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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària del dia d’avui, sessió sense aire condicionat, perquè la
màquina de fer fred està espanyada, amb una mica de sort, em
comuniquen els serveis tècnics, a partir de les 12 disposarem
del mateix aire condicionat que vàrem disposar a la sessió
anterior, que no era massa, però ja era alguna cosa. Però bé, fet
aquest avís un poc més reduïda la llum perquè faci menys calor.

I.1) Pregunta RGE núm. 2599/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a edificació als Anei del Parc de Llevant.

Començam com és habitual amb el torn de preguntes, la
primera d’elles la 2599, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edificació
als Anei del Parc de Llevant. El Sr. Gaspar Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular fa aquesta pregunta a la Conselleria de Medi Ambient,
per saber si realment la conselleria pensa prohibir edificar dins
els Anei del Parc de Llevant. Bé i ho feim atès que en aquest
moment les normes cautelars, la moratòria, prohibeixen
aquestes edificacions dins els Anei, fins que no entri en vigor
els plans territorials parcials que ja diran al respecte de cada
una d’aquestes zones.

També sembla que l’Ajuntament d’Artà, les seves normes
ho prohibeixen, no només als Anei, sinó als Arip, el mateix fa
l’Ajuntament de Son Servera. Però és cert que aquesta és una
normativa municipal, que un dia podria canviar. Per tant,
nosaltres demanam si per damunt d’aquesta normativa
municipal, que en aquests moments es en fase inicial, la
conselleria realment pensa a dur endavant les prohibicions que
es pugui edificar a dins els Anei, o millor dit tot allò que és el
Parc de la Serra de Llevant.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Precisament l’edificabilitat dins les Anei ja està estipulada
segons la Llei d’Espais Naturals, i concretament la Llei 9/99, de
6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència, relatives a
l’ordenació del territori i urbanisme a les Illes Balears, en el seu
article 4.3 no fa possible la construcció de nous habitatges dins
els Anei, per tant, ja hi ha prou figures que precisament parlen
d’edificabilitat dins els Anei.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient. Sr. Oliver

té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo he anunciat que era
així, però dins els Anei, que jo sàpiga posa unes limitacions,
que és fins a 200.000 metres, si una finca té més de 200.000
metres es pot edificar. Jo el que deman és a veure si allò que
hem llegit pels diaris i mitjans de comunicació, és que la
conselleria pensa prohibir les edificacions, llevat d’aquest límit
de 200.000 metres. És a dir, no es podrà edificar de cap de les
maneres, és a dir, una restricció més per damunt d’allò que és
la pròpia Llei dels Espais Naturals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, precisament en aquest
moment als Anei no és possible sonar usos diferents a les
edificacions existents, possibilitat que vostè coneix que la LEN
deixa a la consideració dels planes especials.

 Precisament l’avanç del PORN de Llevant, ja feia referència
a considerar nous usos per a les edificacions existents, facultat
que té d’acord amb la Llei 4/89, la qual cosa suposa una franca
millora per als propietaris d’aquestes edificacions, que podran
destinar-les, no només a usos agraris, sinó a altres que suposin
una possible rendibilitat o aprofitament de la propietat. Per tant,
el PORN, no només no suposa restriccions urbanístiques noves
dins els Anei, sinó el contrari desenvolupa una possibilitat que
fins ara no s’havia considerat i en el context d’un espai
protegit, que ha de suposar una promoció de l’economia
sostenible la consideram viables i adients.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.2) Pregunta RGE núm. 2600/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de la plaga del Tomicus S.P.

Passam a la segona pregunta la 2600, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a control de la plaga Tomicus S P. El Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat una vegada que s’han
realitzat totes les tasques pertinents de coordinació amb altres
administracions, altres conselleries i ajuntaments, precisament
des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha procedit a avaluar
la plaga del Tomicus, a informar als propietaris de les mesures
que convé dur a terme i actuar als indrets allà on tenim
competències directes, per tal de controlar la població d’aquest
escarabat i fer tot el possible perquè torni a un nivell normal de
població. En concret s’ha fet una publicació distribuïda entre
els propietaris forestals de les zones afectades, a través de la
guarderia forestal i s’han talat i eliminat 1.438 arbres, afectats al
Parc Natural de la Dragonera, de Mondragó, Comuna de
Biniamar, Comuna de Caimari i de la Finca de Son Pagarí de
Calvià.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient. Sr. Oliver
té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que em sembla molt
magra la resposta que ens ha donat la consellera, en referència
a les actuacions que han duit a terme. Aquesta plaga de
l’escarabat dels pins, els primers informes allà on es detecten
uns focus importants, des de l’any 99.

Jo he demanat a veure quines actuacions havia fet la
conselleria en referència aquest tema, una vegada s’ha fet la
tasca de coordinació entre els ajuntaments i no sé quines altres
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instit ucions, comunitats autònomes, etcètera, bé del 99 fins ara,
dos anys per coordinar. Aquesta conselleria, Sra. Consellera,
vostè fa el que diu, jo crec que no vostè diu molt i jo crec que
fa poc i li repetiré perquè cada vegada que passen dies i cada
vegada que veim les seves actuacions més ens donen la raó.
Vostè diu que ha informat als propietaris per veure com han
d’actuar, vostès han actuar d’una manera molt feble dins la
Dragonera i dins els seus parcs. L’any que ve els pinars de la
Dragonera seran morts tots, el mateix que el pinar d’Andratx, el
pinar de Calvià, el mateix que la Comuna de Bunyola. 

Aquesta plaga el mes de maig, quan vostè sap molt bé, és
ara quan estan a l’època de reproducció, però fa més de dos
anys i enguany s’ha vist precisament com ja les fulles ja cauen,
els escarabats es mengen la llenya i els pins tornen marrons, es
veu perfectament que aquests pinars es moren Sr. Consellera.
I jo deman què han fet? Què pensa vostè fer si només té 25
milions? Com pot actuar sobre aquesta plaga, si només té 25
milions per a plagues en el seu pressupost? Es sap que el
tractament avaluat per combatre aquesta plaga s’estima amb
unes 700.000 pessetes per hectàrea, perquè s’han de fer
caramulls de llenya fresca per poder treure l’escarabat, per
després poder-los cremar.

En definitiva Sr. Consellera, ha fet molt poc, però més em
preocupa perquè no he sentit cap mesura de futur de les que
vostè pensa fer. Sra. Consellera faci via perquè els pins de
Mallorca es moren.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat no sé si vostè hauria de
fer de tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, perquè pareix
ser que sap més que tota la conselleria. Li repetesc, que
precisament en aquest tema es fan de manera clara les
actuacions que pertoquen i en el moment que pertoquen.

Per tant, li repetesc una vegada més, que dins aquesta línia
d’actuació que també li record perquè vostè ho sap
perfectament era una competència que fins ara havia estat a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca d’aquesta comunitat , en
aquesta tasca s’ha de fer feina conjuntament amb tots els
ajuntaments i precisament amb tots els consells i per tant, hem
de veure que si es moren els pins, es moren per a tots. Les
actuacions fetes, li torn a repetir, en primer lloc informar a tots
els propietaris de com s’ha de dur i de quina manera s’ha de
tractar els arbres que estan afectats per aquesta plaga. En
segon lloc fer actuacions molt concretes que ja he dit quines
eren, a part d’informar de manera adequada, perquè poden fer
molta feina, els propis propietaris, tallar aquests pins en el
moment adequat i per altra banda que evidentment hi ha tota

una tasca d’actuació que es dur a terme i es farà durant aquest
temps.

El que és cert és que aquesta plaga no es pot resoldre amb
un parell de mesos i evidentment serà un tema que haurem de
treballar-hi durant una sèrie d’anys, esperem que el Partit
Popular colAlabori i no posi com sempre entrebancs, perquè no
sap fer altra cosa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2601/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya publicitària "Decisions de Govern".

La tercera pregunta està ajornada en temps i forma pel
Govern.

I.4) Pregunta RGE núm. 2602/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a declaracions a l'emissora COM Ràdio del president
del Govern.

La quarta pregunta és la 2602, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions a l’emissora COM Ràdio del President
del Govern. El Sr. Huguet i Sintes té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
Honorable Sr. President, dia 3 de maig vaig llegir a un mitjà
d’aquestes Illes que vostè havia fet les següents declaracions:
el Ministre de Medi Ambient Jaume Matas, actua como un
Governador Civil, que respon a la idea del Sr. Aznar, que
nomena els ministres con el objetivo de recuperar territorios
perdidos, el Sr. Antich va manifestar que el Sr. Matas no ha
superado la derrota electoral i añadió que no está legitimado
para realizar su tarea de ministro con seriedad.

Bé, allò del Sr. Aznar no em va preocupar, jo comprenc que
a vostè li faci enveja que un President de Govern pugui triar i
nomenar els seus ministres o els seus membres del Govern, açò
ho vaig comprendre. Després me’n vaig anar tot d’una a mirar
els resultats de les eleccions a veure si hi havia alguna cosa,
perquè açò de no ha superado la derrota electoral, i bé vaig
mirar Mallorca, 294.000 i busques d’electors, vostè cap de llista
del PSOE, 67.000 i poca cosa, el Sr. Matas i el PP, 130.000, bé el
doble, vaig mirar els percentatges, en definitiva vaig dir açò és
impossible que un President de Govern, amb allò que
representa institucionalment, hagi dit açò.

Sr. President, vostè ha fet aquestes manifestacions?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. President del Govern té la
paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, sí efectivament jo he fet aquestes declaracions, però
només un petit aclariment, era a COM Ràdio i les vaig fer en
català, per tant, no cal que faci aquest par i pe de castellà o
català, COM Ràdio normalment les declaracions es fan en
castellà i crec que no vaig dir res que no fos lògic, vaig dir allò
que pensa la gent, és a dir, jo crec que el Sr. Aznar ha posat una
sèrie de ministres de tota una de sèrie de territoris per intentar
reconquistar-los, no li va molt bé, ho hem vist al País Basc.
Aquesta és la situació que hi ha i no una altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet Sintes té la
paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Bé per a mi la primera conclusió d’aquesta part de
la resposta és que vostè, President entén que el que pensa la
gent no és allò que diuen amb els vots a les eleccions, és el que
vostè sospita que deuen pensar quan el President de Madrid
nomena...

Miri Sr. Antich, vostè és President no perquè hagi guanyat
res o perquè el Sr. Matas hagi perdut res, per cert allò del Sr.
Matas, tothom en aquestes Illes ja saben que és una obsessió
malaltissa que tenen, vostès no pensen seguir en el Govern a
base de governar i fer coses positives per a les Illes, vostès
necessiten intentar martiritzar, crucificar, eliminar, crear tot tipus
de sospites i tenen un munt de funcionaris i algú que els
dirigeix en contra del cap de llista del PP, però a part d’açò, Sr.
President, vostè recordi com és president aquí, a base de desfer
la comunitat, a base de deixar que li aturin lleis, de perseguir a
algú que no li agrada...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes el seu està esgotat. Sr.
President del Govern té la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, feia temps que no sentia
tantes barbaritats juntes. Jo som president perquè aquí dins el
Parlament vaig tenir els vots necessaris per ser President i jo
comprenc que vostès encara no ho han assumit i especialment
el Sr. Matas. El Sr. Matas no ho ha assumit i ha actuat amb un
total menyspreu cap aquesta comunitat autònoma. El Sr. Matas
compra finques a Menorca i el PP, de Menorca, les presenta
dins els seus locals, el Sr. Matas té un pla hidrològic per a les

Illes Balears i s’ho bota cada dos per tres, va als ajuntaments
passant de la comunitat autònoma, el Sr. Matas visita l’Hospital
de Son Llàtzer o fa festes a Cabrera i oblida per complet que
aquí hi ha un President de la comunitat autònoma. El Sr. Matas
ha menyspreat totalment les institucions de la comunitat
autònoma, només avui horabaixa no li haurà valgut aquest
menyspreu, només avui horabaixa vendrà subjecte a les
institucions de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.5) Pregunta RGE núm. 2603/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a centres de salut inaugurats per la Conselleria de
Sanitat.

Passam a la cinquena pregunta la 2603, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centres de salut inaugurats per la Conselleria
de Sanitat. El Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, la pregunta d’avui és realment fàcil, quins centres
de salut ha inaugurat la Consellera de Sanitat, des de que ocupa
el càrrec? Aquesta és essencialment la pregunta dins el context,
evidentment la pregunta va dins un context, dins el context que
ella quan va arribar a la conselleria va decidir tornar a formular
el plantejament, per ventura encertadament, del pla 10 que
existia en aquells moments i va llançar un pla distint al que
l’anterior Govern tenia i bé ens agradaria saber quins centres de
salut s’han inaugurat d’ençà que vostè ocupa el càrrec.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
efectivament centres de salut: Campos, Binissalem i S’Arenal de
Llucmajor, unitats bàsiques de salut: Sant Josep de Cala’n Bou,
Lloret i Campanet. A tots ells vostè fou convidat i li varen
agrair la seva anterior gestió per començar aquests centres pel
part del President d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol té la paraula. 
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, passaré per damunt
la qüestió de ser convidat a totes les inauguracions, a algunes
vaig ser oblidat, però això és una qüestió poc important, i estic
segur a més pel que vostè li pertoqui i al President també
sempre m’han convidat i he anat amb molt de gust i molta
satisfacció, però clar això posa de manifest una qüestió, ben
aviat passaran dos anys, de fet ja hi ha una campanya en
aquest sentit dels dos anys de Govern de progrés, realment
centre de salut que hagi arrencat des del començament amb el
nou Govern i vostè l’hagi inaugurat, crec que no n’hi ha ni un,
si no m’equivoc. 

Per tant, crec que això hauria de ser un motiu de reflexió i
hauria de ser un motiu també de resposta, es veure si
s’impulsaran els que s’han signat, perquè n’han signat molts i
veurem amb quin estat es troben perquè realment durant
aquests dos anys, insistesc, no han inaugurat cap centre que
vostès haguessin posat les bases, és a dir, el conveni amb
l’ajuntament corresponent. Per tant, un ha de dir en aquest
moment que ens llancen una campanya dirigida, allà on surten
uns nins amb uns objectes i ens expliquen les moltes coses que
s’han fet durant aquests dos anys de progrés i que passarà
quan siguin grans, jo no he vist encara l’anunci relatiu als
centres de salut, però per ventura hauria de sortir qualcú amb
les mans buides, perquè respecte a aquesta qüestió el que s’ha
fet és culminar uns projectes anteriors, uns terminis que ja
estaven establerts i un model de finançament distint al que
vostè ha impulsat. Clar jo no sé si el problema és que el nou
model no funciona, hi ha demores amb les obres, o quin és el
problema, però m’agradaria que ho expliqués en aquesta
cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri
aquí allò que s’ha de posar de manifest és la seva ignorància en
aquest tema, Sr. Fiol. En primer lloc li he de dir que és veritat
que s’han inaugurat aquests centres, com bé he dit i com li
vàrem agrair a totes les inauguracions, però també és ben cert
que vàrem trobar un pla 10 que vostè duia i un centres ben
aturats. Miri, Llubí aturat, Selva aturat, Deià aturat, Cala Millor
aturat, Capdepera aturat.

 El cert que Sr. Fiol ens hem de remetre als números, primer
hem fet un excelAlent pla 4 i a partir del mes que ve vostè
començarà a veure les successives inauguracions, però el que
li vull dir ben cert és que vostè destinava a aquest pla d’obres
que nosaltres hem duplicat 398 milions en quatres anys,
perdoni Sr. Fiol i aquest Govern en un any i mig n’ha posat 770
i els números canten, la resta Sr. Fiol no té cap importància,
nosaltres l’única cosa que feim és els millors centres, allà on els
necessiten, no miram qui els inaugura i qui no els inaugura, ni

miram de quin partit són, coses que vostès eren totalment
sectaris en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.6) Pregunta RGE núm. 2604/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris del nomenament dels representants al Consell
Econòmic i Social.

Passam a la sisena pregunta la 2604, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per el nomenament del representant al Consell
Econòmic i Social. El Sr. Camps té la paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. D’acord amb l’article 4 de la llei
10/2000, del Consell Econòmic i Social, es diu que s’elegiran 12
representants de les organitzacions empresarials més
representatives i després veim el decret 70/2001, que
efectivament es nombren 8 per part de la Caeb i 4 per part de
Pime Balears, i és en aquest sentit que m’agradaria saber quins
criteris ha seguit el Conseller de Treball i Formació per nomenar
representants de les organitzacions empresarials que formen
part del Consell Econòmic i Social?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Camps, idò és el Govern que nomena els membres del Consell
Econòmic i Social, no la Conselleria de Treball i en qualsevol
cas els criteris que ha seguit el Govern, com no podia ser d’altra
manera, són criteris jurídics, perquè això ho estableix la llei de
creació del Consell Econòmic i Social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Camps té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. És que a una ordre seva del
nomenament del Consell General de Serveis d’Ocupació es diu
que la Caeb té 6 representants, no en veig cap de Pime Balears.
És a dir, que la proporció en el Consell Econòmic i Social és
d’un 50%, 8 per part de la Caeb i 4 per Pime Balears i en canvi
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del Servei Balear d’Ocupació 6 per part de la Caeb i cap de Pime
Balears. Quins criteris i quins informes jurídics vostè empra per
veure quines decisions fa el Govern en aquesta matèria molt
important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El Conseller de Treball té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Camps, vostè el que m’hauria d’haver demanat és quins criteris
havia seguit per a la constitució dels Servei d’Ocupació. Però
en qualsevol cas l’absència de Pime lògicament no hem de
pensar que no han d’estar presents al Consell General de Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, sinó que estam pendents del
nomenament de les dues persones que ens ha de fer Pime
Balears per ocupar els seients corresponents. És a dir, que la
proporció és la de 6 a 2 i evidentment Pime des del punt de
vista de la Conselleria de Treball ha d’estar present al Consell
General del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.7) Pregunta RGE núm. 2595/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a convocatòria d'oposicions.

Passam a la setena pregunta la 2595, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria d’oposicions. La
Sra. Armengol té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Interior, arrel de les notícies que hem pogut llegir a
diferents mitjans de comunicació, on hi havia hagut processos
d’impugnació judicial sobre l’exigència que feia el Govern de
coneixement de llengua catalana per poder participar a les
oposicions, ens agradaria que informés a la cambra del
Parlament l’Hble. Conseller d’Interior, com estan aquests
processos i quines són les causes que realment varen motivar
aquests processos? Si ens ho pot dir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Armengol. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dir-li en primer lloc la
informació que li don no serà completa i només per una raó,
perquè en aquests moments estam pendents de la formalització
de la demanda per part els que han planteja recursos, si bé
aprofitaré per exposar una mica la informació i qui són els que
recorren, perquè crec que és important que es sàpiga i quin és
el debat que hi ha.

La USO i el CSIF, per diferents qüestions i ho han anunciat
en roda de premsa la seva oposició a un procés d’increments,
jo diria de normalització lingüística dins l’àmbit de la comunitat
autònoma, plantejaran recursos, perquè diuen que en aquesta
comunitat hi ha molts de castellanoparlants treballant dins
l’Administració i per altra banda una altra persona vinculada a
la comunitat autònoma, que sistemàticament està plantejant
recursos respecte el tema de les oposicions. Jo només faré una
consideració, una els recurrents sempre són els mateixos i
voldria transmetre al Parlament de les Illes Balears, crec que no
és massa lícit mirar d’impedir allò que no s’ha aconseguit via
altres debats, mirar d’impedir que els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears puguin accedir a la funció pública. 

Entenc que per exemple determinats colAlectius, com la
plataforma d’interins, ho podria entendre no compartir que ho
plantegin, perquè en definitiva fan una defensa individual
d’uns drets o intentar imposar uns privilegis. Allò que ja no
entenc és el que pretenen altres persones, sí faré un esment
perquè crec que sortia avui a un mitjà de comunicació, una
ciutadana concretament que demanava a totes les institucions
de les Illes Balears a veure quan hi ha definitivament, en
aquesta comunitat, fent-ho extensiva a totes les institucions, hi
hauria oposicions sense entrar quan les faran les altres
administracions, dir-li a aquesta ciutadana que es faran des de
l’Administració, que no s’aturaran, que tenc confiança i estic
convençut que es veurà per primera vegada les primeres
oposicions a aquesta comunitat i crec que com era de justícia,
tendran les mateixes oportunitats que els funcionaris interins
que duen 5 anys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Armengol? No
vol intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 2596/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sorteig de viatges al Carib.

Passam a la vuitena pregunta 2596, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sorteig de viatges al Carib. El Sr. Diéguez
té la paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, recientemente hace
poco más de una semana pudimos ver como se celebraba una
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cena anual de la Federación Hotelera de Mallorca, y en ella
entre los premios que se sorteaban entre los asistentes
destacaba el de un viaje, justamente al Caribe. Me gustaría
saber si el Conseller de Turismo tiene alguna opinión al respeto
y si nos la quisiera manifestar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo senzillament no tenc
una opinió al respecte, perquè del sopar el que realment em va
preocupar és el missatge que es va donar des de la Federació
Hotelera de Mallorca incitant als empresaris a no participar a la
creació d’aquest nou país que fan des d’una majoria de Govern
distinta i diferent a la que existia. Per tant, era això allò que em
preocupava i em segueix preocupant i per tant, la feina que
nosaltres intentam fer és que aquest país el facem tots i no es
faci predicant la autoexclusió.

Per tant, això és el que realment em preocupa de la
Federació, és a dir, per damunt de les opinions individuals de
cada empresari que prediqui aquesta autoexclusió i no crec que
els viatges al Carib, o esper que els viatges no tenguin res a
veure amb l’autoexclusió que predica la Federació de Mallorca.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Diéguez té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller a mi me llama un poco
más la atención, respetando el derecho que tiene cualquier
asociación privada para hacer lo que le de la gana, sin duda me
llama la atención porque normalmente en este tipo de
celebraciones se suelen sortear cosas que tienen un especial
aprecio o valor entre los asistentes y me llama la atención que
a la hora de sortear un premio, pues se considere de más valor
una estancia en el Caribe que en nuestras Islas, y uno que ha
asistido a muchas celebraciones de carácter deportivo, cenas
de fin de temporada, en las cuales siempre se sortean objetos
entre los asistentes, normalmente objetos relacionados con el
club organizador, he visto muchas cosas, pero lo que no he
visto nunca jamás que en una cena de fin de temporada de una
peña del Real Madrid se subaste una camiseta del Barcelona,
que es ni más ni menos lo que se hizo en esta reunión, subastar
un objeto, un viaje al Caribe, de uno de los principales
competidores de nuestra comunidad autónoma. Confiemos en
que todo el mundo tenga más confianza en el futuro turístico de
nuestras Islas del que se está manifestando.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller de Turisme vol
intervenir?

I.9) Pregunta RGE núm. 2597/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a estat sanitari de les platges de Palma.

Passam a la novena pregunta 2597, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estat sanitari de les Platges de Palma. El Sr.
Cànoves té la paraula. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, com vostè sap molt
bé, la Fundació Europea d’Educació Ambiental atorga cada any
les banderes blaves, les quals responen a criteris de qualitat de
l’aigua i condicions i adequació de les platges. Palma dur dos
anys sense aconseguir cap distintiu per la qualitat de les seves
platges i només ha aconseguit distintius d’aquest tipus per als
seus ports, per a alguns dels seus ports.

Aquest fet ha provocat inesperadament que la Regidora de
l’Ajuntament de Palma, la Sra. Maria Crespo, l’emprengués
contra vostè i contra la seva conselleria, perdent clarament els
papers, acusant-la d’haver enviat les pitjors mostres analítiques
de les Platges de Palma, actuant de mala fe davant la Unió
Europea, per tal d’impedir en concret que les platges de Palma,
Cala Major, Ciutat Jardí i Cala Estància, obtinguessin aquestes
desitjades banderes blaves. Jo li deman si és cert això Sra.
Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Cànoves. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Cànoves, efectivament aquesta afirmació que fa la Sra. Crespo
no demostra només una mala fe, sinó també una total
ignorància i un total desconeixement de com funciona
l’adjudicació de banderes blaves. Tampoc coneix el programa
europeu de control de les aigües de bany, el que s’envia a
Madrid i posteriorment a BrusselAles, és el resultat final de la
mitjana que es fan de cada un dels punts, aplicant evidentment
les normes de la directiva europea. 

Crec que sobretot i abans d’atacar, s’hauria de donar a
conèixer els autèntics motius i precisament la Sra. Crespo hauria
de començar en aquests temes i d’altres a ser molt més
transparent. Cal recordar aquí que Cala Major, Cala Estància i
Ciutat Jardí, allà on nosaltres hem donat un resultat d’aigües
excelAlents, no tenen bandera blava, deu ser que fallen els
serveis de neteja, les arenes, tots els serveis que estan a
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platges com aquestes, i d’això Sr. Cànoves li puc assegurar que
l’única responsable és la Sra. Crespo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Cànoves? No vol
intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 2598/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Soci alista,
relativa a normativa de transport escolar.

La pregunta número 10 està ajornada en temps i forma pel
Govern.

I.11) Pregunta RGE núm. 2605/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici  de les obres de l'institut d'educació secundària de Sant
Agustí.

I.12) Pregunta RGE núm. 2606/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
finalització de les obres del col Alegi  públic de Sant Rafel
d'Eivissa.

 La pregunta número 11 igualment i la pregunta número 12
ha decaiguda per malaltia del Sr. Marí i Tur, que no ha pogut
assistir a aquesta sessió plenària.

II.1) Moció RGE núm. 2561/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés a les platges de la costa sud de
Ciutadella de Menorca. (Derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 1777/01).

Per tant, passam al següent punt de l’ordre del dia que és la
moció 2561, presentada pel Grup Parlamentari Popular, d’accés
a les platges de la costa Sud de Ciutadella de Menorca, derivat
del debat de la interpelAlació 1777. El Sr. Camps té la paraula per
defensar la moció 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent moció perquè sigui
debatuda en el Ple d’aquesta cambra derivada, com sabeu, de
la interpelAlació 1777/01 formulada al Govern de la comunitat
autònoma sobre l’accés a les platges de la costa sud de
Ciutadella de Menorca.

La interpelAlació al Govern sobre l’accés a les platges de
Cala’n Turqueta, es Teler i Macarella, com hem vist era
fundada. Motiu: l’evident incompliment dels convenis que la
consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
avui absent, va signar el 24 d’abril de l’any passat amb
cadascun dels propietaris de Cala’n Turqueta i sa Marjal Nova,
així com el que es va signar dia 6 de juliol del 2000 amb

Menorca Badisol, SL, propietària de Santa Anna, finca que
condueix a Macarella.

Però quins són aquests incompliments? A Cala’n Turqueta
no s’ha fet l’aparcament previst de 1.500 metres quadrats que
deien que seria operatiu a partir de l’estiu d’enguany; a primers
de maig no hi havia cap tipus de vigilància a les zones
previstes; actualment no hi ha cap tipus d’indicació que ens
digui cap allà on hem d’anar nosaltres; no hi tampoc cap centre
ni de recepció, ni d’interpretació, ni d’orientació als visitants
d’unes zones tan febles mediambientals; no hi ha servei de
vigilància que controli els vehicles que van per exemple al
Teler, els deixen a la porta, la gent va a peu i impedeixen el
desenvolupament normal de la finca. Poques finques agràries
que hi ha i encara tot són entrebancs.

A més a més, i el que és més important, el vial que s’havia
de fer de forma..., l’amitgera entre sa Marjal Nova i Cala’n
Turqueta per arribar a les platges no s’ha fet, no s’ha fet. I
tampoc no s’ha fet el que va acordar Ibanat amb la propietat, el
30 d’abril passat, de Macarella i Macarelleta, que també havia
de fer un vial que obviava les cases, i dia 30 d’abril va passar,
es va incomplir aquest conveni. Per tant, deixen enlaire el lliure
accés, també, a aquestes platges.

I tot açò per què?, per quins motius? Ni aquest nou tram,
com hem dit, de sa Marjal Nova, ni el nou de Macarella, no
estan dibuixats en la Pla general urbanístic, com vam veure, de
Ciutadella, que precisament no permet dissenyar cap nou vial
a una Anei, com jo crec que tots vostès saben. El Consell
Insular de Menorca no ha elaborat ni aprovat, que jo sàpiga,
encara el pla especial per aquesta zona que engloba totes
aquestes platges verges de la zona Anei 14, i com que
l’Ajuntament de Ciutadella no ha modificat a hores d’ara el Pla
general urbanístic que havia anunciat dia 9 de febrer -recordem-
ho- d’una manera ressonant, i que deia que per via d’urgència
es faria i que per a l’estiu d’enguany no hi hauria cap problema
perquè la gent pogués accedir a les platges. Per la seva part
tampoc el Consell Insular de Menorca no ha elaborat ni aprovat
el pla especial de l’Anei a què s’havia compromès, com ja hem
dit.

Resumint: Hi ha hagut una total i absoluta descoordinació
entre el Govern balear, el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella per complir els acords firmats per la
pròpia consellera de Medi Ambient. Cadascú ha anat a la seva
i, per tant, estam un altra vegada més davant un desgovern,
quatre illes i tot fronteres.

Tota aquesta situació ha duit com a conseqüència de la
interpelAlació que vam presentar el Grup Popular que tothom es
mogués, a corre-cuita hi ha hagut moviments, i així veim que
s’està arreglant el camí que condueix a Cala’n Turqueta, que
estava molt malament per les pluges i pel desgast normal, i que
fan un (...) urgentíssim perquè es pugui almenys caminar sense
ensopegar. També veim els primers símptomes de massificació,
sobretot a Macarella, on dotzenes de cotxes aparquen allà on
volen i on hi ha una irrupció de gent, com és natural, ara que fa
bon temps. I és més, la propietat, jo crec que amb bon criteri, ha
posat una vigilància i fa pagar per l’accés a les platges. Tot açò
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és fruit d’un incompliment, d’una improvisació dels respectius
governs d’esquerra, com hem pogut demostrar.

Ho advertíem nosaltres a la nostra interpelAlació: com que
vostès incompliren el que vostès mateixos van signar, no
s’estranyin que els propietaris estableixin els controls que
consideren convenients perquè passin els vehicles, posin
vigilància, estableixin els horaris pertinents i cobrin també per
tal de fer i prestar aquest servei a què vostès mateixos s’havien
compromès i no han complert. Per tant, mentre aquests vials
siguin els que permetin anar a les platges, el Govern balear es
veurà obligat a arribar a un acord amb els propietaris, i és per
aquest motiu que presentam nosaltres aquesta moció i confiam
i seria bo que tengués un suport de tota la Cambra.

Nosaltres efectivament el que volem és que aquesta moció,
que fa referència als accessos a les platges de la costa sud, (...)
a tots els accessos a les platges de la costa sud, i més
concretament un acord decidit amb Macarella, amb Cala’n
Turqueta, es Teler i Son Saura. Son Saura és una platja també
emblemàtica que quan es va comprar (...) va perdre la gran
oportunitat que incloïa una cessió de l’accés i aparcaments, tot
gratuïtament per un període de 25 anys; com que açò no es va
fer, què ha resultat?, que el propietari també, per mantenir..., allà
és un lloc d’explotació, perquè les vaques quedin controlades,
els cotxes no passin d’una manera totalment i absolutament
lliure i desenfrenada i vagin per allà on vulguin, s’ha posat en
vigilància i també es fa pagar. És a dir, que aquí ens trobam amb
una situació estranya, que uns governs que es diuen
d’esquerra fomentin i permetin situacions d’aquest tipus, cosa
que francament, cosa que el Grup Popular havia desfet, ara es
torna impedir que hi hagi un accés lliure a aquestes platges
emblemàtiques.

Per tant, la nostra moció és molt senzilla. Només té un punt
únic i diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per
garantir, tant de forma provisional com definitiva, l’accés públic
i gratuït a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca
durant tot l’any. Jo crec que és una iniciativa que pot merèixer
el suport de tots els grups polítics presents a la Cambra, jo crec
que és una iniciativa parlamentària que el poble de Menorca
veu bé i veuria bé, i que és una iniciativa que, sense
desmerèixer dels controls pertinents a les zones fràgils com són
les de la costa sud, pugui també que cadascú hi pugui anar
lliurement, sense cap tipus d’entrebanc, sense pagar i que
pugui gaudir d’aquestes platges emblemàtiques, com dèiem,
nostres, de Menorca.

I per açò que jo demanaria que aquesta moció, repetim,
tengui el suport de tots perquè així podem, d’una manera
decidida per part de tothom, conservar, i protegir, i millorar, i
conèixer, i educar en la natura tots els que ens visiten, els
menorquins i les menorquines, i també tots els que poden
gaudir d’aquestes platges verges, úniques, inimitables, com
són les de la costa sud de Ciutadella.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular, per la
seva intervenció. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Camps, des del PSM no donarem suport a la seva
moció que ha presentat sobre els camins que duen a les platges
de Ciutadella, i no podem donar suport a aquesta proposta
perquè és una situació complexa, i prova d’açò és que durant
els vuit any s que vostès han governat a Ciutadella, en el
Consell Insular de Menorca i en el Govern de les Illes Balears,
no van poder solucionar aquest tema, més ben dit: van aprovar
el pla especial de l’Anei número 14, de la costa sud de
Ciutadella, per silenci administratiu, aprovació que
posteriorment, com que havia estat feta a corre-cuita i amb
presses, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va
revocar, i l’únic que van fer va ser, el darrer dia, el darrer dia de
la campanya electoral de les eleccions municipals i
autonòmiques, van signar un conveni amb un propietari, un
conveni que nosaltres entenem que era draconià per les
clàusules que posava en favor de la propietat i gairebé en
contra de l’Administració. L’Administració havia de complir
una sèrie de requisits que eren gairebé d’impossible
compliment, i per açò avui ens trobam aquí una altra vegada.

Vostès van signar un conveni amb les altres propietats
quan eren govern en funcions. La consellera va dir que havia
estat una jugada perquè el nou govern es trobés amb aquests
convenis i que, per tant, la primera feina hagués de ser la de
desembullar el que vostès havien embullat durant vuit anys
abans de començar a actuar per aconseguir aquests accessos
lliures i gratuïts a la costa sud de Ciutadella. Perquè durant vuit
anys, ni una modificació del Pla general; més ben dit, el PP va
aprovar inicialment la modificació del Pla general per ficar els
camins dins la xarxa viària del terme municipal, però només va
fer l’aprovació inicial i és del 93, i vostès van governar fins al
99, i només van tenir temps de fer l’aprovació inicial, i avui
aquests camins, si estiguessin dins la xarxa viària del terme
municipal de Ciutadella, podrien ser declarats d’utilitat pública
i procedir a la seva expropiació, però vostès en vuit anys
només van fer l’aprovació inicial.

Per tant, ni una sola actuació per aconseguir l’ús lliure
d’aquests camins, i ara vostès ens fan una sèrie..., més ben dit,
jo pens que no proposen res, vostès diuen que els camins
estan tancat s, que els obrin, i que els obrin durant tot l’any. No
concreten si hem d’expropiar, si hem de comprar, si hem
d’arribar a convenis, si hem d’expropiar la servitud de pas...;
estan tancats, que els obrin, ni una sola proposta. Quan
nosaltres érem a l’oposició presentàvem propostes més
concretes; o que s’incloguin aquests camins dins el pla director
sectorial de carreteres, o que es declari la seva utilitat pública,
o que es fiquin dins els plans especials de les Anei, en aquest
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cas de l’Anei número 14 de l’illa de Menorca, però vostès, els
camins estan tancats, que els expropiïn.

I davant les nostres propostes, què deia el Partit Popular?
El Partit Popular deia que era una qüestió de modes, que era
una qüestió de modes el fet que hi hagués platges tancades i
que s’hagués de pagar per arribar a la platja, i ens deia: “Que
saben quants de quilòmetres quadrats de platges tenim a
Menorca?, 54; i quants d’aquests estan tancats?, 1,090; i a
quants d’aquests es fa pagar?, 0,2". Per tant, un problema
insignificant segons el Partit Popular quan estava en el govern,
i avui aquest problema és molt greu i, per tant, critiquen les
actuacions que durant dos any s ha fet la conselleria de Medi
Ambient, ha fet aquest govern per aconseguir que a la costa
sud de Ciutadella s’hi pugui accedir de manera gratuïta.

I el que no entenc tampoc és com és que no inclou la costa
nord. A la Vall també s’ha de pagar per accedir-hi, Sr. Camps. El
que no entenc és que vostè no fiqui aquest camí per accedir  a
les platges de la costa nord i es limiti als de la costa sud.

I després ens diu que estigui obert durant tot l’any. És
evident que la conselleria farà feina perquè els accessos
estiguin oberts durant tot l’any. Però, vostès què firmaven? Un
conveni signat entre el Sr. Miquel Ramis i Socias, anterior
conseller de Medi Ambient, i la societat Tomisica SL i Cala’n
Turqueta SA, propietària de la cala de Cala’n Turqueta.
L’Ibanat, directament “o a través de empresa autorizada,
efectuará el servicio de seguridad y vigilancia que se
encargará de regular y controlar los accesos de vehículos de
conformidad con el horario que se indica a continuación:
junio-septiembre, de 10 a 19 horas; julio i agosto, de 10 a 20
horas; octubre, si se considera oportuno mantener abierto, de
10 a 18 horas”, i d’octubre al mes de maig, tancat. Per tant
vostès aquí ens estan redactant una medicina que durant vuit
anys van ser incapaços de prendre.

Per tant, si totes les mesures que vostès diuen que eren
possibles avui les tinguessin avançades, les haguessin
començades, possiblement en vuit anys tenien temps més que
suficient per resoldre aquest problema, i no es preocupin,
senyors del Partit Popular, que el Govern no esperarà a estar en
funcions per resoldre’l.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, per la seva intervenció.
Sra. Dubon, en nom del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc anunciar que votarem
en contra d’aquesta moció, i els motius pels quals ho farem són
prou clars. 

El Govern de les Illes Balears està actuant per tal de resoldre
aquests accessos. El Govern de les Illes Balears s’ha trobat amb
uns convenis dissenyats a la legislatura anterior que implicaven

unes actuacions que anaven en contra de la normativa
urbanística existent; açò ha implicat que les diferents
administracions competents, consell insular i Ajuntament de
Ciutadella, han hagut de treballar per tal de fer possible dur
endavant les actuacions que el conveni preveia, (...) el
recorregut d’aquests camins. Altres aspectes dels convenis
s’han modificat per part d’aquest govern per tal de fer-los
menys impactants sobre el medi, especialment quant a la
reubicació dels aparcaments. 

Així, l’Ajuntament de Ciutadella, amb la colAlaboració del
Consell Insular de Menorca, ha redactat una modificació de
planejament formulant un sistema general que ha iniciat ja des
d’ara. D’altra banda, el Consell Insular de Menorca ha redactat
el Pla especial M-14 de la costa sud de Ciutadella, que afecta
aquests accessos que també inicia ara la seva tramitació. D’altra
banda el Govern balear ha anat negociant, en coordinació amb
el Consell Insular de Menorca, les solucions per a aquest estiu.

Vertaderament el Sr. Camps té raó en una qüestió: que quan
es van dissenyar aquests recorreguts per part del govern del
Partit Popular, no van preveure res en absolut. Efectivament,
açò ens ha duit moltes dificultats i ara poc a poc les anam
resolent perquè, com ja s’ha dit, anava en contra del Pla general
d’ordenació urbana de Ciutadella i també del pla especial que
ells havien redactat. Ha estat necessària molta feina pacient,
serena, entre totes les administracions, autonòmica, insular i
municipal, per tal de fer possible legalment tots els embolics
que ens havíem trobat, però açò s’està fent, dia a dia, passa a
passa, però ja és pràcticament una realitat. Per tant, aquesta
moció no té ara, en aquest moment, sentit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon. Sr. Camps, vol intervenir per
contradiccions?

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, ho sent, per
part del PSM i del PSOE, que no donin suport a aquesta moció
que jo consider que es totalment i absolutament admissible, i jo
he parlat dels convenis que la consellera de Medi Ambient va
signar, no dels anteriors, i el seu incompliment manifest en fer
uns camins que deia que faria, que l’Ajuntament de Ciutadella
modifiqués el pla general i que el Consell Insular de Menorca
fes el pla especial per a l’Anei 14.

Vostès van signar uns convenis que no es podien dur a
terme, com està demostrat. Vostès han incomplert allò a què es
van comprometre. Si no, en què s’ha modificat?, quins canvis
hi ha amb els anteriors que es van signar abans de les
eleccions, no després, amb els d’ara? Jo li ho diré: en dues
coses, els aparcaments són més enfora i després han pagat
més, han pagat moltíssim més, 100 milions de pessetes, 40
milions més que nosaltres vam signar, i si vostès ara han d’anar
a conveniar amb Macarella els costarà 6 milions més, i açò és el
cost i el que nosaltres rebrem.



2852 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 5 de juny del 2001

 

El que realment estam... Nosaltres, de la costa nord, en
podem parlar quan..., una altra vegada, no m’importa, de tot, de
la Vall, podem parlar de la Vall, podem parlar de Prebenda,
podem parlar de tantes i tantes platges tancades fins ara i que
realment hi ha unes responsabilitats, vés a saber de qui i molt...,
polítiques, em referesc, evidentment, i que cadascú ha
d’assumir.

Els horaris, nosaltres els vam establir perquè evidentment
el que no pot ser és no establir uns horaris i fer el viarany, els
camins, els vials, a què nosaltres ens havíem compromès, i
nosaltres havíem de posar unes limitacions horàries i havíem de
fer que a l’estiu, que a l’hivern aprofitéssim per tancar i fer
aquests vials i mantenir-los, però de cap manera açò eren uns
horaris definitius. La nostra idea era una activitat
complementària, la nostra idea era educar en la natura, la nostra
idea era que allà hi pogués tenir accés tothom que ens visita, a
aquestes platges de Son Saura, Macarella, Macarelleta, es Teler
i Cala’n Turqueta. A més a Son Saura no ens han dit com ho
faran. 

Jo crec que vostès governen..., vostès governen tres
institucions: el Govern balear, la comunitat autònoma, el
Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella, i és
per açò que nosaltres consideram que aquesta moció, que
donava possibilitat a tothom l’accés a totes aquestes zones
verges de la costa sud, tingués el suport de la Cambra. No ha
estat així. Jo crec que els menorquins i les menorquines sabran
avaluar aquesta decisió de vostès i oportunament els passaran
la factura corresponent.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Sr. President, per contradiccions, un minut, només. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Dubon, les contradiccions, les té el diputat que intervé.
Si vostè intervé haurà de tornar a intervenir ell. Pot intervenir
un minut per contradiccions.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Es per fer un aclariment, només, és perquè el diputat ha dit
que s’havien pagat uns convenis més cars. Volia només
puntualitzar que s’han pagat més cars perquè es va comprar
més terreny, no és que es canviàs en absolut el preu, el preu és
el mateix, exactament el mateix, únicament és que es va comprar
una extensió més gran. Crec que és una qüestió prou important
perquè figuri en el Diari de Sessions.

I d’altra banda, també, que no hi ha hagut incompliment de
convenis, els camins havien d’estar fets l’any que ve i encara
no ha vingut aquest moment. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Hi ha un conveni que no es va fer, que
va quedar exhaurit i esgotat dia 27 d’abril de l’any passat, el de
Macarella. Per tant, està incomplert i fora d’aquest tipus
d’obligació per part del propietari. A més es Teler també com
que no s’ha fet el vial general també pens que està incomplert;
açò acaba el juny, no el faran, per tant l’incompliran i ell podrà
obligar a pagar i a passar pel seu lloc.

I una altra cosa. Vostès ja l’any passat van pagar 6 milions
més i ara m’hauran de pagar 6 més, a més del terreny. Vull dir,
açò són doblers meus; encara que en siguin 12, -de tots, meus
i de tots- encara que siguin 12 milions més, a més del terreny,
són més doblers que haurà costat a la butxaca de tots els
menorquins i les menorquines i a les Illes Balears. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Substanciat el debat... Sr.
Portaveu del Partit Socialista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, per a una petita qüestió d’ordre. Sembla que
hi ha alguns diputats que no són presents en aquesta cambra
perquè estan efectuant donació de sang, la qual cosa jo crec
que és prou important per tenir-ho en compte. Només li ho volia
fer notar perquè vostè prengui l’acord que estimi oportú.

Moltes gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Per evitar interrupcions, podem comptar i
mantenir la proporció escaient, cosa que s’ha fet altres
vegades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, com li dic habitualment: em
deixa operar?

A pesar de tota..., i agraesc la bona voluntat de tots,
l’equilibri dins la Cambra es manté perfectament i els membres
de la Mesa ho tenim controlat. O sigui que procediríem a la
votació tal com està establert. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la moció
plantejada pel Grup Popular, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.
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Resultat de la votació: Vots a favor, 19; vots en contra, 29.
En conseqüència queda rebutjada la moció 2561, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, d’accés a les platges de la costa sud
de Ciutadella de Menorca, derivada del debat de la interpel Alació
1777.

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Economia, del
Projecte de llei RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen del Projecte de llei 180, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears. 

No hi ha presentació del projecte? Molt bé. Idò així se m’ha
comunicat per part dels grups la possibilitat d’agrupar el treball
en dos debats. Primer debat, corresponent al vot particular als
articles 8, 9, 12, 13, 15 i 16. El senyor..., sí, si els portaveus no
tenen inconvenient, la votació de totes aquestes esmenes i tot
l’articulat, la faríem en acabar els debats, no successives,
perquè en aquest cas hauríem de ser tot el temps aquí. Estan
d’acord els senyors portaveus?

Idò procedim al debat dels articles esmentat, de les esmenes
plantejades als articles esmentats, i el Sr. Oliver, en nom del
Grup Popular, que ha presentat aquestes esmenes, té la paraula
per 15 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a la fi
arribam a l’aprovació, perquè sortirà aprovada amb els vots del
pacte de progrés, d’aquesta llei que repetides vegades hem dit
que era una llei innecessària, una llei que regulava el que ja
estava regulat, i que el poc que introduïa intentant arreglar una
problemàtica molt concreta, el que feia precisament era tot el
contrari, el que feia era ficar confusió dins aquesta llei,
conflictivitat amb les lleis de l’Estat central i també amb els
articles, perdó, amb els Reials Decrets que varen aprovar el juny
del 2000.

Ens queden, per tant, una sèrie d’esmenes vives i uns vots
particulars, tenint en compte, i ho he de dir, que hi ha hagut
esmenes per part nostra que han estat aprovades, vuit o nou
crec recordar en aquest moment per part del pacte d’esquerres,
i el mateix nosaltres també n’hem aprovades crec que una o
dues de les que ha presentat el pacte de progrés.

I, bé, per entrar ja en aquestes esmenes concretes he de dir
que la primera que tenim, el vot particular que tenim és a
l’article 8, que fa referència als drets lingüístics dels
consumidors. Hem dit reiteradament i avui tornam a reiterar que
aquest és un article dels que no afegeixen res. Res no té a veure
la regulació dels drets lingüístics amb el que és aquesta llei de
regulació de l’activitat comercial. Regular l’activitat comercial
vol dir -almanco així ho entenem nosaltres- crear unes regles de
joc, unes regles de joc per als empresaris, unes regles de joc per
als comerciants i que sàpiguen a què s’han d’atendre en
benefici de la competència, en benefici també de la lliure
activitat.

Nosaltres evidentment hem d’estar en contra que aquest
article vagi per la via de la imposició. Hem dit i vàrem dir dins
ponència i també dins comissió que ens pareixen bé certs
extrems d’aquest article, encara que creim que és innecessari
dins aquesta llei, quan fan referència al fet que tots aquells
documents que hagin d’exposar al públic els botiguers, els
comerciants, quant als horaris, quant a les rebaixes, que hagin
d’estar redactats almenys en català. Ens pareix bé, perquè
aquesta és una qüestió de fomentar l’ús del català, que sigui
normal l’ús del català, i a més a més és una manera que no costa
massa doblers tampoc als empresaris.

Amb el que no estam d’acord és que s’imposi que aquell
establiment que tengui més de tres treballadors forçosament
hagi de tenir algú que pugui atendre, no entendre, que pugui
atendre correctament el client. Nosaltres creim que és millor
anar per la via del foment, que fos d’una altra manera, que fos
que el Govern incentivàs aquest ús del català i ajudàs el
comerciant amb aquelles subvencions que dóna habitualment,
que és qui té aquesta gent parlant en català pugui tenir més
subvencions, pugui tenir més benefici; però no només en
català, sinó que aquella persona que pugui atendre, que faci un
esforç per atendre millor cada vegada el client, pugui ser per
tant més competitiu, tengui tots aquells tipus d’ajudes.

Aquest és el nostre posicionament, i per entrar ja a l’altre
article, que és el subsegüent, que és l’article 9; aquest, miri, ens
pareix d’un intrusisme massa fort. Ens pensam que al Govern,
o millor dit, manifestam, asseguram que al Govern se li dóna un
instrument massa gros per resoldre dos problemes que hi ha
avui a la nostra comunitat molt puntuals. S’ha parlat
reiteradament que aquest article el que pretén és solucionar el
tema, la problemàtica que té, per exemple, i es diu concretament,
el subsector de perruquers i el subsector de fotografia, que
tenen molt d’intrusisme. Però el que es diu en aquest article és
-i ho llegiré, perquè s’entengui més bé- que diu que el Govern
podrà establir mitjançant disposicions normatives els requisits
d’homologació i de qualificació tècnica o d’experiència
necessaris per a l’exercici d’una determinada activitat comercial
o de serveis. És a dir, que podrà demanar qualificació tècnica a
qualsevol persona que vulgui obrir qualsevol comerç, i això
s’ha de dir així, perquè això és el que diu la llei. Se’ns diu “no,
això no és per això. Això és per solucionar uns problemes
concrets que tenen dos subsectors molt concrets”. Idò que es
digui. Jo aquí vaig mantenir l’esmena nostra, i la mantenc en
aquest moment ara encara, perquè si es troba, però el que ha
redactat la llei, no hem de ser nosaltres, si es troba una redacció
que sigui d’una manera excepcional i per a uns subsectors molt
concrets que tenguin una problemàtica específica concreta,
excepcionalment es podrà... ens aniria bé. Però pareix ser que el
Govern no va per aquest camí. El Govern el que vol és poder
exigir requisits a aquests nous botiguers que es vulguin
establir. 

Quant a l’article 12, que fa referència al concepte
d’establiment comercial, parla dels establiments comercials de
caràcter colAlectiu. A nosaltres tampoc no ens pareix bé. No ens
pareix bé que es digui que un establiment és de caràcter
colAlectiu, i per tant serà subjecte a l’article 14, que fa referència
als metres que poden tenir als distints municipis, aquella
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agrupació, que no agrupació sinó aquella concentració de
negocis a un mateix indret. Aquest article el que no vol, i s’ha
de dir clarament, és que no es facin centres comercials.
Nosaltres creim que això és anar per enrere, perquè avui tothom
sap que és millor per a qualsevol comerç, fins i tot per als
restaurants, és molt millor tenir una oferta concentrada a un
lloc, que no tenir una oferta dispersa, perquè si l’oferta està
concentrada, i a més és una oferta variada, és segur que és molt
més atractiu per a aquell potencial consumidor d’anar a aquests
establiments. Molt diferent és si aquesta oferta la tenim
dispersa. Bé, idò resulta que a aquestes urbanitzacions, noves
urbanitzacions per exemple, si s’està construint allà un edifici,
resulta que si es fan establiments comercials un devora l’altre,
amb caixes registradores separades, amb entrades i sortides
diferents, amb empreses diferents sense cap tipus de
vinculació, resulta que això és un establiment, amb aquesta llei,
això serà un establiment de caire colAlectiu, i un establiment de
caire colAlectiu que a més a més necessitarà de les llicències
prèvies d’obertura que en elles mateixes estam d’acord, però
que no estam d’acord així que com ens ve en aquesta llei, que
tot seguit hi entrarem.

No ens pareix bé, idò, aquesta qualificació, aquest concepte
que estableix la llei de caràcter col Alectiu a una sèrie
d’establiments que tenguin aquestes peculiaritats que he
esmentat abans; com no estam d’acord tampoc amb l’article 13,
on parla del concepte de gran establiment comercial, i fixa tres
característiques, que en tenguin una d’aquestes tres, i diu: que
tenguin més de 250 treballadors, que tenguin un volum de
negoci anual superior als 40 milions d’euros, o que es tracti de
societats mercantils que siguin participades en un 25% o més
del seu capital per empreses incloses en alguna d’aquestes
dues característiques anteriors que he esmentat. Nosaltres
pensam que, a més a més d’aquestes tres, també n’hi hauria
d’haver una altra, i hauria de fer referència als metres de
superfície. Aquí hi tenim una esmena, una esmena que ja aprofit
per dir que està mal redactada, i que nosaltres el que proposam,
i ho dic aquí in voce, encara que sé ben cert que ni tan sols
tampoc s’acceptarà, que és que aquesta superfície sigui
superior a 2.500 metres, que és el que també diu el reial decret,
el que diu la llei del Govern central, la Llei general de comerç.

I quant als altres dos articles, que són el 15 i el 16, dir que
nosaltres aquí també mantenim tota una sèrie d’esmenes.
Aquests dos articles, el 15 i el 16, fan referència a la llicència
municipal, la llicència autonòmica de gran establiment, la
llicència prèvia. Estam d’acord que s’hagi de solAlicitar llicència
prèvia per a aquells grans establiments, però que aquesta
llicència prèvia sigui la llicència prèvia a la llicència
d’instalAlació. Fins aquí hi estam d’acord, i així ho diu aquest
article. Però l’article afegeix més, i diu: llicències d’instalAlació,
de llicència d’obres o llicència d’ús. Concretament diu “en el
cas de grans establiments comercials individuals, haurà de
solAlicitar la llicència autonòmica l’empresa que hagi d’exposar
l’activitat comercial concreta abans de les llicències municipal
d’instalAlació” -fins aquí d’acord-, i després diu: “i d’edificació
i ús del sòl”, i nosaltres aquí no estam d’acord, perquè aquest
article és discriminatori; discrimina aquells propietaris, aquells
promotors que ja tenen locals comercials o que -que és
l’habitual- quan construeixen una finca, construeixen una finca

i a la planta baixa normalment la llicència d’obres que demanen
a l’ajuntament és una llicència d’obres sense ús determinat,
perquè encara no saben què s’hi instalAlarà. I nosaltres deim
que si aquest article és així, aquell promotor, aquell propietari
que demana una llicència d’obres sense ús determinat, si
després té un gran establiment comercial, que un gran
establiment comercial no és el que pensàvem, o qualcú pugui
pensar, d’una gran superfície comercial, sinó que són aquestes
cadenes d’alimentació o aquestes franquícies, són grans
establiments, és a dir una tenda de 50, 60, 70 metres, doncs
aquesta tenda no es podrà instalAlar, perquè no haurà demanat
la llicència prèvia a la construcció. Per tant, nosaltres el que
deim és que s’ha de llevar, i que sigui només la llicència prèvia
a la instalAlació, perquè aquest és un article totalment
discriminatori. Si em diu “no, perquè podrà canviar l’ús”, no és
cert, no podrà canviar l’ús perquè encara no en té, d’ús; i un no
pot canviar el que encara no és, el que encara no té, perquè si
es demana sense ús, és sense ús.

Per tant, no sé perquè hem d’embullar tant la troca i dir
“doncs acceptam aquesta esmena, i que sigui prèvia a la
llicència d’instalAlació”, que també la dóna l’ajuntament; i si és
prèvia a la llicència d’instalAlació, no podrà tenir mai permís
d’obertura, que supòs que és el que pretén aquesta llei, que no
es pugui establir un gran establiment comercial sense tenir el
permís d’obertura, que el dóna l’ajuntament, sense tenir
prèviament, com és lògic, la llicència prèvia d’establiment.

A aquest article 15, aprofit perquè el 16 va en el mateix
sentit, per tant ja no hi faré esment, crec que amb el debat que
he fet sobre aquest tema ja es dóna prou debatut, i crec que he
explicat reiteradament la nostra posició, no en farem massa
qüestió, ens pensam que és una qüestió tècnica, però que
valdria la pena que el Govern rectificàs. Però, miri, a aquest
article 15 nosaltres també presentam, present in voce una
transaccional, perquè tenim una esmena presentada a l’article
15, que seria tal vegada millor ubicada com una transitòria, on
diu que els grans establiments comercials de més de cinc anys
d’antiguitat podran traslladar-se dins un mateix municipi, però
hauran de reduir en un 20% la seva superfície de venda.
Nosaltres aquí hi afegim -i aquesta és la transacció que propòs.
L’hauríem de redactar millor, tal vegada- “i fins a un màxim d’un
50% més de la superfície de venda que estableix l’article 14
d’aquesta llei”. És a dir, l’article 14 el que fixa és que als
municipis en funció del seu nombre d’habitants podran tenir
comerços de 250, 400, 600, 800 o 1.300 metres quadrats. Idò
nosaltres el que deim és que per qüestions més bé
urbanístiques, que a vegades dins els municipis ens trobam
que hi ha establiments que fa temps que estan establerts en
aquell indret, per circumstàncies de canvis de pla general, pel
que sigui, seria millor que es traslladassin d’aquí on estan, pels
fets urbanístics. Se’m va apuntar també que això, si es manté
aquesta esmena, el que perillaria també, és a dir, amb aquesta
situació que hi ha i marca la llei -a veure si m’explic, que m’he
fet un poquet d’embull- el que passaria és que, com que hi ha
comerços que tenen en lloguer aquests establiments, és a dir
les cadenes tenen en lloguer aquests establiments, si no es
poden canviar, el que passaria és que estan fermats aquests
empresaris botiguers amb el propietari del local. Si estan
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fermats, vol dir que hauran de passar per allà on li digui el
propietari del local. 

Què farà això? Això el que farà també serà augmentar els
costos d’aquesta empresa, el que farà també serà augmentar,
per tant, el preu final del producte. No ens hem d’enganar,
ningú no fa miracles. Bé, però com que pareix que la
competència, la lliure competència, no és important, aquí pareix
que al que hem d’anar és que puguin augmentar els preus, i
això no ens importa massa, doncs hem de dir que no. Nosaltres
el que proposam és que aquests establiments que es vulguin
traslladar dins el seu propi municipi hagin de renunciar a un
percentatge, puguin construir, però menys, que fixam? Un 20%
menys, però a més a més no podran superar mai el 50% del que
diu l’article 14, és a dir que a un municipi allà on pot construir
un comerç de 600 metres, per posar un exemple, el màxim que
podria edificar seria, de 600, doncs serien 900 metres, reduint,
però sempre un 20% la seva superfície.

En definitiva, senyores i senyors diputats, crec que són
aquest un bloc d’esmenes -i acab tot d’una-, algunes que són
tècniques, i altres que són polítiques, com és l’article 8 i l’article
9 que, em repetesc una vegada més, res bo afegeixen a aquesta
regulació de l’activitat comercial, sinó que el que introdueixen
és confusió i confrontació, a més a més entre les
administracions, entre els comerciants i els consumidors finals.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, en nom del Grup Popular, per la
seva presentació d’esmenes. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Ferrer, Grup Mixt, de la COP, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Just un posicionament sobre algunes de les qüestions
que ha fet esment el portaveu del Grup Parlamentari Popular .
Primer dir-li que aquesta llei, Sr. Oliver, el que pretén és regular
el sector, en defensa no només dels comerciants, sinó també
dels consumidors. Aquesta és una doble defensa en pro de les
garanties de tots. Però sí que és ver que l’he sentit esmentar
molt les grans cadenes, les franquícies, i el Govern i els grups
parlamentaris que li donam suport el que crec que intentam és
defensar el teixit comercial de petites i mitjanes empreses
d’aquestes illes, que és un teixit ric, potent, però que està
amenaçat per tot aquest tipus de grans empreses, i que com a
Govern i com a opcions polítiques nosaltres decidim defensar.

Ja anant a les esmenes que vostè s’ha posicionat, quant a
l’article 8, en referència a l’obligació que a cada tants de
treballadors se n’hagi de tenir un que faci que els consumidors
puguin ser atesos en la nostra llengua, en català, clar, jo
sincerament, les defenses formals de les coses, quan un no
s’atreveix llavors a fer-les i a dur-les endavant, em pareixen poc
sinceres. Si vostès tenen tanta fe en la nostra llengua com a
vegades els sent, doncs donin suport a aquesta esmena que
presentam. Un de cada tres treballadors no és tant. De fet, si
agafam les enquestes veurem que, per sort, encara que per

desgràcia la nostra llengua va en retrocés, sí que per sort més
d’un de cada tres la parla, per tant no seria una cosa
extraordinària. No sé aquesta..., no sé exactament per on
encaixar-lo, i sobretot això va en benefici del consumidors,
aquests que vostè tant pareix que vol defensar, perquè en
realitat és el consumidor el que ho demanda, i que l’empresari
ho hagi de complir no em pareix res desgavellat.

Quant a l’article 9, la referència que fa a la regulació que pot
fer el Govern de determinats subsectors comercials, el Govern
no fa intrusisme, el que ho farà en tot cas és aquell que està
perjudicant un sector perquè no compleix les regles, i sobretot
perquè perjudica els consumidors. Per tant, que el Govern
vulguin regular, i pugui regular, no ho regularà obligatòriament,
p ot regular-ho, no va en la línia que vostè diu. Pensi que els
colAlegis professionals, per exemple, una vegada que estan
autoritzats per llei, regulen les condicions d’accés a una
professió. Qui més legitimat que un govern està per regular i
per defensar els drets dels consumidors? Crec que un govern.
A vostès els sembla bé que un colAlegi professional ho pugui
fer, i en canvi el Govern, que representa la voluntat legítima del
poble, que vota i que diu qui li va bé i qui no, no ho pot fer.
Sincerament, no ho acab d’entendre, sobretot perquè ja hi ha
antecedents a altres comunitats, no precisament governades
per l’esquerra, com és Galícia, allà on ja hi ha subsectors que
estan regulats, i evidentment perquè això pugui ser així una llei
ho ha d’autoritzar també.

Quant a l’article número 12, l’esmena 1274, en referència als
establiments comercials de caràcter colAlectiu, deixi’m que li
digui que o vostè no ha entès, o no ho entenc jo. Aquí el que
s’intenta regular és que grans empreses planifiquin, facin i
dissenyin centres comercials, que llavors s’hi posen les petites
i mitjanes empreses. No s’hi estableixen de motu proprio. A mi
m’agradaria que vostè es ficàs dins el sector, i veuria que això
no és una cosa que passi per generació espontània, és una
empresa que ho planifica, que llavors ho lloga, i que sobretot el
que fa, i jo crec que ja estam en condicions, perquè hi ha
exemples en aquestes illes, d’afirmar-ho, és modificar
l’estructura urbana d’una ciutat. Si per una banda els
ajuntaments estan intentant regular i tornar a potenciar els
centres, fent que aquells comerços que hi han estat tota la vida
tenguin opcions de vendre, facilitant aparcaments, fent que la
gent s’hi pugui sentir còmoda, que s’ha arribat a crear la
paraula centres comercials oberts, jo crec que no té massa
sentit ni va massa compassat fer que grans concentracions
comercials promogudes per grans empreses, que no surten des
de l’estructura i des del teixit comercial de les ciutats de les
Illes, sinó que vénen planificades des de fora, es puguin posar
a una banda i desequilibrar absolutament el teixit comercial
d’una ciutat, perquè et pots trobar que de cop se’t posen 150
establiments, que qui sap un poc les dimensions del nostre
teixit comercial, sap que això desestructura i desequilibra. Per
tant, fer tants d’esforços com s’han fet per part dels
ajuntaments, que jo crec que són molt lloables, en intentar
recuperar els centres de les nostres ciutats, i per altra banda
llavors permetre que es puguin posar aquestes concentracions
de comerç a altres bandes, que fan que s’hagin de dissenyar
vies, que s’hagi de planificar tot al voltant d’aquests centres
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comercials, no em pareix lògic i no entenc que el seu grup ho
defensi.

En qualsevol cas, sí que és veritat que aquests centres
comercials de caràcter colAlectiu es podran autoritzar sempre
que compleixin les condicions que la Llei marca, vull dir que
necessitaran la llicència prèvia, però en cap cas no s’estan
privant, sinó que senzillament s’estan regulant. Jo crec que això
és important.

Quant a l’esmena de l’article 13, la 1275, nosaltres entenem
que aquelles condicions que regulen la Unió Europea, i que són
les establertes i les conegudes per tothom, no s’han de
modificar, és millor anar als estàndards, que tothom els coneix
i tothom els entén.

I després hi ha l’article 15, i per acabar. Vostè ha parlat de
franquícies com a gran empresa. Les franquícies són fórmules
de distribució, franquícies es continuaran podent posar
igualment, perquè les franquícies són petits empresaris que
opten per aquesta fórmula, que opten a un majorista, però en
realitat han canviat el nom, però no canvia tant, i aquestes
fórmules es continuaran podent utilitzar. El que sí s’intenta
regular és que qui vulgui fer aquestes fórmules de gran
establiment ho hagi de demanar abans. No sembla una cosa tan
estranya. De fet, aquestes llicències d’ús indeterminat són
llicències comercials d’ús indeterminat. O sia, la persona que ho
promou ja sap que hi anirà allà. I jo crec que intentar regular,
sobretot aquí el que s’intenta regular és el gran impacte que fan
determinades instalAlacions sobre el comerç bàsicament d’un
poble. El comerç tal vegada de Palma, que seria la ciutat ja com
a tal, el tema de les grans empreses comercials ja ho regularà,
però a pobles sí que és ver que grans supermercats, o grans
cadenes de distribució que s’instal Alen destrossen
absolutament el teixit comercial que hi havia en aquell poble, i
que estava equilibrat, i que donava un bon servei als ciutadans
d’aquell poble.

Per tant, que això es pugui planificar, i que l’Administració
es pugui posicionar abans, i no que es trobi de sobte una
llicència, quan ja està quasi tot fet, jo crec que és molt millor
com surt en la llei, i per tant no defensam la seva esmena.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom de la COP, Grup Mixt. Sr.
Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Estam davant el darrer tràmit parlamentari de la Llei de
l’activitat comercial a les Illes Balears abans que surti publicada
al Butlletí Oficial i deixi de ser un projecte, per convertir-se en
una llei. Després d’un ampli debat que hi ha hagut a la societat,
amb els afectats d’aquesta llei, els comerciants, petits i grans,
amb els consumidors, amb els treballadors, i per què no dir-ho
també?, amb els partits polítics que formen el pacte de govern,

i també amb el partit polític que està l’oposició. Durant mig any
hi ha hagut aquesta tramitació parlamentària, amb debats en
ponència i en comissió, que ara tancarem en aquest plenari. En
aquests debats hem arribat a acords amb alguns articles, amb
algunes esmenes, tant del Partit Popular com les que hem
presentat els partits del pacte, i per açò permeti’m, Sr. Oliver,
que l’he trobat un poc exagerat en la seva exposició quan
parlava d’imposició del català, que aquesta llei estava contra la
llibertat d’empresa, i que fins i tot anava contra el propi sector,
perquè els debats que hi ha hagut, tant a nivell social com a
nivell polític no han estat, ni molt manco, d’aquest tarannà. I
aquí ve bé recordar-li que l’únic enfrontament que hi ha hagut
en aquestes illes amb els comerciants va ser el que varen
provocar els decrets liberalitzadors del Govern de l’Estat, que
varen provocar una forta mobilització als comerços de les Illes
Balears.

Començaria per la seva esmena in voce que ha presentat
aquí, per dir-li que entenem que mantenir una determinada
superfície per a aquests comerços és mantenir in aeternum una
situació que no s’adaptarà a aquesta llei, que sí que hauran de
complir els nous establiments comercials, i nosaltres creim que
també l’haurien de complir els que en aquests moments ja estan
dins les nostres ciutats, independentment de si estan de lloguer
o estan en edificis propis. Per tant, nosaltres no volem allargar
el fet que aquests puguin tenir un privilegi, el que canvia
d’ubicació per damunt el que obre un nou establiment
comercial, i per tant no estarem d’acord amb l’esmena in voce
que ha presentat.

Quan parlen de l’article 8, el que regula els drets lingüístics
dels consumidors, jo pens que és un dels articles on han
quedat definides les posicions ideològiques respecte de la
normalització lingüística de les Illes Balears, i és evident que
des del PSM no podem estar d’acord amb el vot particular que
fa el PP a aquest article per tal d’incrementar el nombre de
treballadors que ha de tenir un comerç per entendre la nostra
llengua. És una qüestió que a nivell social la veritat és que ha
generat poquíssima polèmica, que ni el sector, ni els sindicats
han dit res sobre aquesta qüestió, perquè nosaltres entenem
que és una qüestió que no serà de molt difícil compliment, i que
tal com preveu la disposició final d’aquesta norma, hi ha un
procés d’adaptació que va de dia primer de gener del 2000, i
després un altre del primer de gener del 2002 i 2003, i que per
tant els comerços tindran un període d’adaptació, i que la
podran fer d’una manera tranquilAla i amb un parell d’anys. Per
tant, nosaltres entenem que és una qüestió que no ha aixecat
gens de polèmica. Jo entenc que, com totes les que afecten la
normalització lingüística que està aplicant el Govern, no només
a nivell comercial, sinó a nivell educatiu o a tots els altres
nivells, no estan generant cap tipus de polèmica, perquè es fa
d’una manera tranquilAla, dialogada i amb molt de seny, i aquest
article d’aquesta llei no n’és una excepció.

Pel que fa a l’article 9, que regula determinades activitats i
serveis, durant el debat en ponència i comissió hem estat
d’acord en plantejar aquesta situació, en cercar un nou redactat
si es considerava oportú; el que no crèiem era que s’hagués
d’eliminar la possibilitat de regular determinades activitats i
determinats serveis. Sí que estàvem oberts a una esmena per
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canviar el redactat, i per fer-ho possible, per limitar-ho a
determinades activitats, però no per suprimir aquest article o
aquest punt de l’article 9. I no creim que açò sigui anar de cap
de les maneres contra la llibertat d’empresa i la llibertat
d’establiment, perquè regulacions d’aquestes característiques,
el portaveu del Grup Mixt ja li ha plantejat el feia als colAlegis
professionals, però és que el Govern de les Illes Balears amb el
Partit Popular al front ja va regular determinades activitats al
sector turístic, i per tant creim que no és anar contra la llibertat
d’empresa que es vulgui regular a altres activitats. Hem de tenir
en compte que si açò es fa, es farà d’acord amb el sector, que
per una banda hi ha d’haver l’acord amb el sector, i per l’altra
la voluntat política de fer-ho, i que no es regularà per regular,
sinó que es farà d’una manera sempre d’acord amb el que pugui
demanar el propi sector. I desp rés hi haurem d’afegir, Sr. Oliver,
la voluntat política de qui governi en aquell moment, de voler-
ho fer.

Pel que fa a l’esmena 1274, a l’article 12, jo pens que la
definició que fa d’establiment comercial, que podran tenir
caràcter individual o colAlectiu, jo pens que els de caràcter
colAlectiu han d’estar un conjunt de punts de venda instalAlats
a l’interior dins un mateix edifici, per tant que l’edifici haurà de
ser únic, i açò difereix del que deia vostè, que a urbanitzacions
de nova construcció s’estableixen zones comercials. És evident
que aquest article no ho impedeix, el que sí impedeix és dins un
mateix recinte, o dins una mateixa edificació. Jo pens que
l’aportació que ja ha fet el portaveu del Grup Mixt, de l’interès
de promoure que tenen els ajuntaments, els seus centres
comercials, els seus centres històrics com a centres comercials,
mereix el suport a aquesta llei, mereix el suport d’aquest
parlament, i que certament els grans establiments comercials
distorsionen aquesta feina que estan fent els ajuntaments.

La definició també de gran establiment comercial és la que
ens ve donada per la Unió Europea, és com la Unió Europea
qualifica el que són petites i mitjanes empreses, que és en base
al nombre de treballadors i en base al volum de negoci.

Pel que fa a l’article 15 i a l’article 16, les esmenes 1277, 1276
i 1280, que regula el procediment per obtenir la llicència
autonòmica de gran establiment comercial, vostès volen que
s’exigeixi la llicència prèvia abans de la llicència municipal
d’obres, i nosaltres entenem que açò és una de les qüestions
que es farà per a altres activitats, però que en el cas de grans
establiments comercials, és a dir, estam parlant d’empreses que
tenen més de 250 treballadors o un volum de negoci superior a
40 milions d’euros, és a dir 6.640 milions de pessetes, a aquests
se’ls exigirà la llicència autonòmica prèvia per gran establiment
comercial, i no a cap dels altres. Vostè posava l’exemple que si
un promotor vol fer un determinat establiment, sense un ús
predeterminat, nosaltres entenem que el podrà fer exactament
igual, el que passa és que la llicència prèvia s’haurà de
demanar, o abans del canvi d’ús d’aquell local, o abans de la
llicència d’activitats, però el promotor que no tengui més de 250
treballadors, o un volum de negoci de menys de 40 milions
d’euros, podrà fer aquesta construcció que vostè apuntava, i
si després s’ha de destinar a establiment comercial, el que
necessitarà serà un canvi d’ús, i serà quan d’haurà de demanar
la llicència prèvia per poder fer aquest canvi d’ús, i això ho

estableix el mateix article 15 al punt 2, quan diu que aquesta
llicència prèvia s’haurà de demanar també quan es vulgui fer un
canvi d’ús d’una edificació preexistent. Per tant nosaltres creim
que els promotors poden estar tranquils, que aquell que vulgui
construir locals comercials sense un determinat ús ho podrà fer
sense aquesta llicència prèvia, l’únic és que quan hagi de ser
ocupat per una empresa d’aquestes característiques és quan
s’haurà de demanar..., una empresa que compleixi les
característiques de gran establiment comercial, és quan s’haurà
de demanar aquesta llicència prèvia.

Gràcies, Sr. President. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull començar la meva intervenció agraint tots els
membres de la ponència i de la comissió el treball realitzat,
especialment al Sr. Oliver perquè, tot i la discrepància, sempre
han estat ben argumentades, així i tot que encara es mantenen
aquestes esmenes o els vots particulars a què s’ha fet esment.

Quedarà demostrada, en tot cas, amb les nostres
intervencions dels grups que donen suport al Govern, la
necessitat que té aquesta comunitat d’una llei de comerç com
ja tenen des de fa molts d’anys altres comunitats autònomes.
Necessitam, per tant, una llei que també és compartida, com així
s’ha demostrat al llarg d’aquests darrers mesos, compartida
també amb el sector.

Passant ja a les esmenes que ha plantejat, que continua
mantenint el Grup Parlamentari Popular i, en concret, aquest vot
particular a l’article 8, com ha explicat el seu portaveu, és la
discrepància precisament del que suposa mantenir aquest dret
a ser atesos amb la llengua oficial de les Illes Balears que
escullin els consumidors en aquells establiments de més de tres
treballadors. Jo vull recordar en primer lloc allò que ens marca
l’Estatut d’Autonomia i que estipula que les nostres
institucions han de garantir l’ús normal i oficial tant del castellà
com del català, així com crear, a més, les condicions d’igualtat
i, en segon lloc, no es pretén en cap moment imposar, no es
pretén imposar, sinó donar un termini suficient com també hem
fet esment en altres esmenes, suficientment ampli com per
poder colAlaborar Administració i sector perquè sigui assumit
fàcilment. Per tant, res d’imposar, sinó adaptació i incentivar,
evidentment, el seu compliment.

Insisteix el portaveu del Grup Parlamentari Popular, a
l’article 9, en eliminar aquesta possibilitat d’establir requisits
d’homologació i qualificació tècnica, o d’experiència per a
l’exercici de determinades activitats comercials o de serveis,
quan reconeixen, a més, la existència d’aquest problema de
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l’intrusisme a determinats sectors, com així ja ho han manifestat.
I així, a més, queda regulat ja a comunitats com la gallega, on ja
s’ha regulat el tema dels comerços o del sector serveis de
fotògrafs ,  les  perruquer ies  o  també reparació
d’electrodomèstics. És per aquesta mateixa petició del sector
que entenem que s’ha de donar una resposta i una possibilitat
d’aquesta regulació.

A l’article 12 la discrepància ve, com ja s’ha fet esment, amb
els establiments de caràcter colAlectiu. Mentre vostès mantenen
la definició en l’esmena que plantegen, una única gerència o
direcció per entrar en aquest concepte d’establiment de caràcter
colAlectiu, el text  aprovat així com ve de la comissió s’entén i així
ho defineix com un conjunt de punts de venda instalAlats en un
mateix recinte exercint l’activitat empresarial de forma
independent. Mantenim, per tant, aquest text original perquè
aquesta entenem que és la realitat que ja ens trobam i que tots
coneixem, i així s’ha de veure, com una unitat, si n’és el cas, per
als propers també articles, tant si ens referim després a l’article
que regula els grans establiments comercials, com també
l’article 14, de contenció de les superfícies de venda.

Per tant, Sr. Oliver, no és anar enrere, és anar endavant i
preveure.

A l’article 13, aquesta esmena que vostè mateix, Sr. Oliver,
ha mantingut que resulta una mica confusa i en tot cas no
queda massa ben redactada, tal com ve a la Llei queda ben
clarament definit un establiment comercial: més de 250
treballadors, volum de negoci de 40 milions d’euros o aquesta
participació d’un 25% de grans establiments comercials.
Aquesta és la definició de la Unió Europea en funció d’aquesta
dimensió, per treballadors o per volum de negoci i, per tant, no
hem d’introduir nous paràmetres com els que vostès proposen
de superfície.

A l’article 15 mantenen diferents esmenes. En la que han
insistit més és aquesta esmena 1277, d’establiment colAlectiu,
quant a..., ja s’ha definit a l’article 2, per tant entenem que
aquesta consideració, aquesta llicència autonòmica prèvia s’ha
de mantenir i, per tant, preveure, amb les llicències municipals
d’instalAlació, edificació i ús de sòl, preveure abans aquesta
llicència autonòmica.

Amb la 1278 també es pretén suprimir un punt, el punt sisè,
aquesta esmena 1278, i ja ho indica el mateix text: per a una
major transparència s’han de comunicar a la conselleria la
transmissió d’un establiment comercial, les accions o
participacions, o modificació d’activitat. Tampoc no consideram
que s’hagi d’incorporar aquesta esmena 1279: podran
t raslladar-se els grans establiments comercials però sempre que
compleixin la normativa. El Sr. Oliver encara avui insistia en
reduir aquest percentatge en relació a la superfície, el Sr.
Gomila, portaveu del PSM, li ha comentat que no hem
d’eternitzar situacions d’incompliment i, per tant, es poden
traslladar però sempre que compleixin la normativa.

I, bé, en aquest mateix sentit a l’article 16 insisteix el Grup
Parlamentari Popular en suprimir allò que afecta la necessitat
d’aquesta autorització prèvia. Entenem que així com s’ha fet

esment i així com s’ha explicat s’ha de preveure i també es
refereix, per tant, aquest mateix article 16, a les modificacions
d’edificacions ja existents, que també podran demanar la
llicència autonòmica abans de la llicència municipal.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Para réplica, durante cinco minutos tiene
la palabra el Sr. Oliver, del Partido Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President . Senyores, senyors diputats, hem
sentit dir aquí que el pacte de progrés no només defensa el
comerciant, sinó que també defensa el consumidor. Se’ls va
oblidar, a vostès, ficar dins el Consell Assessor, article 11, que
hi hagués els consumidors. Vostès acceptaren una esmena del
Partit Popular on dèiem que també hi hagués representació dels
consumidors dins el Consell Assessor. Això és també defensar
i pensar en els consumidors, però mirin, no es tracta de
defensar ningú, no es tracta de defensar ningú, es tracta de
crear unes regles de joc en què tothom sigui competitiu i en què
tothom que faci les coses ben fetes i que en sàpiga es pugui
salvar. Això és el que nosaltres pensam. Ordenar el comerç vol
dir regular i crear unes regles de joc, no vol dir enfrontar uns
amb els altres, beneficiar a uns, posar travetes als altres, perquè
al final el que feim és remoure tant aquest sector que al final és
el que vostès no tenen controlat en aquests moments, vostès
no tenen controlat el rebot amb tots aquests articles que vostès
han tocat.

Mirin, no és que hi hagi una diferència, no és que nosaltres
tenguem una diferència amb la llei; les diferències no són amb
la llei, que les tenim, són unes diferències d’ideologia, que
tenim. Nosaltres defensam uns principis de lliure competència,
de llibertat d’establiment, que vostès no defensen, vostès no
defensen i proven en donen amb aquesta llei.

Mirin, que allò del català hi ha una transitòria que diu que
fins al 2003 no entrarà en vigor, que a més serà de molt fàcil
compliment; ens n’alegram moltíssim, que això sigui així! El
tema és que nosaltres estam per aquesta via i com a qüestió de
principis deim que no s’ha de fer aquesta imposició dins la llei,
i estam a favor del català i que s’ajudi als comerciants, que se
subvencioni, que s’incentivi, que es promocioni més, que sigui
més normal cada dia l’ús del català, ens alegra enormement que
aquest article serà de fàcil compliment, i ens alegra enormement
que ningú no ho discuteixi. Nosaltres ho discutim per una
qüestió de principi, que consideram que no s’ha d’anar per la
via de la imposició, no s’ha d’haver d’imposar, sinó que el que
s’ha de fer és cada vegada afavorir més.

Estan en contra del trasllat dels establiments. No pensem
amb els comerciants. Jo he dit que això beneficia el comerciant,
sobretot, però és que per una altra part hem de tenir en compte
que quan parlam de grans establiments comercials podríem citar
un exemple que, per ventura, com que és públic, semipúblic, a
l’empresa no fa res, Telefònica. Telefònica resulta que no es
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podrà, per exemple, traslladar d’un punt a un altre; el mateix
passarà amb un petit comerç, un petit comerç on tenguin el
local comercial llogat a un propietari, el tenguin llogat, quan es
faci el Pla director del comerç resultarà que si l’oferta i la
demana que es fixi..., el coeficient que fixi el Pla director
sectorial resultarà que no es podran fer més comerços d’aquella
oferta concreta dins aquell municipi, podria ser el cas i serà,
però resulta que aquell senyor no es podrà traslladar: vendrà
obligat pel pacte de progrés a estar casat sempre amb l’amo del
local, i haurà de pagar el que l’amo del local li demani. 

Nosaltres defensam el petit comerç, el defensam, vostès no,
vostès el castiguen i beneficien, en aquest cas, els propietaris
del local però, això sí, a aquestes mateixos després els
castiguen, els castiguen perquè resulta que com a gran
establiment comercial, que és el cas de Telefònica que estava
posant, m’he equivocat de lloc, si Telefònica es vol establir a
un local on el promotor, el propietari ha fet una finca i té un
local comercial sense ús, perquè el construeix i encara no sap
què hi posarà, resulta idò que si Telefònica se’n vol anar allà
aquest senyor no li podrà llogar el local perquè no s’haurà
demanat la llicència prèvia, no d’instalAlació només, que hi
estam d’acord, sinó d’ús amb la llicència d’obres. Vostès
castiguen aquest propietari, el castiguen perquè si ha fet un
edifici no el podrà llogar. Idò molt bé, vostès ho volen així?,
continuïn d’aquesta manera, nosaltres ho denunciam i vostès
actuïn en conseqüència.

Són caparruts. Jo per ventura també molt: defens uns
principis, vostès crec que també en defensen uns i nosaltres els
acceptam totalment. Miri... Sí, sí, sí, està.

Quant a la qualificació tècnica, nosaltres els he dit que
estàvem oberts a una transaccional. Si vostès volen després la
redactarem i veurem si vostès hi vendran a bé. Nosaltres el que
excepcionalment, excepcionalment, es pugui demanar aquesta
qualificació tècnica. Em preocupa moltíssim que vostè diu: “Bé,
això es farà d’acord amb el sector”. És perillosíssim; que un
govern pugui dir que es demanarà la qualificació tècnica a les
persones que vulguin entrar dins un subsector del comerç i es
farà d’acord amb el sector em pareix perillosíssim, perquè sabem
què pensen els sectors moltes vegades; si vostès els demanen
si estan d’acord en què no entri ningú més aquí, “vaja!, em llev
competència futura”. És exagerat, ho sé, ho sé que és exagerat,
però és que a vegades hem d’arribar a aquesta exageració per
veure el que diu aquest article. Reconsiderin: si
excepcionalment..., si es redacta que sigui d’una forma
excepcional, nosaltres hi estam d’acord perquè estam d’acord
en què aquests subsectors tenen aquesta problemàtica, però no
estam d’acord amb tot això altre.

Mirin, crec que serem reiterats i reiteratius si tornam a
debatre aquest tema. Jo ja em sent quasi quasi..., bé, desmotivat
no, desilAlusionat tampoc, però de tant de parlar i de tant de
discutir els mateixos temes un arriba a veure i a comprovar que
vostès estan molt centrats en el punt de la intervenció, de
l’intervencionisme, i nosaltres estam a l’altre part, estam a la
part que hi hagi més competitivitat, més llibertat, de crear unes
regles de joc clares i vostès no, vostès creen unes regles de joc

confuses que jo insistesc i repetesc que vostès no tenen
calculat el rebot i no saben al final com acabarà.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Oliver. Sí, para contraréplica tiene la palabra el
Sr. Ferrer, del Grupo Mixto.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, just un parell d’apunts.

Sr. Oliver, qui remou el sector és qui va fer llançar 4.000
comerciants al carrer no fa massa temps. Em sembla que no és
aquest govern, em sembla que és el Govern de Madrid, del qual
vostès en són correligionaris i que gràcies a la seva imposició,
també, d’algunes coses, o aquesta..., em diverteix quasi quasi
sentir-lo parlar de la competència i d’altres coses perquè tant de
bo hi hagués competència i l’haguessin intentat fomentar amb
coses més importants.

Torna a parlar de la qüestió de la llengua. Jo ja li dic que és
una qüestió de creure-hi. Nosaltres pensam que els
consumidors d’aquestes illes hem de poder ser atesos en la
nostra llengua, i per això és necessari que en aquells comerços
en què hi ha més de... - i es posa un límit que sigui raonable-
més de tres persones idò n’hi hagi una que conegui aquesta
llengua. No és desmesurat, no estam parlant de conèixer el
tailandès o el xinès, és la llengua d’aquesta comunitat
autònoma. Sí, potser..., m’apunten que el rus seria una millor
cosa, però sincerament jo li dic que és una qüestió de creure
que tenim una llengua, que aquesta llengua ha d’anar endavant
i, per tant, que els comerciants i que els seus empleats l’hagin
de conèixer en benefici dels nostres ciutadans no és una cosa
desmesurada.

Torna a parlar del tema dels traspassos i d’això d’aquí. Aquí
queda claríssim qui defensa a qui; és a dir, vostè defensa el
president de Telefònica, que jo per cert no veig entre el públic,
i nosaltres defensam els petits comerciants d’aquesta terra. És
molt senzill. Per tant queda claríssim, jo entenc que vostè, a
més, crec que confon perquè Telefònica no és una empresa
comercial, és una empresa de serveis, i això que diu vostè, les
botigues Telefònica no tenen més de 100 metres; per tant, jo
crec que el seu intent de dur-ho tot a l’extrem el fa ser i usar una
demagògia que sincerament cau pel seu propi pes i no mereix
més paraules.

I després torna amb el tema de la regulació. Si un govern no
pot regular una cosa, que és el dipositari de la confiança dels
ciutadans, jo ja no sé qui ho pot fer. A vostè això li sembla
desgavellat, segurament els nostre principis no són els
mateixos, vostè ho diu en temes econòmics i jo quasi quasi
m’atreviria a dir que fins i tot..., miri, em sembla molt fort, però
quasi quasi democràtics.
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Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ferrer. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa...
Perdón, ¿no? 

Entonces pasamos al segundo bloque del debate para
debatir las enmiendas 1281, 1282, 1283, 1288, 1289, 1290 y 1291.
Para su defensa tiene la palabra el Sr. Oliver, del Grupo
Popular... Y los dos votos particulares correspondientes.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dins
aquest segon bloc d’esmenes, que s’ha fet xapant per poder
tenir més agilitat en el debat i no cansar tant, he de començar
per les esmenes que nosaltres tenim presentades a l’article 18,
quan fa referència als horaris comercials i, concretament, als
horaris en dies de feina. Nosaltres el que proposam aquí és que
desaparegui aquest horari de les 72 hores i que desaparegui
també el segon punt, on diu: “L’horari diari no podrà excedir de
12 hores diàries”.

Si el pacte d’esquerres aprova aquesta esmena, que l’horari
no podrà excedir de les 12 hores, el pacte d’esquerres podrà
complir amb el seu compromís, que va dir el conseller Sr.
Sampol als empresaris dels comerços de les zones turístiques,
que li demanaven poder obrir almenys 14 hores l’època d’estiu.
Que no es digui, idò, que és el Partit Popular que no ho vol
arreglar. El Partit Popular volem arreglar. Qui ha legislat és el
pacte de progrés, qui ha legislat i limita 12 hores és el pacte de
progrés; qui vol llevar aquesta limitació de les 12 hores és el
Partit Popular. Nosaltres tenim presentada una esmena perquè,
si vostès volen, si vostès volen, això sigui possible i no
tendrem, idò, aquest colAlectiu, que a l’estiu és quan ha de fer
més feina, tengui aquesta limitació que vostès, repetesc, que
vostès els han imposat. Per tant, nosaltres demanam la
supressió d’aquestes 12 hores i també de les 72 hores, que
passin a les 90 hores.

L’article 21 és curiós, perquè l’article 21 aquí també, la
veritat, demostra com ha anat aquesta llei, d’on varen posar el
llistó en el primer esborrany, com posaren el llistó a aquest
projecte, a aquest text  que ha entrat en el Parlament, i com el
volen rebaixar ara amb les esmenes que vostès han proposat
més les esmenes transaccionals que vostès proposaven dins
ponència i dins comissió, i que lògicament nosaltres no
acceptam perquè nosaltres el que volem és que quedi redactat
talment està l’article 21.b). L’article 21.b), que parla dels
supòsits exclosos de l’horari general, diu en el seu apartat b)
que queden exclosos els establiments comercials situats a
zones de gran afluència turística d’acord amb el que estableix
l’article 22 d’aquesta llei, és a dir, que les zones de gran
afluència turística poden tenir oberts tots els establiments
comercials, petits, grans, siguin de cadenes, siguin el que
siguin, tots. Vostès se n’adonen, o no sé per què, per
pressions, per peticions d’algú, i modifiquen i presenten una
esmena en aquest punt i diuen: “No, excepte els grans

establiments comercials”. Punt, res més. Per tant els grans
establiments comercials no han de poder obrir, eh?, els
diumenges no han de poder obrir, només faltaria. Però després
es coneix que qualcú els ha cridat per telèfon i diuen que, bé,
idò exceptuats els grans establiments comercials que podran
obrir fins a les 16 hores del diumenge. Però després se’ns
presenta dins ponència i dins comissió una transaccional per
dir: “Bé, però així com queda -és a dir, fins a les 16 hores- això,
però, entrarà en vigor el 2003", és a dir, enguany i l’any que ve
tal com està, és a dir, que els grans establiments podran obrir
els diumenges fins a l’hora que vulguin, no fins a les 16 perquè
això serà el 2003. Bé, nosaltres el que demanam, idò, és que es
deixin d’històries d’ara anam per endavant, ara anam per enrere,
ara modificam i ara estam tot el temps aquesta confusió, supòs
que d’acord amb el sector..., supòs que d’acord o escoltat el
sector... 

Bé, nosaltres el que demanam és que quedi així com està, i
hem de ser clars, també, hem de ser clars. Si ara resulta que hi
ha comerços que no podran obrir no serà per culpa del Partit
Popular. El Partit Popular volem que aquests comerços a les
zones de gran afluència turística puguin obrir els diumenges,
no com vostès diuen, fins a les 16, i que a més a més això no
entrarà en vigor fins el 2003. No, no, ni el 2003, ni històries, a
partir d’avui i que puguin obrir quan vulgui. Això és el que
nosaltres proposam, però és que a més a més nosaltres també
estam en contra que a l’article 22 vostès diguin que els
comerços a les zones de gran afluència turística només podran
tenir oberts els diumenges del període que va del 15 de març, si
no ho record malament, fins al 31 d’octubre. Bé, a nosaltres...,
perdó, no és l’article 22, aquest, és l’article..., l’article 22,
efectivament, l’article 22, que el tenc traspaperat. Per tant
nosaltres tampoc no estam d’acord amb això que vostès ens
diuen, nosaltres el que volem és que els comerços, a l’estiu, i a
l’hivern, i en temporada baixa, i per això anam lluitant contra
l’estacionalització del turisme, la desestacionalització, el que
volem és que allà on vagin els turistes hi hagi oferta, hi hagi tot
tipus d’oferta perquè, efectivament, aquella zona sigui atractiva
i perquè, a més a més, els comerciants que vulguin -que
vulguin- tenir obert el diumenge, també puguin tenir obert el
diumenge, i no castigar als que hi volen tenir que no hi puguin
tenir, i que cadascú dins la seva lliure competència i (...) pugui
guanyar els seus doblers i pugui fer rendible el seu negoci.

Això és el que nosaltres també proposam a l’article 21. A
l’article 22, nosaltres proposaríem una transaccional perquè hi
tenim una esmena, hi tenim una esmena i per això la podem
presentar, que crec que és de justícia, perquè quan parla de
determinació de zones turístiques, i diu “zones turístiques”, si
parlam de zones turístiques vol dir que són les que estan -
entenc jo- a vorera de la mar. Jo no crec que una zona turística
sigui Santa Maria, per posar un exemple, i si no posam “zones
de gran afluència turística”, perquè aquí diu “zones
turístiques”, si no posam “zones de gran afluència turística”
resulta que els diumenges, exceptuant sempre de dia 15 de març
fins a 30 d’octubre, exceptuant aquest període, no podran tenir
obert, i nosaltres pensam que han de poder tenir obert. Per tant
nosaltres presentam aquesta transaccional, i que en lloc de dir
“zones turístiques” digui “zones de gran afluència turística”.
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L’article 28, mirin, l’article 28 crec que és una passada.
Prohibir els establiments que dos mesos abans de començar la
temporada de rebaixa no puguin fer cap tipus de promoció, ens
pareix que és una passada, perquè hem de pensar al revés:
Quants de mesos li queden per poder fer promocions?, n’hi
quedaran quatre, perquè són de rebaixes que pot fer, més dos
de prohibició que no podrà fer promocions, més els altres
p eríodes d’hivern i d’estiu de rebaixes són vuit mesos, i això
se’m diu que ho fan perquè hi ha botiguers, hi ha empresaris,
comerciants, que el que fan és promocions, millor dit, rebaixes
camuflades, i fan promocions quan realment no són
promocions sinó que són rebaixes, i hem d’armar aquest article
i hem de prohibir a aquell legal que vol fer les coses bé que
pugui fer promoció per poder controlar que no hi hagi frau?
Crec que hem d’anar al revés, i em parlen que vostès no van per
la via de la imposició? Jo crec que és diferent: l’Administració
que contracti més inspectors, i a qui no va per la llei, escoltin,
que el denunciïn, que li posin la multa, però no, com que això
per ventura és difícil o no sé per què, el que hem de fer és anar
per la via de la prohibició, per la via de la imposició.

Mirin, nosaltres un mes, un mes -no hi havíem fet esmena-
un mes ja ho trobàvem..., mira, però un mes, també..., ens en
queden sis encara per fer promoció, però vostès ara d’un
passen a dos. Francament nosaltres en aquest punt també
comprendrà que hem de votar en contra totalment.

I l’altre punt que també ens entra dins aquest bloc és el
tema famós de la venda a pèrdues. A mi no m’han convençut,
i mirin que n’he parlat. Supòs que jo a vostès tampoc no els
convenceré, però no m’han explicat com poden resoldre el
problema, perquè vostès, el problema, no el resolen, no el
solucionen. Sabem què és venda a pèrdues, i a més és curiós,
perquè el seu projecte de llei diu: “Es prohibeix la venda a
pèrdues en els termes establerts a l’article 14 de la Llei de
l’ordenació del comerç minorista”. Tot ho passam cap a la Llei
de comerç minorista. I després en el segon punt deim que la
venda a pèrdues és vendre per preu..., és a dir, inferior per preu
d’adquisició del producte més el cost del transport, del nòlit.
Correct e, fins aquí estam d’acord, però després afegeixen: “més
la part alíquota -més la part alíquota, eh?- de la despesa general
de l’establiment”, no diu “més la despesa general”, eh?, la part
percentual de la despesa general més el benefici comercial. 

Francament, jo això no sé com es pot arreglar de cap manera,
i vostès diuen que això és per solucionar aquest problema que
té el petit comerciant, perquè no té una venda suficient, per tant
una demanada important, com per poder anar a comprar un
producte determinat en quantitat molt gran i, per tant, tenir un
preu molt baix, producte moltes vegades ja baix de qualitat,
prop de la caducitat, etc., etc. Vostès diuen que d’aquesta
manera evitaran això. Jo dic que no, perquè el petit no tendrà
mai un poder de compra tan gran com un gros, i mai vostès
tocaran aquest valor de cost, de preu de cost, serà una
constant, avui i l’endemà, quan estigui aprovada aquesta llei.
Però, clar, diuen que d’aquesta manera pujarem el llistó i hauran
de vendre a un preu més alt; bé, volem vendre a un preu més
alt?, volem afavorir el consumidor, que vendran obligats a
pagar més?, o el petit comerç, que quedarà automàticament,
quan estigui aprovada aquesta llei, tendrà productes amb

pèrdues?, estarà venent producte en pèrdua precisament pel
poc marge que té, pel poc marge que tenen segons quins
productes que, si els ha de repartir la part proporcional de la
despesa més el benefici..., i després em diuen que no, que això
ho dirà el comerciant, el comerciant dirà quin és el benefici, i
dirà quina és la despesa general, podrà fixar una pesseta de
despesa i una despesa de benefici. 

Escolti idò no facem aquí, no és necessari aquest article si
després deim que no és veritat, perquè la part proporcional de
la despesa tots sabem quina és i per controlar-ho què haurem
de fer? Haurem de demanar els balanços, haurem de demanar
els papers a l’Administració, al petit comerç i al gros. En
definitiva, veig el que es persegueix i estam d’acord, però el
problema de fons és que aquests grans poden comprar més
barat i moltes vegades productes, com he dit finalment que
estan a punt de caducar, per tant, uns productes que són barats
entre altres coses perquè són de poca qualitat, em cregui que
no és per aquí que hem d’anar, hem d’anar a informar als
consumidors, ningú fa miracles i aquells productes que estan
a un preu baix, quasi segur és perquè tenen una qualitat baixa.
La relació preu qualitat, crec jo que en aquestes alçades ningú
pot fer miracles.

No vull parlar més sobre aquest tema, perquè tanmateix és
com fer ratxes dins l’aigua, però vostès introdueixen uns
elements que distorsionen els mercats, vostès amb aquest
article no solucionaran els problemes i el que faran ben segur
és augmentar preus i crear inflació. Avui que tota Europa
controla i està molt preocupada per la inflació damunt el sector
de l’alimentació si hi ha un encariment de preus, és evident que
hi haurà una inflació que vostès l’afavoreixen, l’única cosa que
aconseguiran mitjançant aquest article és que les coses es
venguin més cares, però que les venguin més cares tots, perquè
el petit comerç haurà de sumar al cost d’adquisició de
productes, que ja el tendrà més alt que les grans superfícies, i
si suma la despesa general, em cregui l’endemà d’aprovar
aquesta llei, productes que el marge és molt petit just d’aplicar-
li la part alíquota de la despesa general, vostès el que faran a
tots aquests petits comerços, a tots, vostès els hauran ficat en
pèrdues, automàticament hauran de pujar els preus.

 Vostès aconseguiran que no hi pugui haver cap tipus de
política de preus, cap comerç podrà tenir una política de preus
perquè despesa general, part proporcional, això és matemàtic,
la despesa general que tendrà un comerç proporcionalment
l’haurà de dividir i en funció a la facturació, el volum de vendes
de cada producte posar-hi el percentatge, això és matemàtic,
quina política de preus podrà dur qualsevol empresari, només
amb el marge comercial, bé si només és amb el marge comercial
més malament m’ho posa, perquè tots sabem que el petit,
normalment ha d’aplicar un marge comercial més alt, perquè
evident té menys volum de vendes, té menys rotació, no pot
comprar a segons quin preu, bé vostès volen això, estic segur
que no, estic segur que vostès volen controlar, d’allò que estic
segur que vostès volen controlar aquesta entrada de
productes, d’això n’estic segur i jo també, però aquesta no és
la fórmula, ni la manera.



2862 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 5 de juny del 2001

 

Acab ja amb els dos articles finals, l’article 59 i la disposició
derogatòria única, a la disposició derogatòria nosaltres afegim
també que quedi derogat el decret d’equipament sectorial, el
que està en vigor, que quedi derogat perquè tenim la llei i no
tenim necessitat de tenir el decret d’equipaments sectorials. Per
una altra part serà el Consell Insular qui redactarà aquest pla
sectorial. Quan a l’article 59, el que deim és que el Govern, el pla
director d’equipaments sectorial sigui el que estableixi els
elements bàsics estructurats de l’equipament comercial a tot el
seu àmbit d’ordenació territorial i els que s’hagin de preveure
en els instruments de planejament general urbanístic punt. Dic
punt perquè és l’esmena que nosaltres presentam que suprimeix
tot el que ve a continuació.

En definitiva Sr. President, aquest és el nostre
posicionament i em mantenc amb allò que hem dit, s’intenta
solucionar uns problemes en base a un decret, que estic
convençut que el Pacte de Progrés no em podrà explicar ni
demostrar com pensa i de quina manera té solucionat el tema
per exemple de la venda en pèrdues, com s’arregla? No ho
entenem i crec que ells són incapaços de poder explicar-ho. Em
mantenc, regulen allò que ja està regulat i allò que regulen nou
introdueixen elements distorsionadors totalment i allò que fan
és crear confusió dins el sector, no és una llei d’ordenació de
l’activitat del comerç, és una llei que posa desordre i confusió
dins aquesta activitat que tanta llum necessita.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver en nom del Grup Popular per la
defensa de les esmenes. Grups que volen intervenir? El Sr.
Ferrer en nom del Grup Mixt, COP té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Responent un poc a les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
no estam d’acord que es passi de 72 hores a 90, creim que això
va en perjudici de l’activitat de la petita i mitjana empresa
d’aquestes Illes, perquè les grans empreses tenen capacitat
d’utilitzar tot allò que la llei de contractació els permet, en canvi
les petites i mitjanes empreses no ho poden fer i en quasi tots
els casos, haver de tenir totes aquestes hores obertes va en
detriment de quasi, diria de la salut i el descans dels
comerciants i en canvi els consumidors, jo entenc que no els
aporta massa coses, perquè 12 hores realment és una franja
ampla i que dóna prou possibilitat de comprar per a tots els
consumidors es sentin ben servits.

Per altra banda l’esmena que afecta l’article 22, esmena in
voce, que varen presentar els grups del Pacte de progrés, jo li
veig una certa sensació de culpa Sr. Oliver, perquè ho intenta
tirar a dalt i vostès tenen la possibilitat si és veritat que volen
que puguin ser aquestes 14 hores a zones turístiques, poden
donar suport a aquesta esmena, in voce, se’ls ha ofert en
ponència, se’ls ha ofert en comissió i se’ls tornarà a oferir ara,
la qual cosa dir que el Grup Parlamentari Popular no és qui ho
genera, bé en qualsevol cas és una opinió i persones hi haurà

que ho podran jutjar no nosaltres que evidentment som
interessats, però persones que ho podran jutjar i li donaran
resposta i sabran qui ha ofert que i qui té voluntat i esperit de
colAlaboració, que no crec que sigui el que regne en aquest
punt concret en el seu grup parlamentari.

L’article 28 referit al tema de mesos de rebaixes, veiem aquí
s’intenta evitar que determinades cadenes i determinades
empreses facin burla a la llei, com han fet durant tot un seguit
d’anys, jo no crec que s’arregli posant un inspector davant
cada portal, perquè vull dir si llavors no sé a qui dirà si vol
intentar regular, quasi no pot ser, per la qual cosa es fixen unes
regles i es dos mesos abans de les eleccions, aquestes
activitats que donen molta confusió i no són tan bones de
controlar, com vostè diu, no es puguin fer. En qualsevol cas
quasi diria que la venda normal, la deixam 4 mesos, perquè jo
tenc entès un poc com allò que ens ensenyaven a l’escola que
el que un fa a una activitat de distribució, de compra i venda,
un compra li fixa un marge i ho ven, això és l’activitat normal,
totes aquestes altres eines com són les promocions, les
rebaixes són coses concretes per utilitzar a moments concrets,
però no és normal dels establiments comercials, no és la
pràctica que es fa habitualment. 

Clar jo li don la volta a la xifra, vostè ha dit 4 mesos per fer
aquestes activitats, si però 4 mesos de venda normal, no crec
que aquests dos mesos siguin exagerats, jo crec que les males
pràctiques la Direcció General les ha de tenir, les comença a
tenir molt localitzades les empreses que són, l’any passat ja es
va poder obrir expedients sancionadors a algunes empreses i
aquest canvi legislatiu, aquesta regulació em sembla que serà
ja definitiva i es podran fer aquestes pràctiques que tant de mal
feien al petit i mitjà comerç, que no podia fer aquestes
promocions perquè sí necessita d’aquest marge que aplica en
condicions normals.

L’article 35 de venda a pèrdua, miri de manera molt amable,
crec que no ho entén, es a dir, vostè ens parla d’aquests
articles de mala qualitat, ens parla de coses que estan a punt de
caducar, no, miri, les grans superfícies, les grans cadenes fan
ofertes de determinats productes amb pèrdua, és el que atreu
als clients anar allà, enganats perquè llavors d’articles no la
tenen aquesta venda a pèrdua, hi ha estudis que demostren que
les grans superfícies van més cares que les mitjanes dels petits
establiments. Els petits establiments per sort, des de fa anys
s’agrupen, tenen fórmules d’associacionisme que els permet
comprar bé, això passa a molts de sectors, alimentació, és que
entre altres coses no han subsistit, per tant, els que estan dins
el mercat compren bé i compren a bon preu, el que s’intenta
impedir aquí és que certes empreses facin promoció i facin
publicitat d’unes coses que estan per davall del preu de cost i
el consumidor, com és molt lícit, quan veu un preu més baix hi
va, però allò que ha d’intentar aquest Govern és que aquesta
pràctica que en el fons és abusiva dels clients, perquè els altres
productes no van per davall del preu es reguli, la fórmula
d’intentar... em sembla que és molt senzilla, ara tot vostè li posa
adorns, intenta dur-ho cap a un costat que nosaltres no
compartim i no hi podem estar d’acord.
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Les grans empreses tenen despeses que no tenen les
petites, tenen una despesa en publicitat que no la té l’empresa
petita, la qual cosa a l’hora d’aplicar aquesta part alíquota,
segurament se’n duria més d’una sorpresa i també pensi que en
el fons algunes d’aquestes grans superfícies no tot el benefici
el fan d’aquesta activitat, també el fan dels grans volums de
capital que mouen i d’una activitat financera, en el fons si
nosaltres feim que aquest mantengui, “enganyi”de tenir uns
productes molt barats, quasi més cars que la mitjana, tampoc
podran competir tant amb l’arma de l’activitat financera i crec
que redundarà en benefici del nostre comerç, que podrà fer més
vendes. 

Quan a la derogació del pla director sectorial, el pla director
sectorial ha de derogar a un altre pla director sectorial, no la llei,
no serien regulades tot una sèrie de coses, que ara sí estan
controlades i d’una altra manera no hi estarien.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer en nom del Grup Mixt COP. Sr.
Joan Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula per un torn en contra. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

 Gràcies, Sr. President. Les esmenes a l’article 18 jo pens que
són gairebé el bessó d’aquesta llei, com a mínim el bessó del
debat d’aquesta llei, la qüestió dels horaris comercials va ser la
primera polèmica que va generar quan es va anunciar
l’elaboració d’aquesta llei i ha estat allà on el Sr. Oliver ha fet
més èmfasi en la seva intervenció.

En un primer moment del debat sobre aquesta qüestió, es
deia que era gairebé inconstitucional, gairebé entràvem en
competències que eren de l’Estat i l’Estat era qui havia de
regular aquesta activitat. Avui jo pens que les tornes ja s’han
girat i el debat és si l’Estat ho pot fer o no, perquè qui realment
ho pot fer, qui regula el comerç interior és la comunitat
autònoma i així el Consell Consultiu va dir que possiblement
s’havia entrat a la inconstitucionalitat quan regulava qüestions
que eren de la comunitat autònoma i així també ho especifiquen
una sèrie de sentències del Tribunal Constitucional que hi
havia al dossier legislatiu que ens han donat a tots els ponents.

Per tant, quant a horaris comercials, nosaltres creim que és
totalment legítim poder regular des de la comunitat autònoma
aquests horaris i la prova és que vostès no proposen eliminar
aquest horari de la llei, sinó que allò que vostès proposen és
adaptar-lo al real decret que va aprovar el Govern. Per tant,
vostès no eliminen la regulació que es fa des de la comunitat
autònoma, sinó que des d’una manera servil copien el que el
Govern de l’Estat va posar en el seu decret i ho colAloquen en
aquesta llei. Miri quan parlam de les zones turístiques o de les
zones de gran afluència turística a l’esmena in voce, que ha dit
que faria, per a nosaltres no hi ha diferència entre una zona
turística i una zona de gran afluència turística, ja li vàrem
explicar en ponència i comissió que la terminologia a nosaltres

ens era igual una o l’altra, el que enteníem és que durant tota la
llei, per tenir una coherència, havíem d’emprar la mateixa
terminologia, o zona turística o zona de gran afluència turística,
perquè el procediment per arribar a una i a l’altra és el mateix,
l’ajuntament ho demani i el Govern ho aprovi. Per tant, no veim
que hi hagi diferència entre les dues.

Per altra banda i vostès ha dit que d’alguna manera ens feia
culpables dels establiments comercials que estaven a zones
turístiques que no poguessin obrir 14 hores, quan nosaltres en
ponència i en comissió li hem reiterat una esmena in voce, per
tal que es pugui obrir fins a les 16 hores els grans establiments
comercials que estiguin a les zones turístiques, perquè entenem
que molts de comerços que estan en aquestes zones només
obren a la temporada d’estiu i per tant, és lògic que els
diferenciïn de la resta i per tant, no ens vulgui culpar a
nosaltres, quan nosaltres li hem ofert la possibilitat d’una
esmena in voce, que necessita la unanimitat de tots els grups
perquè es pugui tramitar i vostès no ho varen acceptar ni en
ponència, ni en comissió, li hem ofert abans del plenari i si vol
li reiteram ara, però vostè ja ens ha dit que no les acceptaria,
creim que és inútil tornar-ho a intentar.

Per tant, nosaltres volem considerar les zones turístiques
d’una manera especial, perquè molts de comerços tenen obert
durant mig any i per tant, entenem que durant aquest mig any
puguin fer més feina, sobretot si tanquen durant els mesos
d’estiu. Per açò a l’esmena 1283, nosaltres li transaccionaríem
per poder arribar a aquestes 14 hores d’obertura dels comerços,
sense que açò suposi evidentment un increment en el còmput
global d’hores d’obertura.

Pel que fa el vot particular que han presentant a l’esmena
del Pacte, la 1204 a l’article 28, en aquesta esmena es va
introduir que els establiments que vénen articles i no s’acullen
a la temporada de rebaixes, quedin exclosos del seu compliment
i és allà on es varen introduir els dos mesos, que dos mesos
abans de les rebaixes no es puguin fer promocions. Nosaltres
creim que és una mesura justa que 4 mesos de rebaixa, 4 de
temporada i 4 on no es poden fer ofertes ni promocions és una
mesura prou justa que nosaltres no creim que sigui cap tipus
d’intervencionisme, sinó una manera de regular allò que són les
rebaixes i les promocions.

L’article 35, que regula la venda a pèrdues i la veritat ha
estat un dels que ha provocat debats més llargs, en ponència
i en comissió, el primer que li hem de dir és que el petit comerç
no fa venda a pèrdues, qui fa realment venda a pèrdues són els
grans establiments comercials que la utilitzen com a negoci,
com a reclam perquè es comprin altres productes i quan vostè
parla que amb açò es pujarà la inflació, o s’incrementaran els
preus, l’únic que fa aquest article es incloure uns costos que
l’empresari i els ha d’aplicar, si no en aquest producte que ven
en pèrdues, l’haurà d’aplicar damunt els altres i per tant, recaurà
sempre damunt el consumidor i el consumidor no hi guanya res
en absolut i guanya en aquell producte en concret, però no amb
tota la compra que hi pugui fer dins aquell establiment i vostè
açò ho sap i per tant, l’únic que pretén aquest article és incloure
una sèrie de qüestions que l’empresari les ha de pagar, com
puguin ser les despeses generals, el nòlit i fins i tot una part del
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benefici industrial que pugui generar que l’empresari haurà de
pagar, no el benefici industrial, però sí les altres i per tant,
estiguin inclosos dins aquell producte, hora de saber si aquell
producte es ven en venda a pèrdues o no, és evident que açò
no solucionarà la venda a pèrdues però sí farà que determinats
productes que ara es vénen molt per davall o es vénen per
davall del seu cost s’hagin de pujar i no es faci, el que nosaltres
entenem una competència deslleial amb altres comerços.

L’article 59 és el que marca l’elaboració del pla director
sectorial de comerç, nosaltres entenem que aquests plans uns
mínims els han de complir i són els que es diu en aquest article
i aquests mínims, vostè n’ha apuntat un i nosaltres n’apuntam
tres més, per tant, els consells insulars a l’hora de redactar el
pla director sectorial d’equipaments comercials, hauran de
complir com a mínim aquests requisits que estableix la llei. I la
veritat és que ens sorprèn l’esmena a la disposició derogatòria
i vostès vulguin aprofitar aquesta llei per derogar un pla
director sectorial que vostès van elaborar i van aprovar,
nosaltres entenem que una llei modifica a una altra llei i qui ha
de modificar un pla director sectorial ha de ser un altre pla
director sectorial. Per tant, el pla director sectorial actual
quedarà derogat quan els consells insulars aprovin els seus i
no s’han de derogar en aquesta llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Mercè Amer en nom del Grup Socialista t é
la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr.
Oliver ja ha explicat molt bé aquestes esmenes a l’article 18,
aquestes dues esmenes que pretenen és ampliar l’horari
comercial. Coincidim per tant amb els altres grups que aquest
màxim de 12 hores diàries és més que suficient i això tenint en
compte que són durant 6 dies a la setmana ja suposa, entenem
des del Grup Parlamentari Socialista, un esforç important per a
aquests petits comerços, a diferència evidentment dels grans
establiments comercials que tenen molt més fàcil establir torns.

A l’article 21, mantenen aquest vot particular. Efectivament
els supòsits exclosos de l’horari comercial i hem de recordar allò
que ha estat una constant al llarg d’aquest debat, de tota la
tramitació d’aquesta llei i sobretot de consens amb el sector,
havíem de donar una resposta evidentment als comerços
situats a aquestes zones de gran afluència turística, aquí jo
també insistesc com ha fet esment el portaveu del PSM-Entesa
Nacionalista, estam parlant d’un únic concepte, entenem que
ens referim a zones de gran afluència turística, per tant, havíem
de donar resposta a aquesta possibilitat d’obertura i per tant,
aquests grans establiments els diumenges i festius poguessin
compensar en tenir obert, almenys fins a les 14 hores, com així
també havia demanat el sector.

A l’article 22, com ja s’ha fet esment, fa referència a un únic
concepte i entenem que hem de recordar a tots, aquestes  zones
de gran afluència turística, que aquesta surt d’una proposta
que fan els mateixos ajuntaments i per tant, aquestes
excepcions als horaris comercials, entenem que han d’afectar i
s’ha de tenir en compte aquest període de temps de 15 de març
a 30 d’octubre, que vostès proposaven suprimir, per tant,
entenem que no podem admetre aquesta esmena que presenta
el Grup Parlamentari Popular, aquesta esmena 1283 d’eliminar
aquest període turístic a l’article 22.

A l’article 28 s’estableix la prohibició de promocions, dos
mesos abans d’aquestes dues temporades de rebaixa, ha insistit
molt el Sr. Oliver i nosaltres entenem que és raonable aquesta
regulació i allò que s’ha d’evitar es que estiguem
permanentment en promocions o rebaixes, no és imposar,
precisament allò que és pretén és regular.

A l’article 35, estam d’acord en prohibir la venda en
pèrdues, allò que no estam d’acord és amb la interpretació.
L’esmena del Grup Parlamentari Popular, com ha explicat avui
i com ho hem explicat en moltes ocasions i ha estat un debat
allà on s’ha insistit molt el Sr. Oliver, allò que es pretén en
aquesta esmena és eliminar aquesta part de la despesa
comercial o aquesta part dels guanys de l’establiment comercial
a l’hora de computar aquest preu de venda. Nosaltres des del
Grup Parlamentari Socialista consideram que s’ha de mantenir
aquest text, tal i com ve en ponència i comissió i per tant, no es
pot vendre a un preu inferior en aquest preu d’adquisició més
el nòlit, més aquesta part de despesa o aquesta part de guany,
per petita que sigui la part que li vulguin donar, però al preu de
venda no ha de ser inferior. Evidentment hi ha d’haver
campanyes informatives cap als consumidors, i evidentment
això no té perquè implicar-hi allò que sempre ens ha fet esment
el Sr. Oliver, una pujada de preus. L’objectiu el sabem i a més
tots coincidim, a més sabem qui ho fa i no és precisament el
petit comerç que ha fet amb els productes aquestes vendes a
pèrdues, aquestes vendes per baix del cost.

L’article 59 fa referència al pla director sectorial
d’equipaments comercials, aquestes esmenes 1289 i 1290 que
manté el Grup Parlamentari Popular deixarien sense contingut
aquest article i per tant, des del Grup Parlamentari Socialista
consideram que és necessari que es contempli en aquesta llei
de comerç uns criteris legals per l’elaboració d’aquells plans
directors d’equipaments comercials que hauran d’elaborar cada
uns dels consells. I la disposició derogatòria, aquesta esmena
1291 també va referida al pla director i evidentment és una llei
i no ha de derogar un pla director sectorial, ja s’ha fet esment a
això.

I res més molts gràcies. Només per acabar voldria Sr.
President, si em permet, voldria manifestar un malestar, entenem
des del Grup Parlamentari Socialista quan veim les declaracions
que ha fet el Grup Parlamentari Popular, unes declaracions allà
on es manté aquesta amenaça continua de recurs
d’inconstitucionalitat a una altra llei d’aquest Govern de les
Illes Balears i almenys així també ho anuncia en aquesta llei de
comerç, segons hem vist als mitjans de comunicació. Tampoc
s’allibera aquest projecte del Govern de l’escrit que vàrem rebre



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 5 de juny del 2001 2865

 

del Ministeri d’Administracions Públiques i també d’economia
un escrit de la Sra. Benzo, Directora General de Política
Autonòmica, que també tornava a qüestionar allò que són les
competències que ha d’exercir aquest Govern de les Illes
Balears. 

Per tant, gràcies, Sr. President des del Grup Parlamentari
Socialista, manifestam el suport al Govern de les Illes Balears
perquè també així a més en aquesta llei ho ha fet, com a les
altres, amb el diàleg, ha escoltat el sector i per tant, està amb els
interessos generals.

Molt bé moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercè Amer en nom del Grup Socialista.
En torn de rèplica el Sr. Gaspar Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que aquesta no és ni serà una llei massa afortunada, és una llei
a la qual, ja ho he dit al principi, el Govern ha canviat el seu
posicionament i clar ens trobam al final amb una llei, que supòs
que no és la que el Govern volia, una llei ben segur que poc es
sembla al primer esborrany que vàrem tenir accés amb el que ha
entrat aquí dins i amb el que sortirà. Clar han volgut rectificar,
han baixat el llistó d’aquelles banderes que havien ficat i ara
ens trobam amb allò que ens trobam.

Miri de les 14 hores, nosaltres negam la major, no volem una
excepció de 14 hores només per a les zones turístiques
d’afluència turística que més tard ho debatrem, sinó que volem
que no hi hagi aquesta limitació de les 12 hores, miri si és clar,
jo no faig culpable a ningú, només dic que qui ha redactat la llei
és el Pacte de Progrés, no és el Partit Popular i nosaltres des del
Partit Popular amb les nostres esmenes i tal com s’han redactat
els Reial Decret 6/2000 va en aquesta línia, per tant, no ens
diguin que el Partit Popular no estam per aquest tema.

En referència a la venda en promoció. Miri jo li he dit, a
l’article que fa referència a la venda en promoció, fa referència
a un mes que no podran un mes abans de les rebaixes fer
promocions i he dit que nosaltres no hi havíem presentat cap
esmena aquí, vol dir que no ens va bé, però miri un mes, ho he
dit, no hi hem presentat esmena, però que quan vostès pugen
d’un mes a dos sí que presentam un vot particular, perquè dos
mesos ja ens pareix exagerat i és allò que denunciam. Però miri
em preocupa enormement que aquí es digui que hi ha empreses
que fan aquestes pràctiques, jo crec que vostès ho haurien de
denunciar i comunicar al conseller, als seus companys de
Govern, perquè és molt trist venir aquí i sentir dir als qui donen
suport al Govern que es fan pràctiques de promocions de
vendes irregulars, em preocupa enormement. Crec que el Partit
Popular haurà de presentar una moció, la interpelAlació prèvia,
per veure de quina manera podem fer que el Govern controli
aquestes pràctiques ilAlegals i fraudulentes que fan els
empresaris i aquí es confirma que existeixen i el Govern no fa
res, pareix ser, ho diuen els seus socis Sr. Sampol, no ho ha dit

vostè, pareix ser que aquestes males pràctiques ja es tenen
controlades, ens alegram enormement perquè l’escàndol que va
suposar les rebaixes d’estiu de la temporada del 2000, allà on
tots els botiguers varen ser els responsables de fer rebaixes
camuflades en forma d’ofertes de vendes en promoció,
francament ens alegra si això ja està controlat.

Hem de tornar a parlar de les vendes en pèrdues, on fixen el
llistó? Aquest és el quid de la qüestió, quins productes estaran
en pèrdues i quins no, una vegada que vostès hagin fixat el
llistó? Però també preocupa que aquí es digui que hi ha grans
establiments que fan venda en pèrdua, ja hi tornam a ser, aquí
s’afirma que hi ha grans establiments que fan venda en pèrdua,
què fa el Govern? Per què no actua el Govern? És que crec que
haurem de presentar una moció dotant de pressupost, dotant
d’inspectors, que el Govern governi i eviti que hi hagi aquests
fraus i aquesta competència ilAlegal o si no que el grups que
donen suport al Govern callin i no faci aquestes manifestacions,
perquè aquí venir i reconèixer que es fan aquestes infraccions,
em creguin al manco per la meva part ho veig molt greu. 

L’article 18 s’ha dit que era el bessó d’aquesta o és el bessó
d’aquesta llei, que fa referència a les 72 hores setmanals i a les
12 diàries. I l’article 20, ja no ho és, el bessó d’aquesta llei?
Recordar, l’article 20 diu que els diumenges i festius cada any
el Govern fixarà quins són. Ja no ho és el bessó principal,
aquella bandera que va aixecar el pacte de progrés, “només
podrà tenir el comerç obert dos diumenges o festius, dos dies
festius o diumenges durant l’any”, va aixecar una bandera.
Avui ja no és el bessó d’aquesta llei, el bessó és en funció del
que a vostès els convengui. Vostès han renunciat a aquells
famosos dos dies, que després per acord varen ser sis i mig,
que després el decret ha sortit amb nou, i a dins aquesta llei ja
no se’n parla, si seran dos dies o si seran quatre dies.

Miri, no és el mateix una zona turística que una zona
d’influència turística. Si vostès no accepten aquesta
transaccional, doncs no l’acceptin. Jo demanaré un recés al Sr.
President per poder parlar d’aquest tema. Una zona turística,
creguin-me que Santa Maria no és una zona turística. Si aquí
demanam al conseller de Turisme què són les zones turístiques,
tothom sap què són. Santa Maria els dies del mercat podrà ser
una zona de gran afluència turística, però no serà mai una zona
turística. Si vostès volen mantenir aquest article així, que
sàpiguen que a l’hora del Govern interpretar el que són zones
turístiques, cregui’m que per ventura riurem molt. Jo mantenc
que no és el mateix. No l’acceptin, ara bé, per assegurar-la, crec
que és millor no parlar de zones turístiques sinó parlar per tot
de zones d’influència turística.

Miri, el petit comerç no fa venda amb pèrdues, és cert, no en
fa. Però en farà, perquè quan hagi sortit aquesta llei
automàticament els preus que tendran de molts d’articles,
estaran amb pèrdues. Podem fer els exemples i podem fer
números, perquè aquí encara no se m’ha dit on es fixarà el llistó,
d’una despesa general, que no es fixa, que no es concreta, que
es diu que la fixarà el botiguer, d’un marge industrial, que
supòs que és comercial, que també es diu que el fixarà el
botiguer... En definitiva, cregui’m, me’n vaig encara molt més
preocupat del que estava.
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I escolti, amb aquesta llei, es deixarà de fer venda amb
pèrdues? Es deixarà de fer vendes de promoció fraudulentes?
Es deixarà amb aquesta llei, si no es fa res més? No. Si aquí no
es crea una inspecció, que pareix que és el que no volen,
vostès van per la via de la imposició, no van per la via d’actuar
i tallar el problema allà on està. N’hi ha que m’han parlat -i acab,
Sr. President- que s’ha sentit un malestar quan s’ha parlat
d’amenaça d’inconstitucionalitat. No n’he parlat en absolut en
aquesta tribuna avui, d’inconstitucionalitat. En vaig parlar el
primer dia, quan l’esmena a la totalitat. És un tema que el deix
de banda, que tenim les nostres opinions, però jo crec que el
tema avui que m’importa a mi realment no és discutir si un
article serà constitucional o inconstitucional. Ja es decidirà.
Crec que l’important avui no és entrar aquí dins, perquè si
realment el que es regula està regulat, no em preocupa massa el
tema. Em preocupa aquest projecte de llei que vostès duen, que
el que fa és ficar més confusió, i en definitiva crec que s’ho
haguessin pogut estalviar. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Oliver, en nom del Grup Popular. En torn
de contrarèplica el Sr. Ferrer, en nom de la COP. 

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, i molt breument. Miri, Sr. Oliver,
consens significa renúncia en pro de l’interès de tothom. Això
vol dir consens. Això ha fet el Govern. Els projectes de llei que
surten del Govern no són sagrats mai; es poden canviar i es
canvien en benefici de tothom, i això ho ha fet el Govern, i així
hi han donat suport els grups parlamentaris, i així hi ha donat
suport la COP.

Escolti, resulta jo no sé si divertit o penós sentir parlar un
exconseller que duia aquesta àrea donar-nos banys de
compliment de llei. No la complien la llei vostès. Hi havia
aquestes pràctiques que vénen de molt antic, i ara ve aquí a dir-
nos que present arà no sé quantes coses. Presenti-ho, faltaria
més. Presenti-ho. Ara, això de dir-nos que no podem parlar, no
ho pretengui. Precisament això és un parlament, i aquí al que
venim tots és a parlar, vostè ho pot fer, nosaltres ho podem fer.
Però el que està claríssim és que aquesta constància d’aquestes
pràctiques irregulars la Direcció General de Comerç les té, s’han
obert expedients sancionadors. El que passa és que les eines
legals que hi havia fins a aquest moment no estaven tan clares,
i per això aquestes empreses podien fer aquestes pràctiques.
No és tan fàcil distingir una promoció d’unes rebaixes generals.
Hi ha moltes maneres, i aquestes cadenes són especialistes en
intentar anar al marge de la llei, i ho feien, i la Direcció General
necessita dotar-se d’aquestes eines per poder-ho fer; i establir
aquests períodes de salvaguarda de dos mesos, és la manera
d’acabar exactament amb aquesta pràctica, i així s’intenta i així
es pretén.

Però, clar, sentir-lo dir com si aquest govern fes tants
d’anys que hi fos. Vostès hi han estat molts d’anys, i en aquest
tema no feren res. Per no fer res, ni tan sols foren capaços de
regular-ho; i aquestes denúncies, i aquest malestar dins el
sector per aquestes pràctiques ja hi era. El que fan les grans

superfícies..., sí, sí, ja entenc que els molesti, però el que fan les
grans superfícies amb el tema dels juguerois, per exemple, és un
tema que el fan des de fa molts d’anys, i no ho regularen ni
varen actuar, i hi havia un malestar en molts de sectors en el
tema alimentació, en el tema juguerois, com deia, que no s’hi va
fer res.

L’esperit de la llei i la finalitat és aconseguir regular
aquestes pràctiques, tant en el tema de venda amb pèrdues com
en el tema de la promoció. Veurem llavors si el Govern ho pot
fer, i ho sap fer, però l’esperit que ha sortit d’aquesta llei, que
hem intentat implantar dins aquesta llei és aquest. Vostè no ho
pot posar en dubte. L’aplicació? Ja ho veurem, tots tenim
confiança que això anirà bé, i que es podran aconseguir els
objectius que es pretenen. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. No hi ha més intervencions? Sr.
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, una qüestió prèvia, una qüestió d’ordre, Sr. President. És
que hi ha una transaccional que he presentat a l’article 22, allò
de zones de gran afluència turística en lloc de zones turístiques.
M’agradaria saber si s’accepta o no s’accepta. Fins i tot si
voleu que demanem un recés per parlar d’aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT:

Home, Sr. Oliver, jo puc demanar als grups si accepten o no
accepten, o fins i tot li puc acceptar fer un recés. 

EL SR. FERRER I COSTA:

No seria necessari, s’acceptaria la transacció. 

EL SR. PRESIDENT:

S’acceptaria la transacció de l’article 22?

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

No la de l’article 15.

EL SR. FERRER I COSTA:

La de l’article que ha fet referència... 

EL SR. PRESIDENT:

Article 15 no s’accepta la transacció?

EL SR. FERRER I COSTA:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 5 de juny del 2001 2867

 

L’article 22, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

I article 22 sí s’accepta la transacció.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, sí, és així com ho diu. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És per concretar. A l’article 22 allà on
diu “zones turístiques” ha de dir “zones de gran afluència
turística”, no res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, farem una qüestió pràctica, perquè si no, podem
no posar-nos d’acord d’aquesta manera. Decret un recés de
cinc minuts per concretar aquests aspectes.

Han arribat, senyors diputats a un acord en la transacció de
l’article 22? Sr. Oliver. Podrien llegir l’article 22, o el text
transaccionat concretament, perquè quedi const ància al Diari
de sessions? Sr. Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, Sr. President: “Els ajuntaments a través d’exposició
motivada adoptada per acord plenari podran proposar a la
conselleria competent en matèria de comerç les parts del territori
municipal que es poden considerar zones de gran afluència
turística, als efectes d’exclusió de la limitació d’horaris
d’aquesta llei. Aquesta exclusió no afectarà les dotze hores
diàries màximes d’obertura dels comerços esmentades en el
punt 2 de l’article 18 d’aquesta llei”. És canviar “zones
turístiques” per “zones de gran afluència turística”. 

EL SR. PRESIDENT:

Estan tots d’acord els grups amb la transacció? L’accepten?
Molt bé. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

En conseqüència també quedaria modificat el títol, en
comptes de posar “determinació de zones turístiques”, seria
“determinació de zones de gran afluència turística”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedim a la votació, i en primer lloc
votaríem les esmenes i el vot particular corresponent a l’article
8, l’esmena 1271 a l’article 9, la 1274 a l’article 12, la 1275 a
l’article 13, la 1277, 1278 i 79 a l’article 15, la 1280 a l’article 16,
la 1281 i 1282 a l’article 18, el vot particular a l’article 21 -la 1283
ha estat transaccionada, per tant...-, vot particular a l’article 28,
la 1288 a l’article 35, 1289 i 1290 a l’article 59, la 1291 i la
disposició derogatòria.

Senyores i senyors... Sí, Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No m’acaba de quadrar aquesta
relació que vostè ha esmentat ara mateix. Havíem demanat
votació separada per articles, i per ventura ens confondrem. Les
esmenes, però pels articles. 

EL SR. PRESIDENT:

Planteja que facem la votació article per article de les
esmenes?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, presentat una votació agrupada. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs ho farem així.

Doncs votam el vot particular a l’article 8. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment del vot particular, posin-se drets, per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjat el vot particular a l’article 8.

A l’article 9 votam l’esmena 1271. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de l’esmena 1271? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.
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Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena corresponent a l’article
9.

Votam a continuació l’esmena 1274, corresponent a l’article
12. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de l’esmena? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena.

A l’article 13 votam l’esmena 1275.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de l’esmena, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena.

A l’article 15 hi ha les esmenes 1277, 1278 i 1279.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

A l’article 16 es manté l’esmena 1280, i demanaria a les
senyores i senyors diputats que votin a favor del manteniment
de l’esmena, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena.

A l’article 18 es mantenen les esmenes 1281 i 1282, i
demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a favor
del manteniment d’aquestes esmenes. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

A l’article 21 es manté un vot particular, i demanaria a les
senyores i senyors diputats que votin a favor del manteniment
del vot particular. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjat el vot particular.

L’article 22 està consensuat.

A l’article 28 es manté un vot particular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment del vot particular? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. Queda
rebutjat el vot particular.

A l’article 35 es manté l’esmena 1288, i demanaria a les
senyores i senyors diputats que votin a favor del manteniment
de l’esmena, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena.

A l’article 59 hi ha les esmenes 1289 i 1290, ja debatudes, i
demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a favor
del manteniment d’aquestes esmenes, posin-se drets, per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

A la disposició derogatòria es manté l’esmena 1291

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de l’esmena 1291, posin-se drets, per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes a la
disposició derogatòria.

Jo planteig votar conjuntament l’articulat, les parts que es
poden votar conjuntament.
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Plantejaria la votació dels articles 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
28, 35, 59 i la disposició derogatòria. Sr. Oliver, el 22 en aquest
bloc?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Sr. Oliver, el 22 també demanam votació, el 21 i el 22. Hi
ha una transacció, però nosaltres tenim una esmena al punt 2,
que fa referència a... i per tant votarem que no, lògicament. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò a l’article 22 també. D’acord, doncs inclou aquest bloc
que he anomenat l’article 22 també. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquests articles, posin-se drets, per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 31; vots en contra, 24.
En conseqüència queda aprovat tot aquest bloc d’articulat i la
disposició derogatòria.

Votam a continuació l’article 58. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de l’article 58, posin-se drets, per favor. Gràcies.

L’article 58 està aprovat per unanimitat.

A l’article 60 i la disposició addicional primera. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

També aprovats per unanimitat.

Votació de la disposició addicional segona. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 24 en contra. Es
manté la disposició addicional segona en els seus termes.

A les disposicions transitòries 1, 2, 3, 4 i 5. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets.

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 24 abstencions. En
conseqüència s’aproven les disposicions transitòries.

Disposició final primera. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, i 24 abstencions. 

Disposició addicional segona. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 24 en contra. En
conseqüència es manté la disposició final segona.

A l’exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’exposició
de motius en els termes que està? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 24 abstencions.

I finalment, demanaria a les senyores i senyors diputats que
votin a favor de la resta de l’articulat, que no ha estat
anomenat, posin-se drets, per favor...

Què ha estat, Sr. Oliver, ens hem botat quelcom?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Al Sr. Lletrat li he passat abans del
debat, tenc una agrupació també dels articles 36 al 57, registre,
inspecció i règim sancionador, que demanam votació separada
també d’aquesta agrupació. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, podem fer votació separada dels articles 36 a 57.

EL SR. OLIVER I MUT:

I el 17 també. 
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, articles 36 a 57?

Ens queden per votar de l’article 1 al 7, ens queden per
votar l’article 10 i 11, l’article 14, l’article 17, l’article 19 i 20, els
articles 23 a 27, els articles 29 a 34, els articles 36 a 42, els
articles 43 a 45, 46 a 51, i 52 a 57. Els podem votar conjuntament
o els podem per separat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, per separat, Sr. President, és a dir, el 17 i del 36 al 57.
Podem agrupar el 17 amb els que van del 36 al 57, inclosos.

EL SR. PRESIDENT:

I els altres per separat? Molt bé. Un altre bloc? Molt bé. Idò
enyores i senyors diputats que votin a favor dels articles 1 al 7,
10 i 11, 14, 19 i 20, 23 al 27, i 29 al 34, posin-se drets, per favor.
Gràcies.

S’aprova aquest bloc d’articulat per unanimitat. 

I senyores i senyors diputats que votin article 17 i 36 a 57,
posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, i abstencions, 24. 

Doncs, senyores i senyors, després d’aquesta votació, que
realment ha estat menys enredada del que aparentment podia
ser, i conclòs el debat i la votació, proclam aprovada la Llei
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.

(Aplaudiments)

IV.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única del
Projecte de llei RGE núm. 2344/01, de crèdit extraordinari  per
a subvencions electoral.

Punt següent de l’ordre del dia és l’adopció d’acord sobre
la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment de tramitació
directa i per lectura única al Projecte de llei 2344. Estam d’acord
els grups que s’aprova?

S’aprova per assentiment.

V.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 2344/01, de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals, per tramitació directa i lectura única.

I el següent punt de l’ordre del dia és el debat, pel
procediment de tramitació directa i amb lectura única del

Projecte de llei 2344, de crèdit extraordinari per subvencions
electorals. Hi ha alguna intervenció? S’aprova per unanimitat?

Queda aprova el Projecte de llei 2344, de crèdit extraordinari
per subvencions electorals.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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