedim a la votació de l’article 32
d’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 5. 

EL SR. PRESIDENT:

Als articles 33 i 34 del capítol segon, venda pèrdues, no s’hi
han presentat esmenes. Si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta dels articles 33 i 34 del capítol dos,
venda pèrdues, de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 5. 

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 35 es manté l’esmena número 288, de supressió,
del Grup Parlamentari Popular. Per defensar l’esmena té la
paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Jo, no ho sé, és un tema que ja hem
discutit tant que ja em sent quasi quasi incapaç de tornar a
defensar aquest tema i rebatre. Només dir i mantenc i afirm que
amb aquesta redacció no s’aconsegueix allò que es persegueix,
que és que no puguin aquí entrar productes de baix preu i, per
tant, productes de baixa qualitat que sota un nom genèric, no
del nom del productor sinó d’un nom d’un envasador,
normalment fan una competència a uns altres productes de
qualitat, amb un preu d’acord amb la qualitat, i el que es pretén,
idò, és aixecar aquest llistó, però en definitiva no s’aconsegueix
evitar l’entrada d’aquests productes.

Nosaltres entenem que la política ha de ser diferent; la
política per defensar els productes de qualitat i preu d’acord
amb aquesta qualitat, el que s’ha de fer són campanyes
d’informació i informar els consumidors que aquests productes
de baix preu és perquè són productes que tenen una baixa
qualitat, que estan a punt de caducar, en definitiva, tota
aquesta sèrie d’aspectes que tots els que som aquí coneixem i
sabem a què feim referència.

Bé, jo el que mantenc és que si s’aprova aquest article
d’aquesta manera, l’endemà de l’entrada en vigor d’aquesta llei
hi haurà moltíssims d’establiments comercials, per no dir quasi
tots, que tendran algun producte en venda amb pèrdua, i a més
a més el que farà serà apujar el preu no només del gran
establiment comercial, sinó també dels petits comerços. Bé, si
el que volem és que hi hagi la mateixa competitivitat però que
aquesta competitivitat s’hagi de fixar un llistó que serà el que
posarà l’Administració, francament això el que farà serà encarir
els preus. 

A mi em preocupa, quan tots els governs lluiten contra la
inflació i contra l’augment de preus, a mi em preocupa que
aquest govern propiciï tot el contrari, que propiciï que els preus
del sector d’alimentació pugin tots perquè pujarà el llistó del
que és la competència en pèrdues, la venda amb pèrdues,
perdó, quan fixa per damunt del preu de cost, que també serà
venda amb pèrdua, hi fixa, com deia, la suma de la despesa
general de l’empresa que, a més a més també hi suma el que és
el benefici comercial. 

No em vull estendre més, Sr. President, sobre aquest article
i sobre quina és la nostra postura al respecte perquè ho hem fet
en un parell d’ocasions, ho hem fet una altra vegada avui en
comissió, i ben segur que no ens quedarà més remei que
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mantenir també a plenari una vegada més i tornar a reiterar els
nostres arguments.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Fins ara es considera venda pèrdua
quan es ven per davall del preu de l’adquisició del producte, és
a dir, per davall del que marca la factura d’adquisició que ha fet
aquell comerç. L’únic que fa aquesta llei és incrementar aquest
preu, per una banda amb el cost del transport, que entenem que
és una cosa que s’ha pagat i que, per tant, si no repercuteix
sobre aquest producte s’haurà de repercutir damunt altres la
part de la despesa general que li correspon de despesa general
de l’est abliment, que açò serà una part que definirà el mateix
establiment comercial, i el benefici comercial que també definirà
el mateix establiment comercial. 

Nosaltres no creim de cap de les maneres ni que açò
incrementi els preus de tots els productes que hi pugui haver
a un centre comercial, ni que vagi en contra del petit comerç,
perquè el petit comerç pot estar segur que no ven mai per davall
dels preus que ho compra, perquè és evident que amb el nivell
de vendes que tenen de cap de les maneres ho podrien
sostenir, i per açò nosaltres creim que és ben just que el preu de
venda per vendre pèrdues s’hagi de tenir en compte tant el
transport com la despesa general que genera aquell producte
que es ven dins el centre comercial. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Partit Socialista té la paraula la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment no podem estar d’acord
amb aquesta esmena del Sr. Oliver. És veritat i coincidim amb ell
en el fet que és un tema que se n’ha parlat, perquè s’hi ha
insistit molt, però consideram que sí s’ha de tenir present
aquesta part, encara que sigui petita, de despesa de
l’establiment, com també de guany, encara que sigui petit,
perquè si aquesta mesura va a favor és sobretot d’aquest petit
comerç que no realitza, com ja deia el portaveu del Grup
Parlamentari del PSM; és al petit comerç que afavoreix, que no
fa aquesta promoció atractiva de productes baixos com podem
pensar i tots recordaran amb llet o qualque producte com són
per Nadal aquelles joguines que fan que després carreguis i que
compensi, per tant, aquesta venda amb pèrdues.

Per tant és al petit comerç, que no pot fer precisament
aquesta venda amb pèrdues, que intentam afavorir. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Per rèplica té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Mirin, aquest article no arregla res,
sinó que això és introduir un element distorsionador de tot el
subsector del comerç, i quan s’introdueix un element
distorsionador, s’ha de tenir molt previst per on ens sortirà
rebotat, i vostès no ho tenen previst ni controlat, per on sortirà
rebotat. Volen arreglar una cosa i no ho aconsegueixen, i això
ho hem de dir així, d’aquesta manera, i el que no hem de fer és
enganar la gent, no podem enganar l’opinió pública ni hem
d’enganar els ciutadans ni els comerciants, i amb aquest article
els enganam, perquè pareix que deim que amb aquest article i
amb aquesta llei se solucionarà aquest problema, se solucionarà
aquest tema, i això no és cert.

Mirin, sabem el que és la despesa general, sabem el que és
el benefici comercial, però el que no és cert i no s’ha de dir aquí
és que això ho definirà el mateix establiment, perquè si llegim, si
llegim, deim “més el cost, més la part alíquota de la despesa
general de l’establiment”. Què vol dir? Idò això vol dir que el
comerciant, que l’establiment no podrà dir quina és aquesta
despesa que correspon a aquest producte, no ho podrà dir
perquè ho diu la llei, no ho podrà fixar el comercial, és a dir, el
propietari d’un comerç no podrà dir: “No, miri, en aquest
producte ics la part proporcional de la despesa general són
tantes pessetes”. No, perquè el que diu la llei és que de la
despesa general, si la dividim per la facturació que tenim, pel
moviment que tenim de productes de la venda, ja està fixat, no
podrà dir que fixa una pesseta, no, i si fixam una pesseta de
despesa general i fixam una pesseta de marge comercial,
l’arreglam. És a dir, que si a més a més deim que el comercial
serà el que podrà, perdó, el propietari, el comerciant,
l’empresari, serà el que podrà fixar -que no ho diu, la llei- però
si vostès mantenen que seria el que podria fixar aquest marge
comercial, aquesta despesa comercial, què arreglam? Embullar
la troca, perquè si aquest comercial pot dir que fixa una pesseta,
què hem aconseguit? A més no és cert. 

I com sabrem quina és la despesa general d’una empresa?
Com sabrem quin és el marge comercial? Per saber quina és la
despesa general d’una empresa haurem de demanar papers, els
inspectors hauran de demanar els balanços, hauran de demanar
les declaracions que han fet aquests empresaris. Què és, que
ens creurem el que ens digui un empresari? Francament, si ens
creim el que ens diu un empresari, si l’Administració no pot
comprovar..., en definitiva, això és embullar troba, això és
embullar fil, això és enganar la gent dient que d’aquesta manera
es protegirà els petits en contra dels grossos. D’acord que els
hem de beneficiar, els hem d’ajudar, ajudar, però la millor ajuda
és informar el consumidor final i que el consumidor final sàpiga
que quan compra un article a baix preu normalment ningú no fa
miracles, que quan és a baix preu és perquè la qualitat no es
correspon amb el preu d’un altre producte, i és per aquí que
hem d‘anar, i no voler dur una política de fixar dins una llei unes
coses, fixar elements, introduir elements nous dins un mercat
que és perillosíssim quan un no ho té tabulat i quan un no sap
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per on li pot sortir el retruc, i això és el que vostès propicien
amb aquest article. 

I, mirin, no en parlaré més i ja quasi quasi... Millor dit, no
s’ho creguin, en continuaré parlant perquè som molt caparrut
i intentaré fins al darrer moment que vostès recapacitin. Jo els
he ofert aquesta esmena perquè també si volem arreglar aquesta
esmena perquè també si volem arreglar aquest tema per ventura
hi ha qualque altra redacció més afortunada que aquesta que
vostès diuen, que no hi ha llibertat, aquí es diu quina és la
despesa general, la part proporcional, ho diu la llei i la llei diu
també el marge comercial, i tots sabem què és un marge
comercial dins una empresa i tots sabem què és la part
proporcional de la despesa general. No entraré en si els petits
la tenen més grossa, si la despesa comercial és més elevada o
més petita. No hi entraré perquè no vull allargar més aquest
debat.

I també escoltin, no m’enfad; per ventura és la meva manera
acalorada de defensar una postura en què crec, però no
entenguin aquest acalorament meu com un enuig o que els
estigui renyant, no senyors, és la meva manera de ser. Crec que
molts dels que són aquí ja coneixen que jo defens les coses
amb molt d’èmfasi quan les sent de bon de veres.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Estam parlant del concepte i les
característiques de la venda pèrdues, on en aquests moments
és que ven per davall del que li ha costat el producte. Per tant
ara sabem que aquí, que s’hi ha d’afegir una quantitat que
també sabem certa, que és el cost del transport , per tant
aquesta quantitat també sabem que és certa i s’ha d’afegir
damunt el producte, però després tant a la despesa general com
en el benefici comercial, és el mateix comerciant que diu si en
aquest producte és un 1, un 2, un 10 o un 20%, i en aquest altre
és un 5 o un 7 o un 6. 

Qui defineix allò que carrega de despesa general i el que
carrega de benefici comercial damunt cada un dels productes
que ven aquell comerç és el mateix comerciant, i no li ve marcat
per cap llei ni per aquesta llei. L’únic que diu aquesta llei és que
aquestes despeses que també s’han d’imputar en aquests
productes, el comerciant hi ha d’afegir una quantitat per
despesa general i per benefici comercial, i si el comerciant en un
determinat producte vol carregar més o vol carregar manco és
la seva feina i el seu problema, però en cap cas no ve definit ni
limitat per aquest article d’aquesta llei. 

EL SR. PRESIDENT:

Debatuda l’esmena procedirem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 35 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Al títol vuitè, del Registre general de comerç de les Illes
Balears; als articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42; al títol 9, de la
funció inspectora i del règim sancionador; al capítol 1, de la
inspecció; als articles 43, 44 i 45; al capítol 2, infraccions
administratives; als articles 46, 47, 48, 49, 50 i 51; al capítol 3,
sancions; als articles 52, 53, 54, 55, 56 i 57; al títol 10,
equipaments comercials; i a l’article 58, no s’hi han presentat
esmenes.

Té la paraula el Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Es fa l’observació que es procedeix, en aquest tràmit de
dictaminar el projecte de llei, a la rectificació directa, si els
membres de la Comissió així ho consideren, del número del
capítol segon, sancions, corresponent al títol 9, de la funció
inspectora i el règim sancionador, el qual sembla que ha de ser
capítol 3, en lloc de 2, ja que el 2 correspon a les infraccions
administratives. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demanava votació separada, votació
conjunta del títol vuitè, del Registre general de comerç de les
Illes Balears; dels articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42; del títol 9, de
la funció inspectora i del règim sancionador; del capítol 1, de la
inspecció; dels articles 43, 44 i 45; del capítol 2, infraccions
administratives; dels articles 46, 47, 48, 49, 50 i 51; del capítol
tercer, sancions, ja rectificat; dels articles 52, 53, 54, 55, 56 i 57;
del títol 10, equipaments comercials; i de l’article 58 de l’informe
de la ponència.

No hi ha votació separada?

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 59 es mantenen les esmenes 1289, de modificació,
i 1290, de supressió, del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva
defensa té la paraula el representant del Partit Popular, Gaspar
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Queden defensades en els seus
propis termes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, votació conjunta de les esmenes 1289 i 1290.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 59 de l’informe de la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 60, a les disposicions addicionals primera i
segona i a les disposicions transitòries primera, segona, tercera,
quarta i cinquena no s’han presentat esmenes. Si no es demana
votació separada, votació conjunta de l’article 60, de les
disposicions addicionals primera i segona i de les disposicions
transitòries primera, segona, tercera, quarta i cinquena de
l’informe de la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició derogatòria es manté l’esmena 1291, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No massa debat, és a dir, aquesta
esmena va en relació a l’esmena que presentàvem a l’article 59;
per tant, a la disposició derogatòria en el sentit que si
s’acceptàs la nostra esmena a l’article 59 el que proposaríem és,
bé, el que proposa aquesta esmena: que també quedi derogat
el Pla d’equipaments sectorials. Va en relació, per tant, al fet
que s’aprovi l’esmena que nosaltres hem presentat a l’article 59.
No s’ha aprovat l’esmena, per tant sabem ben cert que tampoc
no s’aprovarà aquesta.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel PSM té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres entenem que, un pla
d’equipaments comercial, l’ha de derogar un altre pla
d’equipaments comercials, que és el que es preveu que es faci
en aquesta llei, i qui ha de derogar el Pla d’equipaments
comercials ha de ser el consell insular, que és el que té la
competència en l’elaboració i l’aprovació del Pla d’equipaments
comercials. 

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a la votació de l’esmena 1291.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició derogatòria de l’informe de la
ponència.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A les disposicions finals primera i segona i a l’exposició de
motius no es mantenen esmenes. Si no es demana votació
separada, votació conjunta de les disposicions finals primera i
segona i de l’exposició de motius.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gomila, pel Grup PSM.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup voldria presentar una
esmena in voce a la disposició final segona en el sentit que
aquesta llei no entri en vigor l’endemà de la publicació, sinó
que entri en vigor 20 dies després de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i després agrupar el punt 1 i el punt
2 d’aquesta disposició final i mantenir la data d’entrada en
vigor pel que fa a l’ús de la llengua en què han de ser atesos els
consumidors de les Illes en els centres de comerç que tenguin
més de tres treballadors, que entri en vigor dia 1 de gener del
2003 per tal que tots els comerços de les Illes Balears puguin
anar adaptant la seva plantilla al que preveu aquesta llei.

Així mateix, i atès que ja ens trobam a dia 24 de maig, en
p lena temporada turística, creim que el que diu l’article 21.1.b)
també hauria d’entrar en vigor el mateix dia que es preveu
l’entrada en vigor del punt 8.2, 8.3, que es diu en aquesta
disposició final segona, perquè tots els centres comercials de
les zones turístiques ja tenen les plantilles contractades i, per
tant, si a partir d’ara mateix han d’aplicar el que preveu aquesta
llei als articles 20 i 21 d’horaris comercials, entenem que açò els
fa anar malament amb les contractacions que han fet, amb la
previsió de contractacions que han fet per a aquesta temporada
turística, i entenem que s’hauria de retardar la seva entrada en
vigor.

I una altra modificació seria que fins que no entri en vigor,
és a dir, fins a dia 1 de gener del 2003, la normativa legal sobre
horaris dels establiments comercials situats a zones de gran
afluència turística, aquests es regularan per la normativa que hi
ha actualment en vigor.

Aquesta seria la nostra esmena en veu que faríem a la
disposició final segona que, si vol, els podem passar per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Partit Popular té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no acceptam aquestes
transaccionals, i el motiu és que en aquests articles, alguns
d’ells que presenten aquestes transaccionals, ja hi mantenim
vots particulars i a altres nosaltres hi tenim esmenes, que oferim
les nostres esmenes per poder arribar a una transaccional amb
les nostres esmenes, però nosaltres, una transaccional allà on
el pacte d’esquerres no hi té cap esmena, no acceptam aquestes
transaccionals. 

EL SR. PRESIDENT:

No havent estat acceptada pel Partit Popular aquesta
esmena in voce no procedirem a la votació, i passarem a la
votació de les disposicions finals primera i segona i de
l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, una vegada conclòs el debat
i les votacions de l’informe de la ponència, aquest a presidència
proclama dictaminat el Projecte de llei d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears.

Abans d’acabar la sessió es recorda que els grups
parlamentaris poden presentar en el termini de 48 hores,
mitjançant escrit adreçat al president de la Cambra, els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensades i
votades en comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin
defensar en ple.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui els vull agrair la
seva colAlaboració en la tramitació d’aquest dictamen, i s’aixeca
la sessió. Moltes gràcies.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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