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comissió, que és la darrera comissió d’aquesta legislatura, i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, president. Maria Anna López Oleo substitueix Carme
Feliu.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, Sr. President. Francesc Molina Fresneda substitueix
Antoni Marí Tur.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10365/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a elaboració d'un pla de
dinamització del comerç.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10432/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures extraordinàries
per la sequera.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passarem al primer punt de l’ordre del dia, consistent en
la proposició no de llei RGE núm. 10365/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’elaboració d’un pla de
dinamització del comerç. Per tal de defensar-la intervé per part
del Grup Parlamentari Socialista el diputat Vicent Marí per un
temps de 10 minuts. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Defensaré aquesta proposició
no de llei en lloc de la companya Patricia Abascal, que no s’ha
pogut desplaçar des d’Eivissa, que es l’autora d’aquesta
proposició no de llei. També ja li anuncii, Sr. President, que
retiraré la proposició no de llei que ve a continuació perquè es
va presentar el mes de novembre i a hores d'ara ja ha perdut
tota l’actualitat. Per tant ja li anuncii la seva retirada.

En aquesta proposició no de llei, amb la qual demanam que
s’elabori un pla de dinamització del comerç, el Grup
Parlamentari Socialista ho fa perquè entén, com és evident, que
el comerç, que a les nostres illes desenvolupen especialment
petits i mitjans empresaris, té un pes molt important a les
nostres illes, i sobretot genera un volum molt important de llocs
de treball, i és evident que per tot això té un pes específic dins
la nostra economia, que està teixida de petites empreses, de
petits negocis, però que en el seu conjunt sumen una aportació
important a l’economia en general i, sobretot, a la creació de
llocs de treball. 

Per tant per part del Grup Parlamentari Socialista és clara
la importància que té aquest sector dins la nostra economia.
Però també és evident que aquest sector passa per una situació
d’estancament, jo crec que és la paraula més adequada perquè
no es pot dir que hi hagi un retrocés ni una crisi però sí un
estancament, i per tant aquest sector necessita suport; suport
que evidentment no ens referim a subvencions, que creim que
no és la solució definitiva, encara que també s’ha de dir de
passada que el suport mitjançant subvencions que ha aportat el
Govern durant aquesta legislatura ha estat mínim, però sí que

entenem que, donada aquesta situació d’estancament,
provocada per la implantació de grans superfícies, de grans
cadenes, la política de tot inclòs del sector turístic, també
aquesta temporada de rebaixes ha estat poc rendible,
segurament donada la situació del clima, que com que no ha fet
fred ha perjudicat la temporada de rebaixes dels comerciants,
i per tant el petit comerç ha de competir amb tota aquesta
situació.

Això fa que sigui necessari, entenem nosaltres, dissenyar
accions encaminades a superar aquesta situació, i entenem que
s’hauria de fer tal com proposam, mitjançant un pla de
dinamització, que s’hauria de fer conjuntament amb el sector,
un pla que hauria d’incloure, entre altres accions, les de
formació, modernització, introducció de noves tecnologies,
introducció del cooperativisme o millora del cooperativisme
dins el sector a fi de reduir costos, tant de compres com de
gestió; en resum, tota una sèrie de mesures que haurien de venir
a fer que aquest sector sigui per si mateix més competitiu dins
la nostra economia. Insistesc, no pensam només en els temes de
subvencions, que creim que és una política que sempre pot
funcionar molt a curt termini però no és una bona política a mig
o llarg termini.

I què ha fet el Govern en aquests quatre anys en política de
comerç? Jo crec que podem afirmar aquí que, tret de la
moratòria de grans superfícies comercials, ha fet ben poca cosa
més. Fins i tot aquesta moratòria, duim més de dos anys de
moratòria i el Govern ha estat incapaç de regular el tema.
Creim que hi ha un dèficit de gestió del Govern en tema de
comerç que aquesta humil proposició no de llei podria venir a
palAliar, si més no en part, perquè entenem que el problema
evidentment no són únicament les dificultats de competir el
petit comerç amb les grans superfícies, el petit comerç ha de ser
competitiu per si mateix; una moratòria d’instalAlació de grans
superfícies no és la solució, o fins i tot una regulació en el futur
de prohibir o restringir la instalAlació de grans superfícies no és
una solució per sí mateixa, pot ser una part de la solució però
no és una solució per si mateixa. La solució passa perquè el
petit comerç de les nostres illes sigui competitiu per si mateix
i emprengui aquelles mesures, aquelles accions de
modernització, d’implantació de noves tecnologies i
d’actuacions que el facin competitiu per sí mateix.

Per això entenem que aquesta proposició no de llei té tota
la vigència encara a dia d’avui, a pesar que es va presentar
també el mateix mes de novembre, i això fa que el segon punt
sí que és cert que potser en aquests moments no té molt de
sentit, el segon punt de la proposició no de llei, que insta el
Govern a elaborar aquest pla en un termini màxim de tres
mesos; és evident que avui en dia és de difícil compliment. En
qualsevol cas sí que pensam que té sentit mantenir i defensar
aquesta proposició no de llei perquè si és aprovada obligarà el
Govern que vengui, i hi confiam, a aplicar-la i complir-la des
del Grup Parlamentari Socialista, perquè així esperam que ho
diguin els electors a les pròximes eleccions. Per tant sí que
potser el que s’hauria de fer en aquest moment és retirar el
segon punt i anuncii que el retiram perquè no té sentit, però sí
mantenim el primer amb l’argumentació que hem fet.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. 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. Per donar suport a aquesta
última proposició no de llei que es veu aquesta legislatura
davant la Comissió d’Economia; quasi lament que es retiri el
segon punt d’aquesta proposició perquè aproximadament són
tres mesos el que falta per a la presa de possessió del nou
govern, del nou govern que esper que sigui d’un signe polític
diferent i en tot cas que sí posi en marxa, apliqui un pla de
dinamització del comerç, però just queden aproximadament
tres mesos perquè ho poguessin dins el calaix i que el nou
govern l’aplicàs. Em tem que no; si en tota la legislatura això
no s’ha fet crec que difícilment es farà en el que queda de
legislatura, amb un govern en funcions a partir de la
convocatòria d’aquestes eleccions, però encara que sigui
d’alguna manera una mica simbòlic o voluntarista presentar
aquesta proposició ara, quan és molt poc probable que el
Govern actual, si no ha fet els deures en tota la legislatura, els
faci ara, però, bé, serveix per posar damunt la taula aquest
tema.

Coincidesc amb el portaveu del Grup Socialista en la
importància del sector del comerç quant a llocs de feina; també
de la contribució que fa el petit comerç al manteniment del
teixit urbà; dels perills o els problemes amb què s’enfronta
aquest comerç amb l’entrada de les grans superfícies, que ha dit
el Sr. Tur; i també ha fet referència molt per damunt a l’efecte
del tot inclòs a les zones turístiques, que jo crec que aquest és
també realment important perquè en un moment on estam en
una etapa d’una certa bonança turística i d’una major arribada
de visitants resulta que a zones turístiques hi ha comerç, hi ha
oferta complementària que redueix de manera important els
seus ingressos, i ni tan sols regular el tot inclòs ha estat possible
aquesta legislatura, ni evidentment fer un pla que també per
part de la conselleria s’havia dit diverses vegades. 

Per tant, encara que ara mateix sigui simplement deixar
constància d’uns fets, d’uns problemes, i sabent que aquesta
proposició té poca virtualitat, poca possibilitat que es
converteixi en una realitat que sigui assumida i executada pel
Govern, com a recordatori d’aquest problema real deixar-ne
constància jo crec que està bé i, ja dic, hi donarem el nostres
suport, el nostre vot afirmatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja s’ha apuntat la dificultat en
l’oportunitat de la presentació de la mesura; realment ara no hi
haurà aquest termini però no sé quan es farà aquest pla,

probablement ja dins la pròxima legislatura. Efectivament era
molt pensar que hi ha gent en aquests moments a la conselleria
fent feina i molt més en direcció política, si hi ha gent que no
hi ha anat..., no és que no hagi fet feina en aquest sentit, sinó
que no hi ha anat perquè s’ha cuidat de ser tinent batle d’Inca,
per exemple, a nivell d’indústria, i m’estranyaria que ara
aquests tres mesos es dedicassin els càrrecs polítics a intentar
analitzar el món del comerç en comptes de ser al carrer.

Del que no hi ha dubte és de la necessitat i la conveniència
d’aquest pla, perquè no només calen mesures territorials o
mesures normatives, sinó també un pla més global i de
replantejament o d’ajuda, perdre mesures estructurals dins el
sector, perquè no hi ha dubte que la globalització, la
concentració, el món de les franquícies està afectant de ple, no
només les grans superfícies sinó també la filosofia que hi ha
darrere, al que és el sector tradicional del comerç.

En aquest sentit hi ha una nova amenaça, jo crec que
s’hauria de pensar el Partit Socialista el suport que dóna a la
directiva Bolkstein i el que representa a nivell europeu per a
aquesta..., com una amenaça al comerç; crec que és un error
malgrat que s’hagi minvat el caràcter ultraliberal que tenia en
un principi. Això no obstant la darrera versió encara dóna ales
i apunta i abona a una manera d’entendre el comerç que va
absolutament en contra del que era el comerç tradicional, i que
hi hagi zones de comerç, zones que donen vida a les ciutats
mediterrànies, com a mínim a les mediterrànies, que hi fa més
bon passejar, i crec que nosaltres hem de reivindicar aquest
model; l’hem de reivindicar com un model de vida, també com
un atractiu turístic, és a dir, és molt més agradable passejar per
aquests entorns que no per zones estrictament residencials,
desangelades, on tot es compra un pic cada setmana dins una
gran superfície, o fins i tot comanant cada vegada més de
manera virtual, perquè crec que realment tots ens penedirem
d’haver triat aquesta nova manera d’entendre el comerç.

Per tant des de l’administració hem de mirar d’aplacar o de
reconduir al nivell que es pot aquests grans cavalls desbocats
que són el mercat; se’ls pot conduir relativament, és evident
que no podrem canviar del tot els signes del temps, tots som
plenament conscients d’això, però sí que hem de conduir-los
cap a uns escenaris que ens resultin més favorables.

Jo crec que a més de l’estancament que apuntava el
portaveu també hi ha una incertesa, incertesa pel futur que
precisament aquests plans podrien intentar ajudar a aclarir.

Les mesures territorials ja s’han apuntat. La moratòria és
una moratòria; una moratòria només és una mesura cautelar,
una mesura provisional, i vivim damunt una mesura provisional
des de fa (...), del 96, amb distintes pròrrogues, amb distintes
mesures, amb distints instruments, i això és bastant aberrant. És
a dir, del que es tracta és de dir quin model volem i no quedar
instalAlats dins mesures cautelars que donen inseguretat al
mercat. El Pla d’equipaments comercials també s’hauria de
revisar a fons després de la Llei de comerç; això depèn dels
consells: el de Menorca haurà quedat..., si no està molt avançat,
jo ara exactament no sé el darrer minut d’aquest pla; Mallorca
no l’ha començat, i crec que sí que seria interessant. Però com
ha apuntat el portaveu, més important i tot ara mateix que la
regulació territorial, que té una importància, és també prestigiar
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el comerç, sensibilitzar el públic de la importància del valor del
producte, dels avantatges d’aquest model, del seu atractiu, i
encertar en les mesures que es prenen. 

Jo he dit en algun moment, el poc que he estat per aquí en
aquesta darrera legislatura, que exemples com el d’Inca són
especialment desafortunats, és a dir, utilitzar un centre d’Inca,
que és una llepolia a nivell comercial a tots els nivells, per fer
quatre pisos enterrats de soterrament per bàsicament fer un
Mercadona, per fer una superfície comercial d’aquest estil, i
mitjan dotzena, una dotzena de llocs de mercat tradicional, de
mercat artesà o..., bé, de queviures, ens pareix, destinar tants de
milions a fer un Mercadona en el centre, ens pareix molt poc
intelAligent o molt poc dins la línia d’afaiçonar zones amb
atractiu amb valor afegit que donin atractiu al nostre comerç. 

En qualsevol cas aquest pla podria fer aquesta anàlisi de
beneficis i amenaces que té el sector i crec que ens hi apuntam
i confii que es farà des d’una altra sensibilitat, i així i tot confii
poder fer-lo amb unanimitat, hi hagi qui hi hagi, perquè tots
estiguem d’acord al final en quin model de comerç volem, si és
aquest que jo apuntava en aquesta intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. 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, jo he de
començar dient que estic d’acord amb aqueixes referències que
ha fet el Sr. Tur del comerç; estam d’acord amb la necessitat
també de redactar un pla, però no un pla de dinamització, sinó
el pla estratègic que va anunciar el Govern que faria i que hi
està fent feina.

Jo pens també que aquesta proposició no de llei no és
oportuna, Sr. Tur, però no ho pens només perquè estiguem a
finals de legislatura, sinó que també s’han produït uns fets, hi
ha unes circumstàncies, hi ha un escenari que modifica
precisament tota la referència als plans d’actuació que es
puguin fer en benefici del comerç. Pens que, previ a la redacció
d’un pla de dinamització, el que cal és aprovar el reglament de
la Llei de comerç. Vostès saben que el Govern està fent feina
en aquest reglament i esperam que molt prest es pugui aprovar
aquest reglament que marca la Llei de comerç del 2001. És a
dir, hi ha hagut dos anys de pacte de progrés i ara quatre ja del
Govern del Partit Popular i pens que és important fer aquest
reglament que clarifiqui aquesta Llei de comerç. Llei de comerç
que jo he de recordar aquí que pràcticament va ser aprovada
per unanimitat, tret d’un seguit d’articles allà on des del Partit
Popular ens hi oposarem, però que no hem modificat després,
com era la venta amb pèrdues.

També que és molt important la redacció del Pla estratègic
del comerç, previ a fer un Pla de dinamització del comerç,
precisament és el Pla estratègic del comerç el que ha de marcar
les pautes d’actuació cap el comerç. Vostès saben que s’hi està
fent feina en aquest moment, s’han constituït i s’han reunit les

meses de diàleg social, es mantenen també les reunions
sectorials. És a dir, en aquest moment s’està fent el diagnòstic,
s’està fent la radiografia i d’aquí, d’aquest diagnòstic és d’allà
on ha de sortir aquest Pla estratègic del comerç, però pens que
previ a la seva proposta. És a dir, la seva proposta ha de ser el
Pla estratègic del comerç.

Però com deia al principi de la meva intervenció, avui tenim
un condicionant extern molt important, vostè Sr. Tur no hi ha
fet referència i m’estranya que vostè, el Partit Socialista Obrer
Espanyol no faci referència a aquest tema que sí n’hi ha fet el
Sr. Alorda. És un condicionant importantíssim que modifica
tota la normativa en matèria de comerç i condiciona ja tots els
futurs plans. M’estic referint, com molt bé ha dit el Sr. Alorda,
a la Directiva Bolkstein i com vostè sap, es va aprovar deu fer
un mes. Aquesta directiva traspassa tota la legislació nacional
que s’haurà d’adaptar a aquesta directiva comunitària i també
tota la normativa de la nostra comunitat.

Bé, jo pens que avui un dels temors que tenim és
precisament aquesta directiva, a més no es podria concebre un
Pla estratègic del comerç si no es té en compte aquesta
directiva i si no es té en compte que avui no se sap, no és
possible encara, com modificarà també l’Estat central la
normativa estatal. Per tant, modificant la legislació estatal,
també s’haurà de modificar la nostra legislació. I miri, perquè
es facin una idea de la importància que té aquesta directiva,
encara que és cert que és una cosa dins el temps i no és
definitiva, sinó que és una solució momentània, fèiem
referència a la moratòria de grans establiments comercials. És
a dir, podem estar d’acord que no pot ser mai una mesura
definitiva, sinó cautelar. Bé, idò la Directiva Bolkstein tira
enterra la moratòria de grans establiments comercials. Aquesta
directiva comunitària també tira enterra, es carrega, la llicència
prèvia de gran establiment comercial de la Llei de comerç del
2001. Això és el que fa aquesta directiva comunitària. Bé, es va
criticar, però jo crec que el Govern encertadament, quan es
tramitava la Llei de pressuposts va introduir el concepte
“d’urbanisme comercial” a la normativa urbanística dels
ajuntaments, que són els que hauran de donar un ús comercial.
Tot això és precisament per poder salvar aquests extrems de la
Llei de comerç.

Tenint en compte que és important fer un Pla de comerç,
així ho ha manifestat i així hi fa feina el Govern, Sr. Tur, crec
que per tots aquests condicionants, la seva proposició no de llei
jo crec que està carregada de bona voluntat, però entenc que és
una proposició no de llei que en aquests moments té poc sentit,
per mor de què s’està a l’espera de l’aprovació, com he dit
abans, del reglament de la Llei de comerç, també del Pla
estratègic i de veure com es frenarà, o quines mesures es
posaran per part del Govern de l’Estat i per part del Govern
d’aquí en allò que fa referència a “l’amenaça” que suposa la
Directiva Bolkstein, tenint en compte com molt bé s’ha dit
aquí, compartim tots els diputats, el comerç tradicional de les
nostres Illes és molt important.

Per tots aquests motius Sr. President, i com no podria ser
d’altra manera després de les meves explicacions, el Grup
Parlamentari Popular rebutjarà aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Tur, no Marí, vol fer ús de
la paraula per contradiccions? Té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí. Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè al cap i a
la fi contradiccions no n’hi ha hagut, especialment perquè ha
començant el vot..., bé en primer lloc agrair el suport dels grups
Esquerra Unida i Els Verds i PSM-Entesa Nacionalista, suport
amb el seu vot i les argumentacions que han complementat la
meva exposició inicial per defensar aquesta proposició no de
llei.

Per part del Grup Parlamentari Popular, tampoc és que hi
hagi hagut grans contradiccions, ha començant el seu portaveu
que estaven d’acord amb l’esperit o la intenció d’aquesta
proposició no de llei, he volgut entendre que la consideraven
insuficient. També hi podem estar d’acord, no és la solució
definitiva, ni és la panacea. És una aportació més en trobar les
solucions que necessita, com s’ha deixat molt clarament aquí en
les intervencions, el sector del nostre comerç.

Bé, en qualsevol cas el que sí ha fet el portaveu del Grup
Parlamentari Popular és confirmar el que jo acabava de
denunciar en la meva primera intervenció, la pobra acció de
govern entorn a la política de comerç, per no dir nulAla. El
portaveu del Grup Parlamentari Popular ha dit que estava
d’acord amb la nostra proposta, però el que té més sentit és que
es redacti o que s’aprovi el Pla estratègic que va anunciar el
Govern. Efectivament, un Pla estratègic que és molt més global
i que va anunciar el Govern, però ha deixat passar la legislatura
i no ho ha fet, ni ho farà evidentment, amb el temps que queda.
O la necessitat de desenvolupar el reglament de la Llei de
comerç, que com molt bé ha dit, és una llei del 2001 i que han
passat 2 anys d’aquella legislatura i 4 d’aquesta. O sigui, un
tema molt important més en el qual aquest Govern no ha actuat.
Jo crec que aquest és el principal problema que hem tengut en
política de comerç aquesta legislatura, la manca d’acció de
govern. 

És evident que el Pla estratègic és d’àmbit molt més global
i que ha d’implicar molts més aspectes que no un simple apartat
que seria el de dinamització, com plantejam nosaltres
mitjançant aquesta proposició no de llei, però el pla hauria
d’estar perfectament integrat dins l’altre. Per tant, una cosa no
lleva l’altre, un no és incompatible amb l’altre, sinó que són
perfectament complementaris. El problema és que aquest
Govern, com ha reconegut el mateix portaveu del Grup
Parlamentari Popular, no ha fet ni una cosa ni una altra, ha fet
anuncis això sí, però ni una cosa ni l’altra. 

Evidentment té raó quan diu que no he fet referència a la
Directiva Bolkstein. Quan es va presentar aquesta proposició
no de llei crec que no havia sortit encara. En qualsevol també
com s’ha dit és veritat que és una directiva d’un contingut molt
liberal, ultraliberal i que s’haurà de veure com es pot, donant
compliment evidentment a la directiva, transposar la legislació
de l’Estat espanyol, de manera que perjudiqui el menys
possible al sector del comerç de les nostres Illes i que com hem

dit tots els portaveus, és un sector amb unes particularitats que
sens dubte són molt positives per a la nostra societat, per a les
nostres ciutats, per al dinamisme de la nostra economia, però té
unes característiques que sens dubte aquesta directiva els pot
perjudicar. 

Jo crec que aquí hem d’insistir en què el Govern de les Illes,
aquest o el que surti de les eleccions, ha d’estar vigilant i vetllar
perquè la transposició d’aquesta directiva, lluny de perjudicar,
pugui ser beneficiosa per al nostre comerç. En resum estam
dient el que he dit a tota la intervenció, que el Govern ha de
vetllar per als interessos del nostre comerç i ha de prendre totes
aquelles accions que siguin necessàries en un sentit o en un
altre i no només fer anuncis de coses que després, com estam
veient ara, li ha passat la legislatura i no ha fet.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President, és per una alAlusió, no entraré en debat, només
m’agradaria fer un aclariment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies. S’ha dit que jo he reconegut un seguit de coses. Jo
deman que no se m’interpreti. Jo he dit el que he dit i em
mantenc en allò que he dit, però si se m’interpreta dient que jo
he dit i he reconegut, que cadascú faci les interpretacions, però
que no se m’interpreti. He dit el que he dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació del primer punt
de la proposició no de llei, donat que el segon punt ha estat
retirat.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 9, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei RGE núm.
10365/06.

Donat que s’ha retirat la proposició no de llei RGE núm.
10432/06 i abans d’aixecar la sessió, ja que no hi ha més
assumptes a tractar, els voldria desitjar molta sort i molta salut
per al futur.

Moltes gràcies.
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