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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyors diputats, començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria si hi ha alguna substitució.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí Sr. President, María José Camps substitueix Andreu

Crespí.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí Sr. President, Dolça Mulet substitueix Maria Antònia

Munar.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, Joan Font substitueix el Sr. Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 3443/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de

subministrament elèctric.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a la proposició no de llei RGE núm. 3443/04 presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de

subministrament elèctric. Per a la seva defensa per part del

Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

María José Camps. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Com tots els aquí presents saben, el fet que motiva

aquesta proposició no de llei que ara presentam des del Grup

Parlamentari Socialista no és un fet nou, sinó que es ve

perllongant al llarg del temps i ja estat, no fa molt, objecte de

debat en aquest Parlament, concretament a l’anterior període de

sessions. Estam rallant de la manca de subministrament elèctric

que pateixen determinades zones d’aquesta comunitat i aquest

fet, la seva dilació i falta de solució ha derivat ja en un

problema important on els perjudicats són directament els

ciutadans i concretament d’una forma més palesa els ciutadans

de Capdepera i Artà, que estan patint greus perjudicis per

aquesta manca de subministrament elèctric, havent-se detectat

igualment aquest problema a altres zones, com he dit abans, de

la nostra comunitat i concretament també al municipi de Santa

Eulàlia a Eivissa.

El subministrament elèctric és considerat un bé de primera

necessitat, és bàsic per a les persones avui dia i no es concep la

vida normal d’una família sense energia elèctrica, així com

tampoc es podria concebre sense aigua corrent. Per açò avui

volem debatre aquí aquest problema i en la mesura del possible

donar-li una solució des de la perspectiva del perjudicat, des de

la perspectiva del subjecte que en aquest cas ocupa la posició

més dèbil en aquesta relació i que és el ciutadà o consumidor

final d’aquest subministrament que reclama i es mereix la

màxima protecció per part de l’Administració. No val eludir

aquesta responsabilitat, aquesta obligació de protecció al

consumidor que té, en aquest cas concret, el Govern de les Illes

Balears a través de la seva Conselleria de Salut i Consum,

alAlegant l’existència d’una discussió jurídica, que si bé existeix

i per la qual hi ha pendent avui dia un plet entre els ajuntaments

de Capdepera i Artà i l’empresa subministradora d’energia,

mentre es té a part de la gent, a part dels veïns d’aquestes

poblacions literalment a les fosques. Gent que ha comprat el

seu pis, la seva casa, amb tots els permisos adients i ara es troba

que no li donen corrent i aquesta situació de no

subministrament d’energia elèctrica s’ha anat perllongant en el

temps. Avui encara no està resolta i sense que els ciutadans

vegin pròxima una solució, fent-se cada vegada més difícil per

a aquestes persones que ho pateixen fer front als problemes que

la manca de fluït elèctric els genera.

Aquests ciutadans es troben en un estat de desemparament

absolut tan de l’Administració com de la pròpia empresa

subministradora i veuen així vulnerats els seus legítims drets

com a consumidors i usuaris. És aquesta vulneració de drets la

que de cap manera podem consentir, davant la qual no podem

tancar els ulls justificant-la dient que no es pot fer res mentre

els tribunals no posin solució al plet que hi ha engegat, per tant,

ens trobam dins un inpass allà on no es pot actuar. Creim que

açò no és cert, aquesta protecció dels drets dels consumidors

que mitjançant la proposició no de llei presentada i que ara

reclamam al Govern de les Illes Balears, ve reconeguda i

garantida per la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’estatut de

consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes

Balears en el seu article 5 i que garanteix una protecció

especial i prioritària dels drets dels consumidors i usuaris quan

aquests guardin relació directe amb productes o serveis d’ús o

consum comú, ordinari i generalitzat, essent així mateix objecte

d’una especial vigilància i control els béns i productes de

primera necessitat, tal com recull l’article 6 de la llei

esmentada. Ho he dit anteriorment, el subministrament elèctric

és avui dia un producte de primera necessitat, açò crec que no

ho dubta ningú.

Per altra banda però i en el mateix sentit, l’article 10 de la

Llei 54/1997, de 27 de novembre del sector elèctric, en el seu

apartat primer estableix: “que tots els consumidors tendran dret

al subministrament d’energia elèctrica”, essent una de les

finalitats de la regulació per llei de les activitats destinades a

aquest subministrament, precisament, l’adequació del

subministrament d’energia elèctrica a les necessitats dels

consumidors. I d’aquesta adequació en té responsabilitat

l’Administració.

Reiteram idò una vegada més i exigim també el compliment

de l’obligació ineludible de l’Administració, en aquest cas

concret de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears

de garantir i fer efectiu el dret dels ciutadans de rebre

subministrament elèctric, que fins ara i durant molt de temps

s’ha vengut obviant, havent-se perjudicat així greument de

forma directe els ciutadans. És responsabilitat del Govern

balear perquè així li mana una norma legal, l’abans alAludida,

protegir els consumidors i usuaris en l’àmbit territorial de les

Illes Balears. Convé recordar que el passat dia 1 d’abril de

2004, en aquesta mateixa comissió, es va debatre la proposició

no de llei presentada també per aquest Grup Parlamentari



ECONOMIA / Núm. 9 / 16 de setembre del 2004 115

 

Socialista, relativa a subministrament elèctric a la zona d’Artà

i Capdepera, la qual, també ho hem de recordar, va ser

aprovada per assentiment, amb la incorporació de dues esmenes

presentades pel Grup Popular. Tots els grups que varen

intervenir varen coincidir en reconèixer l’existència d’aquest

problema en el subministrament elèctric a les zones esmentades

d’Artà i Capdepera. Varen coincidir també que el mateix estava

generant una sèrie de greus perjudicis als ciutadans i també

varen coincidir en solAlicitar al Govern de les Illes Balears que

fes tot el que fos possible perquè els veïns d’Artà i Capdepera

poguessin tenir corrent, havent-hi mitjans tècnics per garantir

de forma immediata, puc subratllar immediata, el

subministrament als ciutadans que no el tenen.

Avui dia 16 de setembre, més de 5 mesos després de

l’aprovació de la proposició no de llei per assentiment de tots

els grups, de tots, ens demanam què ha fet el Govern en aquest

sentit, en el sentit de garantir de forma immediata aquest dret

i la resposta desgraciadament és molt senzilla, no ha fet res.

Tornam a recordar, dia 4 de maig en el ple del Parlament un

diputat socialista, el Sr. Valenciano, va demanar al conseller

d’Energia quines mesures havia pres el Govern, amb

compliment de l’acord adoptat en aquesta comissió d’economia

en el primer punt de la proposició no de llei, esmentada

anteriorment, en relació a la defensa d’aquests drets dels

ciutadans d’Artà i Capdepera a gaudir dels nous comptadors i

obligar a l’empresa subministradora a subministrar-los

immediatament corrent. El conseller va dir que açò estava

bloquejat, pendents de la decisió judicial en relació a com s’han

de tramitar les corresponents línies elèctriques que existeix

entre els ajuntaments i la companyia subministradora, com he

dit abans.

Així mateix dia 25 de maig, en aquesta mateixa comissió,

el conseller d’Energia contestant a preguntes que se li varen

formular va dir que “tots els ciutadans d’aquesta comunitat

gaudeixen del principi d’igualtat, que tenen dret tots a la

connexió al servei d’energia”, afegint: “li puc dir que

possiblement a finals d’aquesta setmana tendrem, amb molta

possibilitat, una solució per a aquest tema”. Però on ens trobam

ara? Molt més enllà d’aquesta setmana que va dir el conseller,

allà mateix, o no, alguns pensaran que no estam allà mateix, els

veïns d’Artà i Capdepera estan pitjor perquè han hagut de fer

front durant 5 mesos més als perjudicis de la manca de

subministrament d’energia elèctrica que els hi suposa. El

Govern encara no té una solució per a aquest tema. No hem

d’oblidar que l’Administració ha de desenvolupar les accions

jurídiques, administratives i tècniques que siguin necessàries

per a l’efectiva protecció dels consumidors, de conformitat amb

el previst a l’article 27 de la ja esmentada Llei autonòmica de

l’estatut del consumidors i usuaris.

Per tot allò que s’ha exposat i instant ara, en aquest

moment, a la Conselleria de Salut i Consum, el Grup

Parlamentari Socialista presenta aquesta proposició no de llei

per fer efectiu aquest principi d’igualtat entre tots els ciutadans,

per fer efectiu el dret bàsic de tot ciutadà a obtenir

subministrament elèctric i que aquest sigui defensat i garantit

per l’administració competent, tal i com exigeix la norma

aplicable en aquest cas, el compliment de la qual no pot alAludir

ni el Govern ni l’Administració. Així la nostra proposició no de

llei demana en el seu primer punt que el Parlament de les Illes

Balears insti la Conselleria de Salut i Consum del Govern de

les Illes Balears a dur a terme totes aquelles actuacions

jurídiques, administratives i tècniques que siguin necessàries

per a l’efectiva protecció dels consumidors a la zona de

Capdepera i Artà i de totes aquelles que es troben en igual

situació dins del territori de la nostra comunitat, als que

actualment l’empresa subministradora no els abasta d’energia,

malgrat disposar de tots els permisos i autoritzacions

preceptives.

El segon punt de la proposició, en aquest cas crec que més

important, solAlicita que amb l’objectiu de garantir de forma

efectiva i immediata, és a dir des de ja, els drets de tots els

consumidors i usuaris d’energia elèctrica a aquestes zones i

durant el transcurs del temps que es necessiti per solucionar

d’una manera definitiva el problema existent, que el Parlament

de les Illes Balears insti la Conselleria de Salut i Consum de les

Illes Balears a adoptar les mesures cautelars o preventives que

es considerin oportunes, amb caràcter d’urgència per abastar

d’energia elèctrica a tots els ciutadans d’aquestes zones que es

troben amb una manca de subministrament elèctric, mitjançant

la instalAlació, bé de generadors d’emergència, o bé d’altres

procediments tècnics similars, però amb caràcter immediat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. En torn de fixació de posició per part

del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En nom

del meu grup dir que nosaltres donarem suport a aquesta

proposició no de llei, més que res perquè consideram que en

aquestes alçades els ciutadans d’aquesta comunitat no és de

rebut que tenguin aquestes mancances. Per tant, donarem suport

a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. També per anunciar que el

nostre grup dóna suport a aquesta proposició del Grup

Parlamentari Socialista i fer un breu comentari. Com ha dit ja

la seva portaveu, en aquesta mateixa comissió ja fa uns mesos

es va arribar a un acord entre tots els grups, a partir de la

proposició del Grup Socialista i de les esmenes del Grup

Popular, perquè els ciutadans d’Artà i Capdepera poguessin

tenir subministrament energètic en condicions mentre es

resolien els problemes jurídics, o el conflicte que hi ha sobre

soterrament de línies.

Bé jo una mica animat per aquesta qüestió després vaig

formular unes preguntes al conseller per veure si també els
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ciutadans de Santa Eulàlia a l’illa d’Eivissa, que estan en una

situació semblant, si també trobarien solució. La veritat és que

el conseller va anunciar que en una setmana hi hauria solucions,

no pareixia que estigués en la mateixa línia d’allò que es va

acordar en relació a Artà i Capdepera i jo fins ara també crec,

com la portaveu socialista, que no s’ha trobat una solució, no

s’ha trobat una solució efectiva, però hi ha coses que sí sembla

ser que s’han fet i que crec que no són les més correctes, les

més correctes haurien d’anar en la línia d’aquesta proposició,

que a través de Consum es garanteixi aquest subministrament

en igualtat de condicions a la resta de ciutadans de les Illes

Balears. Remarc això de “en igualtat de condicions” perquè en

el cas concret de Santa Eulàlia el conseller, pareix ser, que es

limitava per una banda a autoritzar esteses aèries que tenen una

gran oposició dels veïns i després una notícia que va sortir a un

diari d’Eivissa dia 28 de juliol i com que no ha estat

desmentida, supòs que és correcte, a pesar que no tenc

coneixement exacte del conveni que aquí es cita, però crec que

no és la línia adequada. 

Llegesc textualment un petit paràgraf, diu: “la Conselleria

de Comercio, Industria y Energía y un grupo de empresarios

pitiusos han firmado un convenio a través del que estos últimos

financiarán el soterramiento de diversas lineas eléctricas de

Eivissa, con el objetivo de acabar con el problema de

subministro que sufrían vecinos del municipio de Santa

Eulàlia”, que xifra en 3.000 usuaris i no tots ells usuaris

individuals, inclosos també hotels. Això crec que no és aquesta

igualtat que se’ns va dir que tenien tots els ciutadans. Pensam

que els ciutadans d’Artà, Capdepera i també els de Santa

Eulàlia tenen dret a tenir el subministrament elèctric amb les

mateixes condicions que la resta dels ciutadans. No crec que la

solució sigui que ho paguin els usuaris perquè això seria una

discriminació que pensam que no és acceptable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar també el vot afirmatiu

en aquests dos punts, realment no hi ha més arguments a afegir

a l’argumentació del distints grups que han intervingut. Això sí,

recordar que s’han produït situacions semblants en exercicis

anteriors a algunes zones de Catalunya i les empreses

subministradores ho varen resoldre mitjançant grups de

generació portàtils que in situ, puntualment han donat solució

al problema.

Insistir també que a pesar que s’ha de garantir allò que

estableix la normativa vigent i és que tots els ciutadans tenen

dret al subministrament elèctric. També aquí s’ha de fer un

retret a la majoria, a molts d’ajuntaments de les Illes Balears,

que segueixen apostant per un excessiu creixement urbanístic

i això ens provoca situacions d’escassesa de recursos naturals,

energètics, com aquest cas. Per tant, des d’aquí també hauríem

de ser conscients que per una part hem d’exigir a l’empesa

subministradora el compliment de la normativa i el respecte als

drets dels ciutadans, però les administracions públiques a ser de

cada dia més exigents en intentar evitar un creixement

urbanístic desmesurat que ens provoca aquestes situacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui ens

trobam idò per debatre una proposició no de llei que ha

presentat el Partit Socialista Obrer Espanyol i una proposició

no de llei que no afegeix res nou a la proposició no de llei que

ja vàrem discutir dins aquesta mateixa comissió el mes d’abril

del 2004 i com molt bé s’ha dit i s’ha recordat aquí, va ser una

proposició no de llei, del PSOE també, allà on hi va haver dues

esmenes del Partit Popular i que es va aprovar aquesta

proposició no de llei amb aquestes dues esmenes per

unanimitat.

Avui ens trobam idò que després del mes d’abril de l’any

passat, després de l’estiu, ens trobam a debatre una proposició

no de llei en els mateixos termes i que no afegeix res nou a

aquell debat que ja vàrem tenir. Només hi ha una novetat i és

que aquesta proposició no de llei insta la Conselleria de Sanitat

i Consum i aquella instava el Govern en general. Bé jo he de

recordar que la Conselleria de Consum és també el Govern. Per

tant, allò que introdueix com a novetat aquesta proposició no

de llei no és res. Jo per tant, em deman què pretén el Partit

Socialista Obrer Espanyol? Què pretén el PSOE? Tornar a

discutir allò que ja vàrem discutir el mes d’abril? Tornar a

acordar aquest acord que ja vàrem acordar el mes d’abril? 

Jo no reproduiré senyores i senyors diputats el debat que ja

vàrem tenir abans de l’estiu dins aquesta mateixa sala, ni

repetiré tampoc els arguments que vaig emprar. Em remet, els

estalviaré temps a tots vostès, al Diari de Sessions. Únicament

vull recordar que el projecte del Pla de Capdepera que consistia

en construcció de noves línies de transport i subministrament,

amb una nova subestació a Capdepera i l’ampliació de la

subestació d’Artà, va ser un projecte que va aprovar el Consell

de Govern del pacte de progrés, dia 15 de gener del 2002,

projecte per cert que havia tengut l’entrada dins el Govern dia

21 de novembre del 2000, aquí es veu la celeritat en què feien

les coses el pacte de progrés i que consisteix en línies aèries,

línies aèries d’acord amb el Pla director sectorial energètic que

va aprovar també, precisament, el pacte de progrés. Mentre

s’estava tramitant aquest projecte l’Ajuntament de Capdepera

va fer l’aprovació inicial dia 2 de desembre del 2001, allà on

obligava que les línies de transport i subministrament fossin

soterrades. Ens trobam idò, com molt bé s’ha dit, davant d’un

conflicte de competències, però exactament el mateix que el

mes d’abril. Ens trobam idò pendents de sentència.

Jo he de dir que el Govern està complint aquells acords que

es varen prendre dins aquesta comissió el mes d’abril del 2004

en allò que fa referència a la proposició no de llei. Dir també i

recordar perquè és obligat, que les solucions provisionals quant
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a grups de generació i a més tothom hi coincideix, són molt

més impactants i atempten molt més en el medi ambient. I jo

deman, per què el PSOE insta una vegada més a trobar una

solució, sempre que sigui respectuosa amb el medi ambient?

Supòs que aquest respecte amb el medi ambient deuen ser les

línies aèries que ells varen aprovar en el Pla director sectorial,

supòs que abans eren respectuoses amb el medi ambient, supòs

que ara també ho deuen ser. Però jo em deman, per què el

PSOE no insta al Govern de l’Estat a complir l’esmena

d’addició que va presentar el Partit Popular, quan discutíem la

proposició no de llei el mes d’abril d’enguany i que a més va

ser aprovada per unanimitat? L’acord per unanimitat en el

sentit de, deia aquella esmena: “que l’Estat modifiqui l’actual

marc retributiu de les activitats de transport i distribució

d’energia elèctrica per tal de possibilitat el soterrament de les

esteses elèctriques a les empreses titulars i d’aquestes activitats

en condicions econòmicament viables”. És a dir, que l’Estat

financiï i pagui via tarifa el soterrament d’aquestes línies de

transport, ja que quan va dir sòl rústic via tarifa l’Estat paga

només com si fossin aèries. 

Per tant, aquí hi ha un sobrecost de soterrament que és allò

que demana aquest Parlament, que és allò que va demanar

aquesta comissió al Govern de l’Estat i per què no ho fa? I

insistesc, per què el PSOE insta el Govern de la comunitat, el

Govern nostre i no insta el Govern de Madrid perquè també

compleixi aquesta petició que nosaltres li hem fet, els portaveus

i tots els diputats que pertanyem a aquesta comissió? El Govern

estudia per soterrar les línies i presentarà aquest estudi,

recordaran que hi havia un acord que el Govern fes un estudi

per veure la possibilitat de soterrar aquestes línies de transport,

jo he de dir que el Govern aquest estudi l’està fent, està

pràcticament acabat i que el presentarà tal com diu l’acord

durant el transcurs d’aquest període de sessions. És a dir, que

abans de final d’any haurà presentat aquest estudi.

I allò que fa referència a Santa Eulàlia, ja ho ha dit aquí un

diputat, el conseller d’Indústria va propiciar un conveni entre

GESA, que és l’empresa subministradora i distribuïdora i un

grup de promotors, en el qual els promotors avancen l’import

del soterrament d’aquestes línies. Això és un conveni a 5 anys,

no és una novetat, tots vostès saben que a l’electrificació rural

es feien aquests convenis. Allò que es pretén idò d’aquesta

manera és que uns promotors avancen els doblers i els altres

promotors quan s’incorporin hauran de pagar als promotors

inicials que han avançat els doblers la seva part. En definitiva

qui pagarà el soterrament seran els promotors, seran els

ciutadans, si el Govern de l’Estat no es digna o no té

l’avinentesa per pagar el soterrament que aquest Parlament li ha

demanat.

Jo li he de dir a la Sra. Camps que poc marge d’actuació

dóna al Govern, perquè si es pren un acord el mes d’abril del

2004 i la moció que va signar el PSOE és del maig del 2004,

encara que es signi avui. És a dir, que un mes després de

prendre els acords el PSOE ja exigeix al Govern que solucioni

el que hem acordat fa un mes, però no ho exigeix al Govern

central. Poc marge de maniobra deixa al Govern perquè actuï.

Jo he de dir que el Govern està actuant i el Govern fa feina per

arreglar aquests temes.

Miri si m’apura massa sobre aquest tema, allà on és

l’ajuntament qui dóna llicències, si m’apura, urbanísticament

l’ajuntament per ventura no podria donar llicències d’obra quan

no té garantits els serveis. L’ajuntament quan dóna llicència

d’obra garanteix i quan fa una urbanització l’ajuntament

garanteix que hi ha la dotació de serveis, garanteix que hi ha

aigua, llum, clavegueram, aceres, vials i aquí és on tal vegada

ens hem de plantejar si és el propi ajuntament que demana que

siguin soterrades aquestes línies, a veure si és l’ajuntament el

que hauria de pagar aquest cost de soterrament, via tarifa, però

no via tarifa estatal, sinó via tarifa en allò que fa referència als

veïns, o que el Govern central de l’Estat pagui aquest

soterrament que és allò que tots hem demanat.

En definitiva, Sr. President i per no avorrir-los més,

nosaltres estam d’acord en el primer i segon punt de la

proposició no de llei, però escolti és un acord que ja vàrem

prendre el mes d’abril i no entenem aquesta reincidència.

Estaríem d’acord en votar-ho si també es votés una vegada més

i instar el Govern de l’Estat perquè pagui via tarifa el

soterrament de les línies. Però com que veim que aquesta

proposició no de llei no va per aquí, sinó que va per

impacientar i per no deixar fer feina el Govern, nosaltres per no

haver de discutir més vegades allò que ja hem discutit, Sr.

President, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no

de llei perquè entenem que l’única cosa que pretén el Partit

Socialista mitjançant aquesta proposició és fer política, és molt

legítim que ho faci, però nosaltres estam també per fer feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el grup proposant per un

temps de 5 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair

en primer lloc el suport a aquesta proposició no de llei dels

grups parlamentaris que així ho han anunciat.  Quant al Grup

Parlamentari Popular, manifestar que no entenem aquesta

actitud contradictòria, ja que ells mateixos han reiterat, el seu

portaveu no s’ha cansat de reiterar que a l’anterior proposició

no de llei sobre aquest mateix tema havien votat a favor, però

ara no ens explicam com votaran en contra.

Aquesta proposició no de llei sí afegeix coses noves, perquè

no hem de perdre l’òptica o la perspectiva de la qual es

presenta i que és la perspectiva de consum. El problema amb el

soterrament de línies o no, el debat jurídic que hi pugui haver,

tots els estudis que es puguin fer i qui ha d’assumir aquest cost

no és objecte de discussió en aquest moment. Ara discutim o

posam de manifest el greu perjudici, la greu vulneració dels

drets de tots els consumidors que no tenen garantit aquest

subministrament i per a ells aquest poc marge que ens diu el

portaveu del Grup Popular que han donat en la presentació

d’aquesta nova proposició no de llei per als perjudicats, per als

que no tenen llum a ca seva no és un marge curt, és un marge

que se’ls fa inacabable i no poden esperar. Crec que s’està

vulnerant un dels seus drets més bàsics.
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Entenem sincerament que no donar suport a aquesta

iniciativa és tancar els ulls davant d’un problema molt greu que

està generant importants perjudicis, entre d’altres econòmics a

aquells ciutadans que no els garanteixen i als que no se’ls

protegeix en el seu dret com a consumidors a ser subministrats

d’energia elèctrica. No hem d’oblidar que si bé la solució

definitiva del problema que genera aquest subministrament a

determinades zones de la comunitat és una discussió jurídica i

com ha dit el portaveu del Grup Popular, fins i tot entre pròpies

institucions o administracions, aquesta discussió no té perquè

repercutir, no podem entendre que es faci repercutir de manera

directa damunt dels ciutadans que són els que no es poden

defensar d’aquesta vulneració dels seus drets. No podem fugir

del problema que açò genera molt gent excusant que estam

bloquejats perquè l’ajuntament vol línies soterrades i la

companyia subministradora no les vol posar. Quant al projecte,

o Pla director sectorial, vostès tenen ara la facultat de modificar

aquest projecte i aquestes normes.

No podem tancar els ulls davant d’un problema tan greu,

sabem que aquest problema que pateixen els ciutadans d’Artà

i Capdepera i d’altres zones de la comunitat com Santa Eulàlia

a Eivissa, açò ho pot evitar el Govern balear amb una solució

ràpida, si ho vol, depèn de la seva voluntat i nosaltres només

exigim que es compleixi el principi d’igualtat i que de manera

immediata es garanteixin aquests drets que ara mateix s’estan

vulnerant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Passam idò a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 3443/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 3443/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4914/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a retirada del recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei

d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a la

Proposició no de llei RGE núm. 4914/04, presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retirada del

recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears. S’ha presentat una

esmena per part del Grup Parlamentari PSM, autor de la

proposició no de llei RGE núm. 5356/04, la qual d’acord amb

la resolució de Presidència sobre la interpretació de l’article

164.2 del Reglament del Parlament, serà considerada com a

proposta de modificació dels termes de la iniciativa i podrà ser

defensada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

sense perjudici que per a la seva incorporació com a esmena al

text de la proposició no de llei, sigui necessari que cap grup no

s’hi oposi.

Per part del Grup Parlamentari PSM, té la paraula, per

defensar la Proposició ...

EL SR. OLIVER I MUT:

Una qüestió d’ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. OLIVER I MUT:

Demanaria un minut de recés, per favor. Si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar la Proposició no de llei i l’esmena, té la

paraula el representant del Grup Parlamentari PSM, el Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ha dit el president, aquesta

proposició no de llei està presentada en dos temps: el primer el

mes de juliol, quan esclata el conflicte entre grans empreses de

la distribució comercial i associacions de comerciants, per no

respectar un suposat acord verbal, mitjançant el qual el comerç

només obriria cinc festius durant l’exercici del 2004.

Posteriorment, s’ha conegut, i es registre aquesta esmena a

principis de setembre, s’ha conegut que el Govern de l’Estat ha

presentat un projecte de llei que entra a regular els horaris

comercials i l’obertura en festius. D’aquí que parlem del

mateix, que són les competències de les Illes Balears en matèria

de comerç interior i d’aquí que facem aquesta proposició en

dos temps, però que parlen del mateix.

Perquè l’essència és l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears que, en el seu article 10, estableix: “La comunitat

autònoma té la competència exclusiva en les matèries següents:

el punt 38 diu: comerç interior, sense perjudici de la política

general de preus, de la lliure circulació de béns en el territori de

l’Estat i de la legislació sobre la defensa de la competència”.

Bé, en el marc d’aquestes competències, l’any 2001 el

Parlament de les Illes Balears aprova la Llei d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears, amb un consens crec

que important, tant dins la cambra com a l’exterior, amb unes

objeccions puntuals de les grans empreses de distribució

comercial. Aquesta llei va ser recorreguda al Tribunal

Constitucional per part del Govern de l’Estat, aleshores presidit
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pel Sr. Aznar, i entre els punts recorreguts al Tribunal hi era

precisament la competència en fixar els horaris i festius.

Bé, segons el nostre entendre, és evident que la regulació

d’horaris comercials no entra dins els tres supòsits que l’Estatut

d’Autonomia reserva a l’Estat. És a dir, el número de festius

hàbils per a les activitats comercials de cap manera perjudica

la política general de preus, de cap manera afecta la lliure

circulació de béns en el territori de l’Estat i de cap manera

afecta o s’immisceix en la legislació sobre la defensa de la

competència. Per tant, l’Estatut d’Autonomia, que no oblidem

que és una llei orgànica, és a dir, és una primera categoria de

llei, ratificada per les Corts Generals, ens dóna competències

exclusives, i això vol dir competències legislatives, en comerç

interior i específicament per a aquesta matèria, per a regulació

d’horaris i de festius.

Aleshores, el primer punt d’aquesta primera part proposa

que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat,

una vegada que hi ha hagut un canvi de signe polític, a retirar

el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de comerç que va

presentar en el seu dia.

La segona part, bé, afecta que el conseller de Comerç,

segons la Llei de comerç de les Illes Balears, té la competència

per dictar el número de festius, concretament l’article 20 de la

nostra Llei de comerç diu: “Els diumenges i festius no seran

hàbils per a l’exercici de l’activitat comercial, excepte els

autoritzats expressament pel Govern de les Illes Balears”. I en

el seu punt 2, afegeix: “El conseller titular en matèria de

comerç és l’òrgan competent per autoritzar anualment,

mitjançant ordre, l’activitat comercial en diumenges i festius,

prèvia audiència de les associacions de comerciants, de

consumidors, d’usuaris i sindicals”. Bé, què va passar enguany?

Va passar que el conseller de Comerç, en lloc d’emparar-se en

la facultat que li dóna la nostra Llei de comerç i fixar cinc

festius, que era el pacte al qual -diu el conseller de Comerç-

s’havia arribat dins el Consell Assessor de Comerç, no se sap

perquè, o sí sabem perquè, en lloc de publicar cinc festius

publica dotze festius; fent més cas a una normativa estatal que,

al nostre entendre, vulnera les nostres competències, que no a

la Llei de comerç.

És a dir, jo crec que el conseller de Comerç, el Govern de

les Illes Balears, ha tengut poc esperit autonomista i s’ha deixat

dur més pel respecte a una normativa estatal que no per la

defensa de les competències en matèria de comerç interior. Bé,

i això va provocar el que ha provocat, que les grans empreses

comercials no han respectat aquell acord verbal i han obert els

festius que el butlletí oficial els autoritza a obrir. Si el conseller

de Comerç només hagués publicat cinc festius, no tendríem

aquesta polèmica, no s’hauria perjudicat el comerç autòcton, el

comerç urbà, no s’haurien perjudicat els treballadors que s’han

vist obligats a anar a fer feina set festius que, en teoria, no

s’havien d’obrir, i no hauria existit aquesta polèmica. Bé, però

el tema és que hi ha aquest canvi de govern, pensàvem que

hauríem superat aquest conflicte d’interpretació de les

competències que tenim cada administració, però, d’una

manera sorprenent, el Govern nou, presidit pel Sr. Zapatero, pel

Partit Socialista, presenta un projecte de llei que regula els

horaris comercials i que fixa un mínim d’obertura de vuit

festius. És a dir que és obligatori que, com a mínim, el comerç

ha d’obrir vuit festius a l’any.

I volem insistir: amb quina cobertura jurídica presenta

aquest projecte de llei si les competències en matèria de comerç

interior són de les comunitats autònomes, en el nostre cas de les

Illes Balears? Si no afectam la lliure circulació de béns, si no

afectam la política general de preus, si no afectam la defensa de

la competència, quina cobertura legal té el Govern de l’Estat

per entrar en matèries que són competència exclusiva de les

Illes Balears? D’aquí que en el primer punt instem el Govern de

l’Estat a retirar el projecte de llei que regula els horaris

comercials.

I d’altra banda, no entenem perquè es fixa un mínim de

festius, encara fixassin un màxim, si diguessin com a màxim es

podran obrir vuit festius, i fos responsabilitat de cada govern

autonòmic establir de zero fins a vuit, mirin, encara ho podríem

entendre; però, per què fixar un mínim de vuit festius, insistesc,

sense tenir cobertura legal?

Bé, i en tot aquest debat que, en definitiva, resoldrà el

Tribunal Constitucional en aquest dia, de moment aquests

articles està aixecada la suspensió per part del Tribunal

Constitucional i per tant estan plenament vigents i el conseller

de Comerç els pot utilitzar, el que proposam és que el Govern

remeti tant al Govern de l’Estat com a tots els grups

parlamentaris en el Congrés i en el Senat els informes jurídics

que serviren al Govern de les Illes Balears per personar-se

davant el Tribunal Constitucional en defensa de les

competències de les Illes Balears. I ja es poden imaginar que

aquests informes jurídics defensen que la Llei de comerç de les

Illes Balears és totalment constitucional, defensen aquesta

interpretació que jo he fet avui en dia; i esperam que carregui

d’arguments els distints grups parlamentaris, en el cas que el

Govern de l’Estat no retiri el projecte, com a mínim a presentar

esmenes que defensin els interessos de les Illes Balears.

I aniré més enfora, i acab, Sr. President, crec que des

d’aquí, els dos grups que tenen diputats i senadors a les Corts

Generals, Partit Popular i PSOE, haurien de donar instrucció

als seus diputats perquè presentin esmenes en aquest sentit

durant la tramitació d’aquest projecte de llei i que defensin els

interessos i les competències de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Torn de fixació de posicions. Per part

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula

el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que el Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds dóna suport a aquesta proposició

no de llei, a l’originària i als afegits que s’hi han fet després,

que ens pareix que la complementen des d’un punt de vista més

actual. Bé, això ens du a fer una reflexió, una cosa bastant

òbvia, que és que el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei

de comerç de les Illes Balears es va presentar per motius
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oportunistes dins una campanya que negava el pa i la sal al

Govern de les Illes Balears per part del Govern central. El fet

que no era tant evidentment inconstitucional com es deia, doncs

ho demostra, d’una banda, que el Tribunal hagi aixecat la

suspensió, per tant supòs que el Tribunal considera que no hi

ha qüestions greus que poguessin perjudicar els ciutadans i per

això es pot aixecar la suspensió; però encara és més significatiu

que avui en dia el Govern de les Illes Balears del mateix color

polític que aquí recorria contra aquesta llei, doncs ara la

reivindica, la defensa i la vol aplicar, encara que no amb prou

contundència.

Per tant, demanar al Govern de l’Estat que retiri el recurs

d’inconstitucionalitat creim que és una cosa absolutament

necessària i que pareixia que podia ser una mesura adoptada

sense massa problemes, ja que el Govern central ha retirat

diversos recursos d’inconstitucionalitat. La sorpresa, d’alguna

manera, ve que quan, efectivament, el Govern central presenta

una llei o un projecte de llei d’horaris comercials que va en la

mateixa línia de reclamar cap a la competència estatal una

qüestió que nosaltres entenem que està transferida a les

comunitats autònomes i, en concret, a la nostra comunitat

autònoma. Per tant, tal vegada pot semblar un mica inoportú

des d’aquí, des del Parlament de les Illes Balears, dir-li al

Govern de l’Estat que retiri un projecte de llei, però, si

nosaltres consideram, com crec que consideram tots, que

envaeix les competències pròpies d’aquesta comunitat aquesta

inoportunitat ja no és tal, sinó que creim que és convenient i per

tant a aquest punt afegit també li donam suport.

També, al segon punt inicial, d’instar del conseller de

Comerç, Indústria i Energia l’aplicació decidida de la nostra

Llei de comerç, creim que és convenient tenint en compte que

és plenament vigent, no sabem per què hi ha d’haver problemes

per a la seva aplicació; ens pareix correcte que se l’insti a

aplicar-la.

I també, com a últim punt que s’afegeix, també ens pareix

absolutament convenient, si hi ha uns informes jurídics que

avalen les competències de la nostra comunitat per regular els

horaris comercials, que siguin tramesos a tots els grups

parlamentaris del Congrés i al Govern de l’Estat.

En conjunt estam d’acord amb tots aquests punts i

desitjaríem que s’aprovin per unanimitat; i desitjaríem que,

malgrat que de vegades ser membre d’un partit o d’un grup

d’àmbit estatal crea determinats conflictes, així i tot tots els

grups d’aquesta cambra doncs defensassin les competències

pròpies de la nostra comunitat autònoma, i no per raons, ja dic,

més aviat oportunistes només defensar-les en algun moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores

diputados. Nuestro grupo lo que va a solicitar es que nos vamos

a oponer, con respecto a las enmiendas presentadas, a la

primera enmienda, porque entendemos que un parlament no

puede instar a la retirada de una proposición de ley de un

gobierno que se va a debatir en otro parlamento, con lo cual

nosotros nos opondremos.

En cuanto a la segunda enmienda, estamos de acuerdo en

que pueda ser votada en esta comisión, de hecho nosotros

votaremos a favor porque entendemos que efectivamente, si

hay todos los informes jurídicos que avalen la retirada del

recurso de inconstitucionalidad, pues entendemos que puedan

servir para poder levantar este recurso.

En cuanto a la proposición no de ley presentada por el

Grupo del PSM-Entesa Nacionalista, nosotros vamos a solicitar

que se voten los dos puntos por separado. En cuanto al primer

punto estamos de acuerdo en que no tiene razón de ser que se

mantenga un recurso de inconstitucionalidad, sobre todo,

además, si tenemos en cuenta que, bueno, fue una ley que fue

aprobada por este Parlament en el que ya hubo un debate, en el

que hubo una serie de enmiendas que se admitieron, tanto de

unos grupos como de otros, y por tanto el que el Gobierno

central en esa legislatura, que era el Partido Popular, utilizara

la técnica de presentar recursos ante leyes aprobadas por

comunidades que no estaban regidas por su partido, pues

entendemos que no tiene ningún tipo, ninguna razón de que se

mantenga, con lo cual votaremos a favor de la retirada, de que

se inste a la retirada de este recurso.

Y en cuanto al segundo punto de la proposición no de ley,

nosotros nos abstendremos si se nos consiente votar por

separada, si no votaremos a favor, pero entendemos que

mientras se mantenga un recurso de inconstitucionalidad en un

determinado artículo como es éste, pues que es complicado que

se aplique. Pero en el caso de que, como esperamos que

prospere y este recurso pueda ser retirado, entendemos

perfectamente que el conseller de Comercio debe aplicar un

artículo que establece una ley por el simple hecho de seguridad

jurídica y de que una actividad como es el comercio en nuestras

islas tan importante y que, además, está sufriendo unos serios

problemas ante la situación de estos meses, tanto a nivel

turístico como a nivel de ingresos que se están recibiendo, pues

debe ser regulada, debe ser tratada con mucho cuidado y con

mucho mimo por parte de la Conselleria de Comercio, y así, si

se establecen los días festivos que de momento esta ley está

aprobada por este Parlament establece, y tanto los ciudadanos

como los comercios pueden atender a éstos en días festivos,

pues será una garantía de que tanto el servicio sea muchísimo

mejor y que además garantice en lo que es el comercio

minoritario, pues poder seguir manteniendo una actividad que

cada día lo tiene mucho más difícil en nuestras islas.

Por lo tanto, nuestra posición de grupo sería, resumiendo,

no admitir la primera enmienda; la segunda, sí la admitiríamos;

y si el grupo proponente permite que se vote por separado

votaríamos a favor del primer punto y nos abstendríamos en el

segundo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular no ens oposarem

que el Govern  de l’Esta t re tiri  aquest recurs

d’inconstitucionalitat de la llei, vull dir amb això, idò, que

votarem a favor d’aquest primer punt d’aquesta proposició no

de llei. Jo he de dir, de totes formes, que pens que tal vegada

seria millor que el Govern de l’Estat no el retiràs, seria millor

tal vegada que hi hagués sentència i d’aquesta manera poder

delimitar les competències, el marc competencial entre l’Estat

i la comunitat autònoma.

Miri, efectivament és cert, el Govern té competència

exclusiva en comerç interior, com aquí ja s’ha dit, però també

és cert que la direcció i l’ordenació general de l’economia

nacional és competència de l’Estat central. Seria bo, idò, com

deia abans, que aquest contenciós pogués continuar a fi que es

dictàs sentència al respecte. I més avui, com ja s’ha apuntat

aquí, on coneixem que hi ha un avantprojecte de llei d’horaris

comercials per part del Govern central.

He de recordar, però, també, crec que he de recordar que el

Tribunal Constitucional, com tots vostès saben, va aixecar la

suspensió d’aquest recurs que ell va presentar i que per tant la

Llei balear, la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat

comercial, és aplicable i que s’està aplicant per part del Govern

d’aquesta comunitat. Que es retira el contenciós? Perfecte, a

més a més, el Sr. Sevilla, vostès ho recordaran, quan ens va

visitar ja va anunciar que retiraria aquest contenciós i avui no

m’estranya gens que fes aquest anunci, precisament quan avui

coneixem que s’està elaborant un projecte de llei d’horaris

comercials. És evident, és evident, li fa nosa al Sr. Sevilla que

hi hagi en aquest moment aquest recurs d’inconstitucionalitat

per veure qui té o qui no té competències. Jo, per això, pens

que tal vegada seria millor, idò, que aquest contenciós

continuàs, però, en definitiva, nosaltres, com ja he dit, votarem

a favor d’aquest primer punt perquè, a més a més, la llei ja és

aplicable; només manté la suspensió a tres articles, dos que fan

referència a rebaixes, que són el 27.a) i el 28, i un, que sí vàrem

tenir un acalorat debat al respecte, que és l’article 35.2, de

venda a pèrdues, que nosaltres seguim mantenint que aquest és

inconstitucional. Però, en definitiva, nosaltres, com ja he dit,

votaríem a favor.

Al segon punt no, al segon punt no podem votar de cap

manera a favor, perquè, a més a més, dins l’exposició de motius

es dia una falsedat i ho vull qualificar d’aquesta manera, perquè

diu: “per a la no utilització per part del conseller titular de

comerç de la capacitat normativa en matèria de regulació de

festius”, i això és fals. Que agradi o no és diferent, però és fals.

El Sr. Sampol ha llegit l’article 20, que jo els estalviaré de

tornar-lo sentir, si jo els ho tornàs llegir, però és una

competència del Govern fixar el número de festius i això el

conseller ho ha fet, ho ha fet. A més a més, es va reunir el

Consell Assessor de Comerç, en data 3 de desembre del 2003,

on es varen aprovar els dotze festius, amb l’abstenció, això és

ver, amb l’abstenció dels sindicats. Miri, el que no diu l’article

és quants festius s’han de fixar, no ho diu la llei això, i

nosaltres els recriminàvem, Sr. Sampol, al Sr. Sampol que era

el conseller, que per què no fixava el número de festius. Que al

Partit del PSM no li agradi el que ha fet el Govern, que n’hagi

fixat dotze, si no li agrada és una cosa, però no digui, per favor,

no digui i no insti el Govern a complir una cosa que fa i que

acompleix, perquè l’article 20 el Govern l’acompleix. Com

podem proposar idò una cosa que ja està fent? I a més a més,

nosaltres no podem votar de cap manera un punt en aquest

sentit quan, efectivament, el Govern ho acompleix.

El Govern ho fa, si a vostès no els agrada és una altra cosa,

però escolti, el Govern el que fa és governar i quan governa ho

fa amb lleis, amb decrets i amb resolucions, no amb pactes

verbals; per què si hi havia d’haver un pacte verbal no es fixava

el número de dies festius a la pròpia llei? Per tant, el Govern ho

fa; ara, si a vostès no els agrada és molt diferent. És molt

diferent, Sr. Sampol, el que per ventura vostè hauria de fer és

rectificar, modificar la redacció d’aquest punt número 2, perquè

qualsevol que llegeixi el punt número 2 pareix que el Govern

no acompleix la llei i si un després es pren la molèstia de llegir

l’article 20.2 de la llei veu que és precisament el que diu la

proposició no de llei. Jo l’emplaç a modificar la redacció

d’aquest punt 2, perquè, me referesc amb això, ens dóna la raó.

Miri, quant a les esmenes d’addició del PSM, nosaltres no

estam d’acord amb aquestes esmenes d’addició perquè

nosaltres som respectuosos amb les distintes institucions i

pensam que el Govern de l’Estat té tot el dret del món a treure

un projecte de llei, això sí, haurà de ser respectuós i dins el

marc competencial i no envair les competències de la

comunitat. Però, una vegada que surti a llum, nosaltres

mateixos, dins el Congrés dels Diputats i dins el Senat, ja farem

les esmenes que creguem adients i en el cas que surti a llum,

efectivament, sí que es pot plantejar després el recurs

d’inconstitucionalitat, però abans no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gaspar. Per contradiccions, té la paraula el

portaveu del grup proposant i també per dir si accepta o no la

votació per separat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, acceptam la votació per

separat, home, en atenció a què els grups parlamentaris

admeten que es posi a votació aquesta esmena o aquesta

modificació de la proposició no de llei original.

Bé, aquí han sortit dues controvèrsies: una, si és correcte

instar el Govern a retirar un projecte de llei. Bé, jo crec que si

tenim l’evidència, la constància, emparada amb informes

jurídics, tant dels serveis jurídics de Presidència del Govern

com del propi Consell Consultiu, que aquest projecte de llei

entra en competències exclusives de les Illes Balears, jo crec

que no només és un dret, és una obligació que tenim. Perquè el

projecte de llei és del Govern de l’Estat fins que no ha estat

admès a tràmit pel Congrés dels Diputats, si ja ha complert el

tràmit de presa en consideració, aleshores ja no és un projecte

de llei de l’Estat, sinó que és de les Corts i aquí ja no hi ha qui

l’aturi a no ser els propis grups parlamentaris. Per tant, jo no

crec ni que sigui una descortesia, sinó tot el contrari, és sortir

a camí i defensar el marc competencial de les Illes Balears;

advertir el Govern de l’Estat que, segons tots els informes

jurídics que estan en disposició del Parlament, que el Parlament

també en va fer un, també es pot incloure, com del Govern de
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les Illes Balears, clarament aquest projecte de llei entra en

colAlisió amb el nostre Estatut d’Autonomia i amb la Llei de

comerç aprovada pel Parlament de les Illes Balears. Vaja,

respectam seva interpretació.

Després hi ha la segona qüestió, si el conseller de Comerç

ha aplicat l’article 20.2 de la Llei de la Comerç; home, sí, ha

dictat una ordre amb dotze festius, però no som jo qui ha dit

que el Govern governa amb pactes verbals, és a dir, tot el que

m’ha dit a jo ho digui al Sr. Cardona, ho digui al conseller de

Comerç. Ara me sap greu no haver duit l’hemeroteca, però

vostè la té tant bé com jo, el Sr. Cardona està indignat i prendrà

represàlies contra les grans superfícies comercials perquè no

han acceptat un pacte verbal dins el Consell Assessor de

Comerç, no varen ser els sindicats que s’oposaren, varen ser les

grans superfícies que allà dins, segons han dit les grans

superfícies, s’oposaren que només s’obrissin cinc festius i no

dotze, com marca la normativa estatal. I el Sr. Cardona i el

representant de PIMECO i d’AFEDECO i els representants

dels sindicats han afirmat que es va produir un pacte verbal que

només s’obririen cinc festius.

Què passa aquí? Que el conseller de Comerç, com que en

aquest moment hi ha dues normes vigents, perquè aquesta és

l’altra, el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió

d’aquests articles en qüestió i per tant la Llei de comerç és

d’obligat compliment a les Illes Balears, és d’obligat

compliment. Hi ha dues normatives vigents, una normativa

estatal que fixa per a l’any 2004 un mínim de festius obligatoris

per a les activitats comercials en dotze; i el Govern de les Illes

Balears que podria dictar de zero, bé, a mil no, però a

cinquanta o seixanta i busques de festius. Per què no posàrem

cinc, quatre, deu damunt la Llei de comerç? Perquè les

necessitats canvien d’un any per l’altre, perquè un any hi pot

haver una concentració excessiva de festius amb les festes de

Nadal o les festes de Pasqua o hi pot haver uns determinats

ponts que hi són un any i l’altre no, i convenia ser flexibles.

Ara, el que no ha fet el conseller titular de Comerç, me sap greu

que no sigui aquí avui per debatre això amb ell, és ser fidel a

l’esperit de la llei; ell ha estat fidel a l’esperit de la norma

estatal i ha posat per endavant els interessos del partit que va

ser l’autor, el Sr. Rato, l’any 2000, el juny de l’any 2000, que

va fixar, mitjançant un decret llei el mínim de festius hàbils per

a l’activitat del comerç i no ha estat fidel a l’esperit de la Llei

de comerç. Si havien pactat cinc, que ho diu ell, no ho dic jo

perquè jo no hi era, havia de posar cinc festius al butlletí oficial

i no dotze, i ha estat ell qui l’ha armada, no he estat jo, Sr.

Oliver.

Bé, votin el que vulguin, però les coses són així de clares.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Aquesta presidència demana si hi ha

cap grup que s’oposi a la incorporació de l’esmena al text de la

proposició no de llei? Bé, idò s’entén que només es voten els

punts 1 i 2 de la proposició no de llei original.

Passam idò a la votació i també es voten per separat,

evidentment.

Vots a favor del primer punt de la proposició no de llei, la

proposició original?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor del punt número dos de la proposició no de

llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 15.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat idò el primer punt de la proposició i rebutjat

el segon.

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