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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, recomençarem
la sessió.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
11538/09, electoral dels consells insulars.

En primer lloc, debatrem el dictamen del Projecte de llei
electoral dels consells insulars. Per defensar el projecte de llei
té la paraula el Sr. Moragues.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Un dels aspectes més importants i innovadors de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 2007 és la facultat que
atorga al president del Govern sota la seva exclusiva
responsabilitat d’acordar la dissolució del Parlament amb
anticipació al termini natural de la legislatura.

Aquesta prerrogativa és una novetat respecte de l’anterior
estatut de 1983 que, com saben vostès, no preveia aquesta
possibilitat a causa de la composició dels consells insulars,
perquè cadascun d’aquest estava integrat pels diputats elegits
pel Parlament a les illes de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i
Formentera.

Amb la nova configuració estatutària de llistes separades,
una per al Parlament i una altra per als consells insulars, el
règim de composició de cadascuna de les institucions és
autònom i independent.

D’aquesta manera se supera l’obstacle que suposava la
identitat dels membres d’ambdues institucions i s’obre la
possibilitat que el president del Govern pugui promoure la
finalització de manera anticipada de la legislatura parlamentària,
sense que açò alteri el normal funcionament dels consells
insulars. En definitiva, com assenyala un dels savis de la
comissió assessora del nou Estatut en la seva publicació
doctrinal sobre consells insulars, i em referesc a Fèlix Pons i
Irazazábal, llegesc literalment: "La separació de llistes és una
reforma coherent amb la qual s'introdueix la possibilitat de
dissolució anticipada del Parlament fins ara impossible perquè
no es podien dissoldre els consells. Ara els consells queden al
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marge de la decisió política d'anticipar eleccions
parlamentàries". Fins aquí la cita.

Conformement amb l'article 52 de l'Estatut d'Autonomia de
2007 hi ha ara tres causes d'acabament de la legislatura
parlamentària: una d'ordinàries, i dues d'extraordinàries.
L'ordinària és per expiració del mandat en complir-se quatre
anys de la data de les eleccions; i les dues extraordinàries són de
manera anticipada, la primera si no té lloc la investidura
parlamentària del president, i la segona per dissolució del
Parlament acordada pel president del Govern. És a dir que abans
de complir-se quatre anys de la data de les eleccions, el
president del Govern pot dissoldre de manera extraordinària el
Parlament i pot convocar eleccions anticipades sense que açò
afecti els consells.

Aquesta conclusió anterior no es pot veure alterada per
l'aplicació de la disposició transitòria setena de l'Estatut
d'Autonomia de 2007. Al seu apartat segon regula de manera
provisional el règim electoral dels consells insulars, que és
directament aplicable mentre no estigui aprovada una llei que
disposi l'elecció dels membres d'aquestes institucions insulars.
Què vull dir amb açò? Que la disposició transitòria setena
preveu amb caràcter provisional que els membres dels consells
insulars s'elegiran mitjançant l'aplicació dels preceptes de la
Llei electoral de la comunitat autònoma, tenint en compte, en tot
cas, les especificitats contingudes a l'apartat segon de la
disposició transitòria i sempre respectant el règim electoral
general. Però a la vegada també preveu que mentre no estigui
aprovada una llei que reguli l'elecció dels membres d'aquestes
institucions insulars, aquests s'elegiran de manera independent
coincidint amb la data d'elecció dels membres del Parlament.

El cert és que aquesta expressió temporal s'ha d'entendre
forçosament que és d'aplicació quan es tracta de convocatòries
d'eleccions ordinàries, és a dir, perquè ha expirat el mandat en
complir-se quatre anys de la data de les eleccions, i no quan es
tracta de convocatòries d'eleccions extraordinàries.

La coincidència temporal que es dóna en causes ordinàries
d'acabament de la legislatura no es pot donar mai quan aquesta
acaba per causes extraordinàries, com passa quan el president
del Govern dissol el Parlament de manera anticipada. En
qualsevol cas i per evitar alguna confusió jurídica i política que
es pogués promoure, com ja s'han produït en altres ocasions,
sobre la interpretació de l'Estatut de l'expressió temporal de la
coincidència de les eleccions al Parlament i als consells, el
Govern de les Illes Balears ha elaborat el projecte de llei
electoral dels consells insulars que avui acaba el seu recorregut
parlamentari.

A partir de la vigència de la reforma de l’Estatut que
estableix la separació de les llistes electorals al Parlament i als
consells, el Govern va creure també que el millor era acomplir
l’apartat segon de la disposició transitòria setena, “mentre no
sigui aprovada la llei del Parlament que en aplicació d’aquest
estatut reguli l’elecció dels membres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa”; i també l’article 64.4, “una
llei del Parlament ha de regular el nombre de membres que ha
d’integrar cada consell insular i també les causes d’inelegibilitat
i d’incompatibilitat que els afectin”.

Així idò, amb aquesta llei el Govern pretén donar
compliment rigorós al mandat estatutari que efectuen els dos
preceptes esmentats, i ho fa, a més, en exercici de les
competències exclusives de la comunitat autònoma, ja que els
consells insulars formen part del sistema institucional
autonòmic. La comunitat autònoma té la competència exclusiva
sobre l’organització, el règim i el funcionament de les seves
institucions pròpies, com diu l’article 30.1 de l’Estatut.

La llei no regula els processos electorals a l’illa de
Formentera, perquè l’article 63.2 de l’Estatut estableix que el
consell està integrat pels regidors de l’Ajuntament de
Formentera.

En conclusió, aquesta llei regula les eleccions als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, i en canvi, pel que
fa al Consell Insular de Formentera, remet l’elecció a la
legislació electoral general.

No tendria sentit tramitar i aprovar un llarg text legal quan
les eleccions dels diputats del Parlament de les Illes Balears ja
es regulen mitjançant una llei electoral; per aquesta raó, el
projecte remet, en bloc, a la Llei 8/1986 per tal d’aprofitar-ne
les regles i determinacions que han estat contrastades amb la
realitat en nombrosos processos electorals. Per açò el text
disposa que les regles establertes per a les eleccions
autonòmiques a la llei esmentada són aplicables amb caràcter
general també a les eleccions als consells insulars, llevat de les
regles especials que s’especifiquen a la norma que avui
s’aprovarà.

Pel que fa al contingut, la llei regula el dret de sufragi actiu
i passiu, incloses les incompatibilitat i la inelegibilitat. També
regula l’administració electoral i defineix els òrgans que la
integren.

En sintonia amb l’apartat 2.h) de la disposició transitòria
setena, la llei determina que la convocatòria de les eleccions
l’ha de fer per decret el president de la comunitat autònoma
d’acord amb l’article 42.3 de la Llei Orgànica del règim
electoral general, açò implica que les eleccions als consells
insulars s’han de celebrar el quart diumenge de maig de l’any
que pertoqui.

Així mateix, fixa la composició quantitativa de cadascun
dels tres consells insulars, 33 consellers a Mallorca, 13
consellers a Menorca i 13 consellers a Eivissa; i altres aspectes
complementaris com ara els relatius a les places de consellers
electes que no es podran atribuir a les candidatures que no hagin
obtingut almenys el 5% dels vots vàlids.

També preveu que els partits, les federacions, les coalicions
i les agrupacions electorals que pretenguin concórrer a les
eleccions han de designar un representant general per cada
elecció a cada consells insular. I estableix les quantitats amb què
se subvencionaran les despeses electorals en funció dels
consellers elegits i dels vots aconseguits.
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Finalment, i de manera transitòria fins que una nova llei de
consells insulars ho determini, regula els terminis i l’acte de
constitució del nou ple dels consells després de les eleccions i
també l’elecció del president del consell insular.

En definitiva, amb aquest projecte de llei el Govern pretén
donar compliment a l’Estatut d’Autonomia i alhora garantir la
seguretat jurídica en el procés electoral dels consells insulars i
evitar qualsevol mena de buit legal. 

El projecte de llei ha estat millorat en la seva tramitació per
part dels grups parlamentaris a qui vull agrair totes les seves
aportacions i a tots, grups parlamentaris i serveis tècnics
d’aquest parlament i del Consell Insular de Mallorca, per la
feina que han fet fins als darrers moments de la tramitació per
redactar i pactar una esmena in voce que es presentarà al llarg
del debat. A tots, moltes gràcies per la seva implicació i per la
seva responsabilitat institucional.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 13231, 13232 i 13235/09, té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, portam, avui, a la primera tarda del mes de
desembre, una llei que mantenint el seu caràcter tècnic i el seu
caràcter instrumental, constitueix la passa, com ha dit el Sr.
Conseller, definitiva que permetrà elevar a categoria de realitat
el que preveu l’Estatut d’Autonomia en relació amb l’autonomia
electoral que han de tenir tots i cadascun dels consells insulars.
Una llei que, recollint majoritàriament les disposicions de
legislacions de rang superior, ompli un buit legal que era
necessari cobrir per dues qüestions bàsiques i fonamentals,
independentment de tota la resta de contingut: una era donar
l’autonomia prevista a l’Estatut als consells; i l’altra, el que ha
comentat el conseller Moragues, la possibilitat d’atorgar plena
llibertat als presidents d’aquesta comunitat per decidir
convocatòries electorals.

És una llei amb un perfil i un contingut que no s’allunya de
la normativa electoral en què s’inspira i de què beu i en tot allò
que era susceptible de ser contradictori o tot allò que era
susceptible de ser inconnex ha estat correguda pels ponents, pels
diputats i també, per suposat, pels serveis jurídics d’aquesta
cambra que he de dir que han donat un suport tècnic
extraordinari per tal de resoldre qualsevol dubte dels diputats.

L’estructura del text és ben senzilla i preveu de forma
completa totes aquelles circumstàncies que han de donar sentit,
com dic, a la realitat institucional insular. Regula, com ha dit el
Sr. Conseller, causes d’incompatibilitat, d’inelegibilitat,
d’administració electoral, de les facultats del president de la
comunitat en relació amb la convocatòria electoral, de la
composició dels membres dels tres consells insulars, de la figura
del representant general; i inclou la figura de l’administrador
general. També regula les despeses electorals i, per suposat,
l’acte de constitució i d’elecció dels presidents dels respectius
consells insulars.

En aquest text el Grup Parlamentari Popular ha presentat un
total de set esmenes, d’aquestes, quatre han estat incorporades
en el text definitiu que avui s’aprovarà, per tant el Grup Popular
manifesta la seva satisfacció que més de la meitat de les seves
esmenes hagin estat incorporades al text definitiu. N’hi ha tres
que es mantenen vives, no obstant això i després d’haver
contrastat les distintes opinions dels portaveus dels diferents
grups parlamentaris, atès que es tracta d’esmenes de contingut
bàsicament formal i que no varien en mica el sentit de l’articulat
i en ares a trobar el major consens possible, els he de dir que el
grup parlamentari ha decidit retirar d’aquestes tres, dues
esmenes que són la 13231 i la 13232.

Pel que fa a l’esmena relacionada amb la disposició
transitòria primera, apartat e), el grup parlamentari la manté, el
Grup Parlamentari Popular manté aquesta esmena que fa
referència precisament a la fórmula de prestar jurament o
promesa per part dels consellers electes. La nostra motivació és
molt senzilla, entenem que si el propòsit del Govern és mantenir
a l’articulat una fórmula de jurament o promesa del càrrec, ha
de ser la fórmula emprada en aquesta mateixa cambra i a tota la
resta d’institucions polítiques de l’Estat, que precisament és una
fórmula que es recull al Decret 707/1979. És per aquesta raó
que el nostre grup parlamentari ha estimat oportú ampliar la
fórmula proposada recuperant aquella que precisament
contempla la nostra legislació en clara oposició a una fórmula
contemplada en aquesta llei, que entenc que és un error, que no
és legal i que, per tant, no és la que correspon fixar.

Qüestió distinta, senyors diputats, qüestió ben diferent
hagués estat que la proposta del Govern en aquest projecte
hagués estat la de no incorporar cap fórmula; en aquest cas
l’aplicable seria la que fins ara es venia emprant i que per
mandat legal s’ha de continuar emprant.

Dit això i per acabar, he de celebrar l’alt grau de consens en
la tramitació d‘aquesta llei i felicitar-nos per l’aprovació
propera d’aquest text legislatiu.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez.

(Aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 2 / 1 de desembre del 2009 3629

 

Torns a favor de l’esmena? No n’hi ha. Per tant, passarem
als torns en contra. Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià, té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt breument,
el conseller crec que ha resumit perfectament el contingut de la
llei i, per tant, no reproduiré les seves explicacions. Entenem
des d’Unió Mallorquina que aquesta llei dóna compliment a
l’Estatut d’Autonomia, que refon normativa existent en relació
amb la qüestió que ens ocupa i que, sobretot, és una millora de
les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat. Per tant, volem
manifestar el nostre suport al text legal que previsiblement
aprovarem.

En relació amb les esmenes, ho ha dit també el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, s’ha fet una tasca en ponència i en
comissió per arribar a un consens, a un acord, per tal que
aquesta llei pugui sortir per unanimitat, i també sap el diputat
Sr. Miquel Jerez que se li ofereix una transacció en relació amb
la fórmula de jurament, perquè no hi hagi fórmula explicitada,
sinó que quedi oberta aquesta fórmula, i altres transaccions
tècniques que li proposaran, ja se li ha comentat, explícitament
per altres portaveus que intervendran a continuació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Des del nostre grup parlamentari, BLOC i PSM-Verds,
em pertoca fixar la posició respecte de les esmenes del Grup
Popular. Seré breu en la meva exposició, perquè després de la
seva intervenció, Sr. Jerez, només resta pronunciar-me sobre
una sola esmena; de les tres que quedaven vives, vostè n’ha
retirades dues, n’havia presentades set, quatre ja havien estat
aprovades a ponència o a comissió, però n’ha retirat dues i jo
crec que ho ha fet, com molt bé ha dit, perquè hi ha un acord de
fons que tots compartim, de la qual cosa em felicit. Com també
em felicit de l’alt consens, ampli consens a què s’ha arribat
entorn d’aquesta llei que crec fonamental pel que suposa de
desenvolupament estatutari. Consens que des del nostre grup
parlamentari desitjam i esperam que en un futur es mantengui
també quan es tramiti la nova llei de consells, ja anunciada i en
procés d’elaboració, i també quan es revisi la Llei de
finançament dels consells insulars que ja ha esgotat els terminis
i que és clau per al nostre sistema institucional perquè no
dubtem, no oblidem, que si els consells són una peça
fonamental, el seu finançament és el que els fa efectius i
possibles.

No m’allargaré més en aquesta disgregació, anem ja
concretament a l’esmena, a l’única esmena que es manté viva,
i des del primer moment vull deixar clar que el nostre grup
parlamentari no serà un obstacle per a un acord unànime en
aquesta cambra. No entrarem en polèmiques que jo consider
estèrils i intentarem arribar al màxim consens possible, consens

també a la disposició transitòria primera a què fa referència
l’esmena.

Jo, Sr. Jerez, li propòs una transacció que, per cert, ja la hi
vaig proposar en comissió, en aquell moment no la va acceptar,
en tot el seu dret, però que va en la mateixa direcció de la que
li vaig proposar a comissió, i esper, estic convençut, vostè així
ho ha dit en certa manera a la seva intervenció, que avui sí serà
acceptada. Concretament li propòs açò mateix, que la llei
electoral dels consells no estableixi cap fórmula concreta de
jurament o promesa, com no ho fan les lleis electorals ni
autonòmica ni estatal, malgrat i vostè ho sap, difereixi sobre la
interpretació de la legalitat que ha fet vostè des d’aquesta
tribuna, però no entrarem avui, un dia de consens, en les
discrepàncies que puguem tenir sobre interpretacions.

En conseqüència, el text que li propòs, aquest text de l’apart
e) de la disposició transitòria primera, restaria de la següent
manera: “Els consellers electes han de prendre possessió davant
la mesa d’edat mitjançant jurament o promesa”. Així,
simplement, sense cap fórmula concreta, com la resta de lleis
electorals, com ja he dit, i esperem, Sr. Jerez, que accepti la
transacció i puguem aprovar una llei de marcat caràcter
institucional, tots hi hem coincidit, i que sigui aprovada per
unanimitat en la seva totalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. No podemos comenzar de otro modo sino
agradeciendo a todos los grupos parlamentarios que han
participado en el trámite de esta ley, y especialmente al Grupo
Parlamentario Popular, y a su portavoz en este asunto, la
colaboración prestada para que esta ley salga con este consenso,
destacando la importancia que tiene que todas las leyes que
forman parte no sólo de lo que es propiamente el bloque
estatutario, sino también que rodean ese bloque estatutario,
dispongan de un elevado consenso, es una garantía de cara al
futuro. Por eso nos hemos de felicitar doblemente.

Con respecto a esta ley, después de las conversaciones que
hemos mantenido los distintos portavoces, quería en este
momento solicitar de todos ellos la incorporación de cinco
enmiendas, que, si todo el mundo está de acuerdo con ellas,
podrían incorporarse al dictamen de la comisión, y que serían
las siguientes: yendo por orden, la primera afectaría al artículo
6, donde se incluiría, en el apartado 1º, entre las distintas
administraciones electorales de las elecciones correspondientes
“la Junta Electoral Central”, y así diría el apartado 1: “En los
procesos electorales a que se refiere esta ley, integran la
administración electoral la Junta Electoral Central, ...” y luego
seguiría con “la Junta Electoral de las Illes Balears, les juntas de
zona, las mesas, etcétera”.
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La segunda trataría de añadir un segundo apartado a este
artículo 6, y diría: “La junta de zona competente para las
elecciones al Consell Insular de Mallorca es la Junta de Zona de
Palma; al Consell Insular de Menorca es la Junta de Zona de
Maó, y al Consell Insular de Eivissa es la Junta de Zona de
Eivissa”.

La tercera, de carácter meramente técnico, sería añadir, antes
del artículo 10, un nuevo título, que sería el título III, que se
referiría a gastos y subvenciones electorales.

La cuarta ya iría a la disposición transitoria primera, cuando
se refiere a la constitució dels consells insulars, en el apartado
c), al final del mismo, cuando se hace referencia a que la Mesa
tiene que comprobar las credenciales presentadas o las
acreditaciones de personalidad de los electos, de acuerdo con
los certificados que haya remitido la Junta Electoral, en vez de
“la junta electoral que en cada caso corresponda” tendría que
hacer referencia a “la Junta Electoral de las Illes Balears”.

En esta disposición transitoria primera se ha presentado una
transacción, por parte del Grupo Parlamentario BLOC, para
quitar la fórmula de juramento y simplemente hacer referencia
a “mediante juramente o promesa” de manera genérica. Nuestro
grupo, naturalmente, la acepta, porque considera que es mucho
más coherente, no sólo con la realidad, sino también con la
mejor doctrina constitucional en este país, dejar la fórmula
liberada, puesto que ya desde la más primigenia jurisprudencia
de nuestro Tribunal Constitucional, cuando tuvo que hacer
frente a determinados recursos de un grupo político, que ni es
político tampoco ni quiero nombrar, hizo referencias a la
irrelevancia de una fórmula concreta, cuando decía que incluso
la propia Constitución defendía que se pudiera estar en contra
la propia Constitución, naturalmente dentro de los medios
legales y políticos oportunos, con lo cual establecía que existía,
el rigorismo de la fórmula del juramento no era aceptable como
obstáculo para poder acceder a los cargos, y entonces le daba un
carácter completamente distinto. Por esto, entendemos que dejar
sin fórmula es mucho más adecuado.

Un poco más complejo sería la quinta propuesta que
hacemos, que corresponde a la modificación completa de la
disposición transitoria segunda, sobre la elección del presidente
de los consells, que quedaría del siguiente modo, diría:
“Mientras no esté aprobada la ley que regule los consells
insulars, la elección de presidente de los consells ha de seguir
las reglas que se expresan a continuación:” 

El primer apartado a) indicaría: “La elección de presidente
tendrá lugar en la sesión de constitución del consell insular”.

 El apartado b): “Pueden ser candidatos a la presidencia del
consell todos los consellers electos que hayan sido cabezas de
lista electoral, o los que los hayan sustituido por orden en la
misma lista”.

Apartado c): “Una vez efectuadas las consultas que se
consideren oportunas, la Mesa propondrá al pleno el candidato
que presente más firmas de consellers en apoyo de su
candidatura, y en caso de empate el que pertenezca a la lista
electoral más votada”. Se trata, con este artículo, de quitar
cualquier posibilidad de decisión política a la Mesa de Edad,
puesto que la Mesa de Edad solamente tiene que llevar a cabo
funciones más o menos regladas, pero que impidan cualquier
tipo de decisión política, y de esta manera la presentación de
firmas de apoyo, por parte de los consellers que apoyen una
candidatura determinada, servirá para que se tome ya una
decisión directa por parte de la Mesa, de forma imperativa y
obligada. Y en caso de que hubiera empate entre esas firmas,
pues siempre el criterio de decisión sería que pasaría por la lista
electoral más votada.

El apartado d), diría: “El candidato propuesto ha de
presentar al pleno su programa político y solicitará la
confianza”, exactamente como se indica por mandato
estatutario.

El apartado e): “Si el pleno otorga la confianza al candidato
por mayoría absoluta de sus miembros, el candidato será
proclamado presidente; si no tiene la mayoría absoluta la misma
propuesta se someterá a nueva votación, y la confianza será
otorgada por mayoría simple”.

Y apartado f): “Si en estas votaciones no se obtiene la
confianza del pleno, se tramitarán propuestas sucesivas en la
forma prevista en los apartados anteriores.”

Y llegamos, por fin, al apartado g), que indica que “En el
caso de que hayan transcurrido 48 horas a partir de la primera
votación para la investidura y ningún candidato haya obtenido
la confianza del pleno, será proclamado presidente el que
encabece la lista electoral que haya obtenido el número más alto
de votos.”

Con esto entendemos que hasta que se hagan las leyes que
correspondan, en desarrollo de, como ha dicho ya el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, los consells, pues quedarán
cubiertos los criterios de interpretación y los consells tendrán
una guía para poder llevar a cabo estas sesiones constitutivas.

Nada más, confiando en que haya y se mantenga este
acuerdo unánime para la aprobación de esta ley, no puedo sino
despedirme, dando las gracias a todos los diputados que han
intervenido en la tramitación de esta ley.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de rèplica, Sr. Jerez.

Sr. Jerez, convendria que ens digués si accepta les
transaccions que li han presentat.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 2 / 1 de desembre del 2009 3631

 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només per reiterar-me en el meu
posicionament d’acceptar les esmenes que des del BLOC m’han
presentat i també les propostes de correcció tècnica que ha
formulat amb esmena in voce el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que també m’ha presentat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. 

(Pausa)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació, amb les esmenes incorporades. Podem
votar per assentiment, em diuen?

Doncs queda aprovada tota la llei, amb les esmenes
incorporades. Enhorabona.

(Aplaudiments a la sala)

V. Debat del Dictamen de la Comissió d'Economia del
Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per a la transposició de la Directiva
2006/123/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 12
de desembre del 2006, relativa als serveis en el mercat
interior.

Passarem, seguidament, del cinquè i darrer punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
11509/09, de reforma de la Llei de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears, per a la transposició de
la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre del 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Per part del Govern té la paraula la Sra. Vives.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, a tots els presents a la Sala. Avui venim a presentar
qualque cosa més que la Llei de comerç, avui venim a presentar
un model de comerç per a les nostres illes, un model que neix
gairebé del consens unànime i que ens permet adaptar-nos a la
Directiva europea relativa als serveis en el mercat interior. Fa
temps que treballam per dur endavant aquesta llei, però en tot
moment des d’aquesta conselleria hem anunciat que el més
important era aconseguir una llei de consens adaptada a les
nostra realitat socioeconòmica i al mateix temps respectuosa
amb el territori. A l’hora de dur a terme iniciatives legislatives
en el marc de la Unió Europea, com ara la Directiva de serveis,
les realitats, limitacions i potencialitats dels territoris insulars de
vegades queden diluïts, per això és tasca dels ciutadans de les

Illes Balears intentar mantenir la coherència i el respecte pel
territori i les persones que l’habiten.

Aquesta llei és fruit d’una estreta colAlaboració entre el
sector del comerç i aquest govern. Per tal de dur a terme aquesta
redacció s’han realitzat prop de cent reunions i en total hi han
participat associacions de comerciants de l’àmbit insular,
AFEDECO, PIMECO, ASCOME i PIMEF, els quatre consells
insulars, tots els ajuntaments de Menorca, Eivissa i Formentera,
la majoria d’ajuntaments de Mallorca, la FELIB, els sindicats,
Unió de Pagesos, associacions de comerciants de caire local,
ANGED i les associacions de consumidors. Els resultats
d’aquesta tasca parlen per si mateix, el projecte de llei té el vist-
i-plau del Consell Assessor de Comerç, és a dir, la representació
de totes les associacions de comerciants, sindicats, consells
insulars i les associacions de consumidors. Únicament no ha
estat acceptada per ANGED, l’Associació Nacional de Grans
Empreses de Distribució. També compta amb l’informe
favorable del Consell Econòmic i Social.

Amb aquests antecedents, crec que és obvi, coherent i
necessari que aquesta llei surti avui del Parlament de les Illes
Balears amb el suport de tots els diputats aquí presents. Em
pertoca també com a consellera donar des d’aquí les gràcies a
tots els que han participat en aquest procés i transmetre la ferma
voluntat que aquest diàleg i consens entorn de l’elaboració
d’aquesta llei es transmeti a totes les accions de govern
possibles.

Aquest govern, en virtut de les competències establertes a
l’Estatut d’Autonomia i a altres disposicions legals, ha executat
l’obligació d’adaptació de la normativa que afecta el sector
comercial, a la Directiva de serveis. Aquesta directiva estableix
la liberalització dels establiments i la circulació del servei dins
la Unió Europea; també estableix millores considerables en la
qualitat del servei; la cooperació administrativa i la
simplificació dels tràmits administratius.

Durant la modificació de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, s’ha
tengut especialment en compte la necessitat d’assegurar un
model de comerç de proximitat, amb igualtat d’oportunitats i on
tots els consumidors tenguin els mateixos drets. Hem
d’assegurar el dret de tots els ciutadans a tenir a una oferta
comercial propera al seu domicili i de fàcil accés. No hem
d’oblidar que aquest sector és el més respectuós del nostre
model econòmic, ja que crea molts llocs de feina, ajuda en
major mesura a la promoció i venda de productes autòctons a la
vegada que genera riquesa dins el territori autonòmic.

Em permetin fer una breu explicació dels punts més
destacats d’aquest projecte de llei. A partir de l’entrada en
vigor, s’aixeca la moratòria de grans establiments comercials,
vigent fins al dia d’avui; les grans cadenes, que fins ara no es
podien instalAlar a les Illes Balears, ara ho podran fer, això pot
representar un impuls econòmic important. Una de les primeres
novetats apareix a l’article 13, on s’estableix un nou concepte
de gran establiment comercial, diferent de l’actual. A la llei
vigent el concepte de gran establiment comercial no és
l’equivalent a gran superfície comercial, sinó que és equivalent
a gran empresa, considerant treballadors, volum de negoci, total
balanç, socis, etcètera; és a dir, conceptes econòmics prohibits
per la Directiva. Amb la nova llei, grans establiments
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comercials seran els comerços majoristes o minoristes que
tenguin una superfície útil per a l’exposició i la venda superior
a 700 metres quadrats a l’illa de Mallorca, 400 a les illes de
Menorca i Eivissa i 200 a l’illa de Formentera.

No obstant això, també s’estableix que l’exposició i la venda
d’automòbils, vehicles a motor, maquinària, equip industrial,
embarcacions, aeronaus, mobles, material de construcció,
elements propis de cuina i bany, tendran consideració de gran
establiment els que tinguin una superfície superior als 2.000
metres quadrats a Mallorca, 1.500 a Menorca o a Eivissa i 400
a l’illa de Formentera.

No puc passar aquest punt, sense assenyalar que aquesta
redacció, fruit d’intenses negociacions amb el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, ha permès que es reconeguin les
necessitats insulars, de no ser així en aquests moments
parlaríem de superfícies de 2.500 metres quadrats a totes les
illes. I com he reiterat en nombroses ocasions, no es pot legislar
amb el mateix criteri per a territoris com Castella-La Manxa,
Andalusia, que per exemple per a l’illa de Formentera.

Un dels articles que queda totalment modificat és el 14, que
prohibia l’autorització de la instalAlació, ampliació o obertura
d’establiments en funció d’uns metres quadrats i el nombre
d’habitants del municipi, i on la superfície oscilAlava entre el
mínim de 250 i un màxim de 1.300. Ara s’anulAlen les
prohibicions existents, de manera que a partir de l’entrada en
vigor de la nova llei, no existirà cap prohibició per raó de
superfície.

Entre les modificacions més destacables, cal esmentar
l’article 7, on els establiments comercials de tot tipus just es
podran instalAlar en sòl que tengui el caràcter i la condició
d’urbà consolidat, excepte quan es tracti d’establiments
vinculats a explotacions agràries, ramaderes o forestals que
hagin de ser ubicades necessàriament en el medi rural. Aquesta
disposició va en total concordança amb l’objectiu primordial
d’aconseguir un desenvolupament sostenible que procuri el
benestar de la població i dels visitants, així com la preservació
dels recursos naturals i del paisatge.

L’avantprojecte també estableix un nou procediment per a
la llicència autonòmica de gran establiment comercial. En
concret a l’article 15, a la seva redacció actual se suprimeix el
punt 5, perquè és un criteri estrictament econòmic, cosa que,
com ja he dit abans, prohibeix la directiva europea.

Els articles 16 i 17, que fan referència a la presentació,
requisits i tramitació de la solAlicitud de la llicència autonòmica
de gran establiment comercial, també sofreix una modificació;
així, la nova redacció inclou la necessitat d’un certificat
municipal que acrediti l’adequació de l’establiment a les normes
municipals, la qual cosa es converteix en una garantia per al
propi inversor. També recull la composició de la Comissió
interadministrativa per emetre proposta de resolució, els
membres de la qual seran el director general de Comerç, els
representants dels ajuntaments i consells afectats i els
representants de les Conselleries de Comerç, Salut i Consum,
Medi Ambient, Mobilitat i Ordenació del Territori i Treball i
Formació.

També s’estableix el silenci administratiu positiu, en aquest
cas, als sis mesos.

El punt 4 de l’article 17 contempla qualque requisit més, per
exemple recull que l’estudi pertinent ha de valorar la incidència
de la xarxa viària i la resta d’infraestructures públiques; el
transport colAlectiu; la reducció de la contaminació acústica; les
emissions d’efecte hivernacle; el consum energètic i una plaça
d’aparcament per cada 35 metres de superfície útil, així com la
certificació energètica dels projectes, entre d’altres.

Una de les aportacions d’aquest projecte de llei és la
disposició addicional quarta, on es refereix al a vinculació amb
el planejament de desenvolupament urbanístic municipal i
recull, concretament, que a les Balears no serà d’aplicació el
percentatge de l’1% de reserva d’equipament comercial per als
polígons o sector de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització
que no tenguin aprovat definitivament el corresponent pla
d’ordenació i desenvolupament.

A les Illes Balears, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, els polígons o sectors de sòl urbanitzable o apte per a la
urbanització, d’ús residencial, turístic o mixt, només es permet
un màxim de qualificació del 10% de la superfície lucrativa,
corresponent a ús residencial per a l’ús comercial al detall. En
els polígons o sectors de sòl urbanitzable o apte per a la
urbanització d’ús industrial o de serveis només es permet la
possibilitat d’instalAlar establiments comercials a l’engròs.
Aquesta exigència legal no s’aplicarà als polígons o sectors en
zones turístiques, sempre que el planejament d’ordenació i
desenvolupament ja estiguin adaptats als corresponents plans
d’ordenació de l’oferta turística, i en el cas de Menorca al Pla
Territorial Insular.

Resulta difícil explicar tots els detalls, ja que cada punt s’ha
debatut i negociat en diverses ocasions, tots tenen una història
darrera amb unes necessitats i realitats del sector posades sobre
la taula, al mateix temps que els criteris de sostenibilitat
mediambientals i econòmics establien els marges d’aquesta llei.

Finalment, i com a consellera d’aquest executiu, voldria
traslladar una reflexió a aquesta cambra: ens trobam en una
situació complexa, econòmicament desfavorable i amb
situacions dramàtiques provocades per l’atur; ara tenim dues
feines paralAleles: aconseguir sortir d’aquesta situació i establir
un nou model per corregir errors del passat. Com diu Àlex
Rovira al seu llibre La bona crisi, superar una crisi, la crisi no
és tornar a tenir, sinó aconseguir ser, afrontar cada instant amb
esperança i amb sentit de la realitat. Aquesta llei vol incidir
sobretot en allò que som; sabem que si som el comerç tendrà
futur.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 2 / 1 de desembre del 2009 3633

 

I ja per acabar vull tornar a expressar la importància que
aquesta cambra reflecteixi el que ha expressat la societat civil
organitzada: un suport gairebé unànime a la redacció d’aquesta
llei.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Vives. A continuació passarem al
debat de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular
que es mantenen al projecte de llei, i que són la 12685, 12686,
12689, 12690, 91, 92, 12694, 12695, 96, 98 i 99, 12700, 12701
i 12702. Per defensar-les el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res hauré de fer
referència a una sèrie d’esmenes que hem presentat ja als
serveis de la Cambra per mor que hem arribat a un acord amb
els diferents grups, supòs que no seré desmentit, i que per tant
es transaccionaran i s’incorporen ja al text de la llei, i evitarem
així ja allargar-nos massa en aquest text. Són les esmenes
12685, 12689 i 12698.

Bé, jo he de fer referència abans de res una mica a les
reflexions que feia encertadament la consellera de Comerç.
Estam en una època de canvi, hem d’adaptar la normativa que
tenim a la Directiva de comerç; fins i tot m’agradaria fer una
referència a alguns comentaris que s’han llegit, que s’han
escoltat els darrers dies sobre la competència que té la
comunitat autònoma de les Illes Balears per transposar la
Directiva pel que fa a la normativa de comerç. Des del Partit
Popular estam absolutament convençuts que és aquest parlament
el que té la competència per adaptar la normativa de comerç pel
que es refereix al comerç interior, i per tant els dubtes que
puguin tenir altres administracions són erronis. És evident que
ens correspon, a nosaltres, fer aquesta transposició, que a més
el fet que es lligui territori i comerç és una cosa essencial,
sobretot per a un territori com el nostre que és un territori
discontinu, i que per tant s’han d’adaptar també les superfícies
a la realitat del territori. Això no ho dic jo ara, ho hem dit des
del Grup Parlamentari Popular ja fa molt de temps i hem
presentat iniciatives en aquest sentit. Per tant no entrarem a
discutir aquesta qüestió.

Ara, què és el que nosaltres pensam que ens falta? Jo crec
que hem perdut, si es pot dir així, una ocasió per, mitjançant
aquesta llei, establir encara més mesures que afavoreixin el petit
comerç, el sector sencer si tant volen, però també especialment
el petit comerç, des de la lluita, com ara estam en crisi, però per
què no es podien establir en el seu moment i a través de la llei
línies de finançació per a les petites empreses a un cost barat?;
per què no es podia establir l’Escola de Comerç, la formació?;
per què no es podia establir d’una manera decidida i agosarada
la simplificació burocràtica, la finestreta única? És a dir, hi ha
una sèrie d’aspectes que des del Grup Parlamentari Popular
pensam que podien afavorir més aquesta llei. I per a nosaltres té
-i ho dic amb tot el respecte del món, òbviament- un defecte,
que és la seva confusió, és a dir, els tràmits són complicats, els
tràmits són bastant complicats. No entram en la qüestió de
territori, que ja he dit que la defensam, no entram en la qüestió
d’interès general de defensar el territori. No, no, no, entram, i

això no ho hem discutit ni en parlarem, però sí en la necessitat
de facilitar les tramitacions sobretot per als petits empresaris,
que no poden, com les grans companyies, no poden permetre’s
mitja vida remenant papers. Aquesta és la qüestió, la base de les
nostres esmenes, la simplificació administrativa.

Així presentam la possibilitat o proposam la possibilitat que
es puguin presentar simultàniament els projectes a l’ajuntament;
més que simultàniament, que es puguin presentar a través de
l’ajuntament i l’ajuntament ja remetre-ho a la conselleria i no
haver d’estar un per l’altre. 

Després també hi ha una qüestió que consideram que és
dissuasiva, podria fins i tot dir-se, que és la creació de la
comissió interadministrativa. Creim que no aporta res; és més,
amb la redacció així com està estableix, per exemple a la
Conselleria de Mobilitat, la conselleria del Govern de Mobilitat,
competències que no té, que avui són dels consells insulars, i la
informació sobre mobilitat correspon al consell insular
respectiu, el d’Eivissa, el de Mallorca o el de Menorca o
Formentera, no a la conselleria del Govern de les Illes Balears.
Per tant estam atribuint una competència equivocada. Si
l’informe, a més, dels ajuntaments és vinculant no necessitam
tanta tramitació. 

I després exigim condicionants de tipus urbanístic que no
tenen res a veure amb la protecció del territori. M’explic. És a
dir, estam demanant que els ajuntaments a l’hora d’autoritzar
estiguin adaptats al Pla director d’equipaments comercials de
l’any 96. Està bé, el problema és que aquest pla director està
derogat des de l’aplicació o des de l’aprovació de la norma del
2001 que ara modificam, de la Llei de comerç del 2001, i
sobretot és un pla que estableix que la superfície d’un gran
establiment comercial són 2.500 metres. Clar, això no quadra de
cap de les maneres amb les superfícies que ara, a través
d’aquesta llei, estam establint, que són 700 metres a Mallorca,
400 a Eivissa i Menorca i 200 a Formentera. No és coherent
aquesta..., guiada de bona fe, però no és coherent aquesta
situació o aquestes solAlicituds que es presenten.

Llavors també presentam unes propostes de millora del petit
comerç, com és la regularització dels petits establiments
comercials que estan oberts des de fa anys i que per les raons
que sigui avui en dia encara els ajuntaments no els han dat la
llicència. Proposam simplement i senzillament que a tots
aquests establiments comercials, petits establiments comercials
que no tenen avui llicència que estiguin oberts des d’abans del
17 d’octubre del 2006, se’ls regularitzi i per tant no necessitin
treure llicència.

Hi ha dues esmenes que es refereixen als plans directors
sectorials perquè tenim un problema, Sra. Consellera, i veurà:
estam atribuint als consells insulars, a través de la modificació
de l’article 58 i de l’article 59 de la Llei de comerç, estam
atribuint com dic als consells insulars les competències
d’ordenació i foment del comerç. A mi, que es transfereixin
competències als consells insulars em ve bé, el problema és que
els estam transferint unes responsabilitats i no hi ha la
corresponent dotació econòmica i de mitjans materials, a part
que no complim els requisits formals que marca l’estatut, però
si vol això és el de menys. Com pot atribuir o com podem
atribuir als consells insulars competències si llavors -deixi’m
parlar clar- no hi posam els duros?, no deim quants de sous els
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toca per aquesta competència. Per tant com pot un consell
insular fer una política de foment que té atribuïda aquesta
competència per aquest norma si no té duros per poder exercir
aquesta competència? Com pot fer ordenació del comerç si no
té amb què?

I finalment la darrera esmena és sobre una nova disposició
transitòria, i és que ens podem trobar en una situació curiosa, i
és que els expedients d’obertura d’establiments comercials que
estiguin en tràmit, no els de gran establiment comercial per mor
que hi ha moratòria però sí del que avui es consideren petits
establiments comercials, que estiguin en tràmit i que a l’entrada
en vigor d’aquesta modificació es considerin pels canvis que hi
ha gran establiment comercial, això significaria paralitzar
aquests establiments o aquestes obertures i tornar-les enrere
amb un perjudici important per a aquests petits establiments. Per
tant el que proposam és que, per a aquells establiments
comercials que estiguin en tràmit -insistesc que no són els
grossos- que estiguin en tràmit a l’entrada en vigor de la
modificació de la llei, es mantengui l’aplicació de l’anterior llei,
de manera que així tancam un problema greu que podrien tenir.

En definitiva el que pretenem, Sra. Consellera, és que es
faciliti als petits comerciants..., no oblidem que avui en dia obrir
un establiment, quan parlam d’obertura de 700 metres quadrats
no són grans cadenes, poden ser mitjans o petits comerciants, i
no estan en les condicions que estan els grossos, i per tant
d’alguna manera hem d’intentar donar-los peu d’igualtat. Jo
sempre he defensat que no es pot tractar igual els desiguals, és
a dir, en aquest moment no ens podem permetre el luxe, en la
situació en què estam, intentar no dar encara una mà més forta
al petit comerç. 

La nostra idea simplement i senzillament és evitar que
aquesta norma pugui ser revisada, pugui ser discutida per altres
instàncies i que aquesta norma compleixi tots els requisits que
exigeix la Unió Europea, però això sí, això sí, defensant el que
nosaltres hem defensat sempre, que és el petit comerç, i si
aconseguim això crec que haurem aconseguit una llei que
servirà per al futur i que tendrà durada com ha tengut la del
2001 i que ara es modifica perquè ens ha vengut una norma de
fora que ens ho imposa, no perquè hagi estat una llei
especialment dolenta. Crec que aquest ha de ser el guió que ens
ha de marcar, i a mi m’agradaria que reflexionassin sobre
aquestes esmenes, sobre aquestes propostes que hem fet, perquè
crec que agilitar els tràmits no està mica barallat amb el fet
d’intentar que el petit comerç pugui anar endavant; al contrari,
crec que els petits són els que necessiten més una mà perquè són
els que menys capacitat o menys possibilitats tenen de defensar-
se.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona.

(Alguns aplaudiments)

En torn a favor per defensar les esmenes... Em demana la
paraula algú del Grup Mixt? No.

Doncs, en contra? Pel Grup Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
permetin-me unes consideracions generals abans d’entrar en les
concrecions que impliquen les esmenes.

La discussió del Projecte de llei 11509/09, de reforma de la
Llei de l’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears
per a la transposició de la Directiva 2006/123 del Parlament
Europeu i del Consell Europeu de 12 de desembre del 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, és considerablement
complexa, i ho és perquè, com la llei mateixa, ha de fer
compatible la llibertat de mercat, la possibilitat d’oferir béns i
serveis sense entrebancs ni fronteres dins l’àmbit de tota la Unió
Europea, amb el manteniment d’unes determinades estructures
socials, d’un determinat ecosistema humà i encara amb la
sostenibilitat mediambiental. Tot plegat és extraordinàriament
complex, i s’ha de ser molt acurat a l’hora de valorar-ho. 

La Directiva de serveis està feta amb la intenció que la Unió
Europea constitueixi efectivament una unitat de mercat, i que
els proveïdors de serveis en el si de la Unió Europea es puguin
establir lliurement a qualsevol dels seus estats membres, d’acord
amb unes condicions generals per a tota la Unió Europea. Així
mateix la Directiva té entre els seus objectius el de la
simplificació de la burocràcia, del tot necessària, tot basant-se
en una idea elemental: que, a l’administrat, se li han de
simplificar els tràmits a l’hora d’interactuar amb
l’Administració.

Pensem que actualment el sector serveis a Europa suposa
devers un 75% del seu producte interior brut. Per tant no estam
parlant de sectors menors, no estam parlant de qüestions
perifèriques. Una altra de les preocupacions que varen moure
les institucions comunitàries a dur endavant aquesta directiva va
ser precisament la de promoure la competitivitat dins el sector
serveis a tota la Unió Europea, en una etapa no només
d’estancament sinó fins i tot de descens de la competitivitat dins
aquest sector. Es tractava, idò, no només de dur a terme una
regulació que garantís la liberalització dels serveis en el mercat
interior i la cohesió paneuropea a l’hora de fer-hi circular béns
i serveis, sinó també d’augmentar la seva competitivitat tot
donant-li un nou impuls que era del tot necessari.
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I avui som aquí, en el Parlament de les Illes Balears, per
aprovar aquesta llei que serveixi per implementar la Directiva
de serveis amb la nostra legislació autonòmica. Certament es
tracta d’una tasca necessària que calia portar a terme sense més
demora. Em preocupa, però, senyores i senyors diputats, que es
pugui pensar que es legisla a la defensiva. Aquesta és la
impressió que tenc en relació a la implementació de la Directiva
a la nostra legislació, com si el mercat obert, la lliure
competència, la llibertat d’establiment, aquests principis bàsics
en què es fonamenta la nostra vida econòmica i política,
causassin algun tipus de reticència a l’hora de legislar. Així i tot
vagi per endavant que donam suport i que donarem suport al
projecte de llei que se’ns presenta a la Cambra, però que ho
farem amb la mica de recança provocada per aquestes
percepcions, i per tant no puc evitar de preguntar-me, malgrat
tots els elements positius que té la llei que avui discutim, si no
hauríem d’haver incidit més en la dinamització i la millora del
sector comercial a les Illes Balears. 

Hem dit també en alguna ocasió en aquesta cambra que el
petit i mitjà comerç té una influència bàsica en molts aspectes
que guarden relació amb la nostra manera d’ordenar les viles i
ciutats, de gestionar la convivència en els barris, d’articular les
nostres relacions quotidianes. Per això el manteniment del petit
i mitjà comerç no només guarda relació amb la necessitat
d’oferir uns determinats serveis, sinó també de contribuir a un
model de cohesió social que entenc que hem de mantenir i de
projectar, però també cap al futur. Així mateix també estic
completament d’acord que les grans superfícies comercials
només s’han de poder establir atenent el compliment estricte de
tota la normativa urbanística i d’acord amb les disposicions que
en aquest camp generin cadascun dels seus ajuntaments. 

Finalment he d’esmentar que en el procés de discussió en
comissió de la llei s’han introduït esmenes que des del meu punt
de vista contribueixen a millorar el text i que demostren la
voluntat de consens entre tots els grups de la Cambra, i que per
tant ajuden a fer-ne una valoració molt més positiva. S’han
introduït, per exemple, les explicacions necessàries a l’article 13
sobre què s’entén per gran establiment comercial tenint en
compte les superfícies que s’han aplicat a cadascuna de les illes
que conformen les Illes Balears. També així mateix consideram
positiu que a l’article 8 s’elimina la referència als consells
insulars respectius i es deixa ben clar que aquelles competències
s’han d’exercir des dels ajuntaments; els consells en el seu cas
no poden assumir competències dels ajuntaments en concret.

Quant a l’annex referit al certificat que ha d’emetre
l’ajuntament, el punt 3 es millora considerablement perquè
estableix que els ajuntaments també podran emetre certificació
per a establiments comercials quan tenguin aquesta aprovació
inicial de les disposicions sobre ús comercial. Òbviament sense
aquesta disposició pocs ajuntaments de les Illes Balears haurien
pogut emetre aquesta certificació.

Acabam dient que hi ha tota una sèrie d’esmenes que també
arriben aquí al plenari. La major part d’elles també s’han
consensuat amb el grup de l’oposició i esper que el portaveu del
BLOC acabi amb les transaccions que queden pendents. 

Finalment senzillament he de dir que les esmenes que
presenta el Grup Mixt també queden defensades en els seus
termes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Melià, té la paraula. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Unió Mallorquina vol manifestar la seva satisfacció per
l’aprovació d’aquesta llei de comerç, perquè pensam que per
una banda acaba amb la moratòria existent i per tant pot suposar
un impuls econòmic i, per una altra banda, aconsegueix un
objectiu important i complicat, com ha dit la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, que és l’adaptació del nostre
ordenament a la Directiva de serveis europea.

I això és complicat perquè hem de fer compatible un model,
un model de ciutat, un model d’estructura urbana, un model de
comerç de proximitat, amb l’eliminació de criteris econòmics i
amb l’eliminació d’una intervenció excessiva per part de
l’Administració en la prestació d’aquests serveis. Per tant haver
assolit aquest acord i tenir un text més o manco consensuat en
què tots els agents econòmics i també els diferents grups
parlamentaris ens podem sentir representats i podem manifestar
el nostre acord, ho consideram molt satisfactori. És evident que
aquesta llei introdueix molts de criteris territorials, ja que a
partir de la directiva de serveis, són els criteris territorials els
que ens han d’ajudar a establir una certa ordenació del comerç
a les nostres illes. Per tant, aquesta norma és lògicament una
adaptació a la nostra realitat, una realitat insular, una realitat
amb una mida geogràfica molt determinada i que lògicament no
ens permet traslladar altres models d’altres territoris que no
tenen res a veure amb la nostra realitat.

Per tant, des d’aquest punt de vista i sabent les necessitats
d’actuació de les diferents administracions amb competències
territorials, discrepam d’algunes de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular en aquest sentit. Evidentment ha de
continuar havent-hi una intervenció important dels ajuntaments
a través de les llicències municipals. Encara que hi hagi
establiments que faci molt de temps que estan obert, no els
podem exonerar d’aquesta necessitat de llicència, o de la
planificació territorial a través dels plans sectorials que fan els
consells insulars. Ens pareix coherent que això es mantengui i
que la llei ho prevegi. Des d’aquest punt de vista lògicament no
podem donar suport a les esmenes que van en aquesta direcció.

De totes maneres hem de posar de manifest que en ponència
i en comissió s’han incorporat moltes aportacions fetes pel Grup
Parlamentari Popular, que en aquests moments s’han ofert i
s’han acceptat, el mateix portaveu ho ha reconegut, tres esmenes
que es transaccionen, les RGE núm. 12685, 12689 i 12698, per
tant ens pareix que el text ha millorat en tots els sentits dins
aquesta complexitat i dins aquesta compatibilitat difícil que
tenim, d’aquesta necessitat d’adaptació a la nostra realitat i a
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una determinada estructura urbana i donar la liberalització que
ve d’Europa i eliminar tots els criteris econòmics que fins ara
s’han utilitzat per frenar les grans superfícies comercials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca el Sr.
Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc voldria fer una intervenció un poc
general abans d’entrar en cada una de les esmenes sobre aquesta
llei que avui ens ocupa. 

La directiva europea de serveis, també coneguda com a
directiva Bolkestein, obliga els estats membres de la Unió
Europea a la transposició de les normes contingudes en aquesta
directiva en el corpus normatiu de cada un dels estats. De fet,
els estats tenen fins al proper 28 de desembre per adaptar les
seves disposicions legals. I exactament això és el que s’ha fet
des del Govern de les Illes Balears pel que fa a l’activitat
comercial, que també està afectada per l’esmentada directiva. 

És a dir, el que feim és fer ús de les nostres competències
estatutàries per adaptar-nos a la directiva europea de serveis,
modificant la Llei de Comerç de 2001. I això es fa, a pesar que
el Ministeri d’Economia i Hisenda, sorprenentment, es va
permetre el luxe de posar en dubte aquesta competència per a
les Illes Balears. Concretament en un informe molt recent, del
passat mes d’octubre, deia textualment: “sería conveniente
valorar si la comunidad autónoma de las Islas Baleares puede
realizar un acto de transposición de una directiva
comunitaria”. Idò sí senyors del ministeri, les Illes Balears,
d’acord amb l’article 109 de l’Estatut d’Autonomia, tenen la
competència per al desenvolupament i l’execució del dret
comunitari. Són per tant plenament competents per dur a terme
aquest desenvolupament legislatiu, tal i com ho ratifiquen el
Consell Consultiu, el mateix Consell d’Estat i fins i tot
sentències del Tribunal Constitucional.

La pregunta és: s’haguessin atrevit a qüestionar aquesta
competència a la comunitat autònoma per exemple d’Andalusia
o de Canàries? Segurament no. De totes maneres no hi ha hagut
major problema, perquè el Govern de les Illes Balears ho va
tenir molt clar des del primer moment, érem nosaltres els que
havíem de fer l’adaptació de la normativa comunitària, per tal
que respongués perfectament a la nostra realitat econòmica i a
la nostra realitat territorial. Una realitat territorial insular,
limitada, que ha fet que s’optàs per no ubicar centres comercials
en sòl rústic, cosa que al Ministeri d’Economia, des d’una
òptica centralista tampoc no li sembla bé; critiquen a l’informe
esmentat que es restringeixi l’expansió del sector comercial en
el sòl urbà consolidat. Idò sí, senyors de Madrid, des del Govern
de les Illes Balears es fa una aposta valenta, raonada i raonable
de protecció territorial. Hi ha un ample consens social per a la
defensa i la protecció del sòl rústic de les Illes Balears i, per
tant, la necessitat de restringir els usos per a activitats
comercials per a supòsits molt específics, circumstància que es
regula com excepció, com ha esmentat la consellera, a l’article

1 del projecte de llei per a aquells establiments vinculats a
explotacions agràries, ramaderes o forestals que s’hagin
d’ubicar necessàriament en sòl rústic. 

De fet, algunes comunitats autònomes, com per exemple la
comunitat autònoma de Madrid, que han optat per la llibertat
total d’establiments, les seves circumstàncies territorials, no ho
oblidem, són molt diferents de les que tenim aquí, no han
aconseguit millors condicions per als consumidors, i així per
exemple en un compartiu entre els preus de les mitjanes i grans
superfícies de les Illes Balears amb els de la comunitat
autònoma de Madrid, resulta que les d’aquí tenen uns preus
molt més competitius, a pesar d’aquesta aposta de Madrid per
la llibertat total d’establiments. 

En tot cas sobten les pegues fetes des del Ministeri
d’Economia quan tota la tramitació de la llei s’ha coordinat,
com ha recordat la consellera, amb el Ministeri d’Indústria i per
tant, com deia, sobten aquestes pegues de darrera hora. De fet,
crec que la tramitació en general de la llei ha estat implacable.
Com ha explicat la consellera, s’ha consensuat el text amb les
patronals del comerç, amb els sindicats, amb els consumidors,
amb els consells insulars. A més, el projecte de llei ha respectat
totalment les competències urbanístiques dels ajuntaments i
compta també amb el vistiplau del ple del Consell Econòmic i
Social, a través del dictamen emès el passat 20 de maig. De fet,
la setmana passada totes les patronals del comerç balear:
AFEDECO, Associació Empresarial de Comerciants de
Menorca, PIME d’Eivissa i Formentera Comerç i PIMECO
feren un comunicat conjunt en el qual afirmaven que el text que
ha presentat el Govern de les Illes Balears s’ha redactat
comptant amb el seu parer i la seva colAlaboració, recollint les
opinions i els criteris de les patronals que representen els
interessos majoritaris del comerç balear i que estan arrelades a
la nostra terra. Mostren també les associacions comercials la
seva satisfacció amb la feina feta perquè consideren que s’ha
aconseguit un projecte de llei que serà positiu per a tothom,
clients i comerciants.

Des del Grup Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds consideram que aquesta nova Llei de comerç forma part
del necessari canvi de model econòmic i territorial que
plantejam, juntament, per suposat, amb moltes altres lleis i
accions que s’han de dur a terme a la vegada. Pensam que la llei
va en línia amb aquest canvi de model econòmic que les forces
progressistes defensam i que figuren en el pacte de
governabilitat que signàrem el 2007 pels següents motius:
aposta per un model comercial urbà, de proximitat, respectant
el principi general de la llibertat d’instalAlació d’establiments,
aposta de la integració del comerç dins el teixit urbà, enfront
d’un model de grans superfícies a les afores de la ciutat; un
model comercial mediterrani, fonamentat en els establiments
ubicats a l’interior dels nuclis urbans, com a part d’un model de
ciutat sostenible i habitable; un model territorial comercial
equilibrat i coherent, integrat dins la vida dels pobles i les
ciutats de les Illes Balears; un model que garanteixi un equilibri
entre els diferents formats de comerç que es poden donar i que,
per tant, garanteix el dret dels consumidors a triar; un model que
fuig de les noves ocupacions en sòl rústic, en consonància amb
el model territorial que volem. 
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I en aquesta mateixa línia, aposta definitivament perquè els
polígons industrials responguin veritablement a l’objectiu pel
qual són creats, és a dir, donar sortida a les necessitats de sòl del
sector industrial i no convertir-se en nous polígons comercials,
com ha passat en moltes ocasions, incrementant els preus de les
parcelAles i impossibilitant a la pràctica el seu ús industrial. Crec
que aquest és un dels aspectes importants i a destacar de la llei.

També incorpora, com ha explicat la consellera, mesures de
caràcter social, com seria la inclusió de mesures per incrementar
la qualitat de l’ocupació, fent incidència especial en el tipus de
contractes laborals i a la incorporació en el mercat laboral dels
colAlectius més vulnerables, com joves, dones i desocupats de
llarga durada. En aquest sentit, tant els representants sindicals
i empresarials com el Consell Econòmic i Social consideren que
els grans establiments comercials han de tenir una especial
sensibilitat per promoure aquesta incorporació en el mercat
laboral dels colAlectius de difícil inserció.

Vull destacar també l’aportació que els distints grups
polítics hem fet en el redactat definitiu de la llei, ja sigui durant
l’elaboració del projecte de llei, com també durant la seva
tramitació parlamentària en forma d’esmenes. Esmenes i
aportacions que des del meu punt de vista enriqueixen el text
definitiu sense desvirtuar-lo en absolut. Pens que mitjançant
alguna de les esmenes introduïdes es milloren alguns aspectes
de la redacció i s’aprofundeix més en la necessària agilitació i
simplificació de tràmits burocràtics i que també són demandats
per la normativa europea. 

En aquest sentit proposam, juntament amb la resta de grups
que donen suport al Govern, un seguit de transaccions a les
esmenes que s’han presentat, el portaveu del Partit Popular ja hi
ha fet referència. Una transacció a l’esmena 12685
concretament a l’article 5 en referència al concepte de “gran
establiment comercial”. Una transacció a l’esmena 12689 a
l’article 8, acceptant l’esmena, però a la vegada suprimint una
part del segon paràgraf d’aquest article 8, concretament allà on
diu: “així com els titulars d’una activitat comercial d’un gran
establiment comercial individual situat dins un establiment
colAlectiu”; aquesta part es proposaria suprimir-la. Així com
també a l’esmena 12698 a l’article 26, que a més d’acceptar el
text de l’esmena, s’afegiria al final “la declaració responsable es
farà una vegada s’hagi aprovat la normativa reglamentària
reguladora dels requisits d’aquesta declaració”. Totes aquestes
esmenes han estat transaccionades amb el Grup Popular.

Així mateix, ja que entenc que la Sra. Marí ha donat per
defensades en els seus termes les esmenes del Grup Mixt, també
faré referència a algunes transaccions que proposam a les
esmenes del Grup Mixt. En concret l’esmena 12705 del Grup
Mixt a l’article 2, allà on en lloc de suprimir els apartats a) i b),
canviar la redacció de l’apartat a) per un text que diria: “ser
consultat a solAlicitud del Govern, sobre qualsevol qüestió que
afecti l’activitat comercial de les Illes Balears”. A l’esmena
12708 a l’article 25, seria agafar el text actualment vigent de
l’article 25, introduint un primer punt allà on s’especificaria
quina és la quota de la taxa, que seria la taxa a partir de
l’entrada en vigor de la present llei i en tot cas per a l’any 2010,
la taxa seria la mateixa que hi ha ara actualment a la llei; i
afegint un segon punt, segons el qual el Govern de les Illes
Balears podrà proposar anualment la quota de la taxa, d’acord
amb la normativa aplicable que serà aprovada mitjançant llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. I finalment a l’esmena 12710 a l’article 30 també del
Grup Mixt, s’acceptaria suprimir l’apartat 3 de l’article 30 i
l’apartat 2 en lloc de suprimir-lo, afegir al final: “just podran
lliurar el certificat que descriu l’annex d’aquesta llei els
ajuntaments, el planejament dels quals hagi superat com a
mínim l’aprovació inicial en adaptació de la normativa
comercial”.

Per tant, aquestes són les sis esmenes que es
transaccionarien, tres del Grup Mixt i tres del Partit Popular i
crec que d’aquesta manera s’aconseguiria un ample consens en
relació amb la nova llei de comerç.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Mercadal té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Una salutació especial als representants del sector del
comerç de les diferents illes que avui ens acompanyen,
membres del Govern. Després de la presentació del projecte de
llei per part del Govern i en el seu nom per part de la consellera
de Comerç, Indústria i Energia, m’han de permetre expressar la
satisfacció del meu grup per arribar a la finalització d’una tasca
llarga i complexa, llarga i complexa si es pretén una feina ben
feta, com jo pens que és el cas.

Transposar una directiva europea a una llei de bases estatal
i com a govern d’una comunitat autònoma amb competències,
desenvolupar una normativa ajustada a la nostra realitat i al
nostre projecte és sens dubte un repte. La Directiva europea de
serveis, mal anomenada Bolkestein, ja que ben poc hi va quedar
després de les millores aportades i consensuades pels partits
majoritaris a la Unió Europea, dels criteris en certa forma
obsessivament liberalitzadors del comissari que en va ser el seu
primer impulsor, tal com dic, aquesta directiva europea de
serveis pretén pel que fa a comerç interior garantir dos drets
bàsics: la llibertat d’establiment i la llibertat d’elecció per als
consumidors. La primera tal vegada més regulable, no així la
segona, ja que està demostrat que els consumidors acaben
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actuant sempre d’acord amb les seves necessitats interioritzant
com a prioritat la relació qualitat-preu. 

De quina manera pretén la directiva regular la llibertat
d’establiment? Per una banda eliminant sempre que sigui
possible les segones llicències comercials, i per l’altra
simplificant al màxim la burocràcia existent. Voldria fer aquí
una breu referència històrica a allò que són les segones
llicències comercials. Els seus orígens se situen a França l’any
1962, quan el Sr. Royer, que era alhora alcalde de Tours, una
ciutat mitjana d’uns 200.000 habitants i ministre de Comerç i
Artesania del govern francès, pretén evitar el desplaçament
comercial a les perifèries amb la conseqüent desertització
econòmica dels centres urbans i l’ús excessiu del vehicle. És a
dir, amb un objectiu urbanístic territorial, que no de protecció
d‘un sector del comerç, especialment important aquesta faceta
a França, allà on recordem que la fragmentació territorial en
municipis és molt més gran que Espanya.

Fet aquest breu preàmbul, què diu la directiva europea en
relació amb les condicions per atorgar les llicències comercials
específiques? Diu que els criteris han de ser no discriminatoris,
justificats per una raó imperiosa d’interès general, proporcionats
a aquest objectiu d’interès general, clars i inequívocs, objectius
fets públics en antelació, transparents i accessibles. I què és allò
que garanteix transparència, accessibilitat i publicitat prèvia?
Doncs no és altra cosa que els plans urbanístics territorials. Per
tant, tornam als orígens abans esmentats. Com sabem, la
directiva europea de l’any 2006 obliga els estats membres a la
seva transposició abans de final de desembre del 2009.

En el nostre país el Govern redacta l’anomenada
LORCOMIN, és a dir, la Llei Orgànica reguladora del comerç
minorista, que aprova el Consell de Ministres dia 10 de juliol
passat, i es debat per primera vegada en el Congrés dels
Diputats dia 15 d’octubre per rebutjar l’esmena a la totalitat del
Partit Popular. Quins són els trets bàsics de la LORCOMIN?
L’agilitació dels tràmits, la implantació del silenci administratiu
positiu i les mesures adients per escurçar el temps d’espera per
obrir un comerç. Tot açò tenint en compte el model comercial
espanyol, d’elevada densitat, característic dels països
mediterranis, amb nuclis urbans estructurats entorn el comerç.
Sense perdre cap d’aquests valors, la llei incrementa el valor
liberalitzant dels serveis i suprimeix càrregues per a les
empreses, respectant i garantint la lliure competència entre
operadors comercials en el context d’una economia de mercat.
Aquesta llei estatal fixa els criteris bàsics econòmics i passa a
manifestar immediatament el ple respecte de l’Estat al sistema
constitucional de repartiment competencial, concretant que són
les comunitats autònomes les administracions competents en
comerç interior. I aquí vull que consti la gegantesca tasca i el
gran esforç realitzat per ambdues administracions per tal de
llimar i ajustar qualsevol discrepància amb l’objectiu de treure
a la llum aquesta llei per a la nostra comunitat.

Què fa aquesta llei que esper que avui aprovarem? Aquesta
llei tanca el cercle, a Europa amb la directiva de serveis, a
Espanya amb la LORCOMIN, a Balears amb la modificació de
la llei de l’any 2001, i conseqüentment alça la moratòria,
dictada pel Govern de l’anterior legislatura, que impedia
l’establiment de qualsevol gran superfície en el nostre territori,
moratòria que poc ajuda a la recuperació econòmica, a la
creació d’ocupació i al canvi de model que proposa el nostre

govern com a mesura prioritària per sortir de la crisi en la qual
ens trobem.

Els trets bàsics d’aquesta llei balear, ja els ha explicat la Sra.
Consellera, reconeixent la fragilitat del sòl, només permet
instalAlar comerços en sòl urbà consolidat. Fixa el concepte de
gran establiment comercial en unes superfícies diferents per
illes. Aquí si em permeten voldria fer un parèntesi. Com molt bé
ha dit la consellera, no es pot comparar amb el territori
peninsular ja que mancaria de rigor, però sí que podríem fer una
comparació amb l’altre arxipèlag, amb les Illes Canàries, on es
consideren grans establiments comercials, i per tant amb
necessitat de llicència autonòmica, els que superin a les dues
illes més grans, que serien en certa forma comparables amb
Mallorca els 2.500 m2, els 1.800 a Lanzarote, els 1.500 a
Fuerteventura i a La Palma, per cert La Palma seria comparable
a Menorca tant en superfície com en població, i els 750 a La
Gomera i a Hierro. Dit això queda palesa la diferència amb
altres comunitats autònomes menys proteccionistes cap al
territori.

Quins altres trets bàsics té aquesta llei que avui debatem?
Estableix el procediment per solAlicitar la segona llicència
comercial, obligatòria per als grans establiments comercials.
Reajusta les funcions del Consell Assessor de Comerç a les
directrius europees, eliminant la potestat d’emetre informe per
a l’autorització de la segona llicència. Fixa un termini màxim de
sis mesos per a l’atorgament de la segona llicència, aplicant-se
en cas contrari el silenci administratiu positiu. Aporta, com a
annex, el model de certificat municipal que hauran d’emetre els
ajuntaments per tal de garantir que tenen el seu planejament
urbanístic municipal aprovat o, com a mínim, en tramitació en
fase d’aprovació inicial. I que l’establiment que es pretén
instalAlar compleix amb aquest.

També voldria destacar les mesures innovadores pel que fa
a la informatització de les tramitacions, posant com a exemple
el compromís de posar a disposició, en el termini màxim de sis
mesos, una pàgina web amb el procediment administratiu i que
tot el procés es pugui realitzar per via electrònica. El meu grup
aprecia les aportacions en positiu, realitzades tant pel Sr. Vicens
com pel Partit Popular amb la presentació d’esmenes i donam
suport a les transaccions proposades pel portaveu que m’ha
precedit, i cal dir, una vegada més, que valoram positivament la
tasca realitzada per tots els grups. El meu grup, lògicament,
donarà suport a aquesta llei convençut que era una necessitat per
al sector, aquest sector que és el quart en importància en termes
d’aportació al PIB, amb unes 20.000 empreses, i també que era
fonamental per a la nostra comunitat. Esperam que sigui una
peça més per ajudar a reactivar l’economia; convidar al consum,
a un consum més racional i de qualitat i fer camí cap a una
millor qualitat de vida. La llei està feta, ara serà important estar
atents als resultats. El nostre grup segur que hi estarà. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular, Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha una qüestió que
m’ha sorprès una mica, m’ha sorprès no, però voldria dir que els
portaveus han estat brillants, tots, amb la seva magnífica
exposició, però han parlat de tot menys de les esmenes que
discutíem, o almenys poc. Aquest era un debat que s’iniciava
per discutir el que ens diferenciava, no el que tenim tots en
conjunt. És a dir, estam tots d’acord, o almenys pens així, que
el territori és un motiu que justifica la normativa de transposició
així com està a les Illes Balears. Estam tots d’acord que s’ha de
fer en sòl urbà perquè, a més, és tradició en aquesta comunitat
la protecció del territori, basta que els recordi que això està
prohibit, la construcció de comerços en sòl rústic estan prohibits
per les directrius d’ordenació del territori de l’any 99 i per la
Llei de sòl rústic de l’any 97. Tot això ho tenim clar, amb això
estam d’acord i amb la defensa del petit comerç estam d’acord.

On és que el Partit Popular mostra una diferència per
intentar reflexionar i, en la mesura del possible, millorar, com
ha dit el Sr. Melià, la millorada llei? És en els entrebancs, no sé
si és l’expressió adequada, però sí en les limitacions
burocràtiques, facilitar aquestes limitacions perquè si tenim clar
el bessó, si tenim clar el principi no hem de tèmer res i també en
algunes mesures que ajuden, defensen i faciliten l’activitat en el
petit comerç. Aquestes són, en definitiva, les pretensions que
tenim des del nostre plantejament. He de destacar que no hem
presentat esmena de devolució?, que no hi ha hagut debat de
devolució?, he de destacar que s’ha defensat des del Partit
Popular que es fes la llei des de fa dos anys i que hem donant
tabarra a la consellera perquè es fes un any abans? Això no fa
falta, ja ho sabem.

També és cert, vull dir avui vénen a lluir de la moratòria, ara
-ara- els que demanaven la moratòria en reneguen, però obliden
que l’any 2005 tothom hi estava d’acord. Estic completament
d’acord que avui la moratòria no fa cap bé per incentivar
l’economia, però si volien, si els feia nosa, per què no la
llevaven? Sra. Mercadal, si el seu grup pensava que la moratòria
era un entrebanc per al comerç avui, per què fa un any no la
varen treure? Bastava presentar una proposició de llei i s’hagués
revocat i ja estava.

Val la pena tenir memòria? Sr. Alorda, val la pena tenir
memòria? -li ho dic per allò d’avui matí- i recordar com i per
què es va aprovar la moratòria l’any 2005, val la pena. Crec que
és un tema que... si vol en podem parlar, però si vol en parlarem
en una altra hora. Per tant, ara venir a dir que aquesta llei salva
la moratòria i salva... no, no, escolti, aquesta llei el que fa és una
cosa que s’hauria d’haver fet fa un any i que està molt bé que
faci que és transposar la directiva amb les millors condicions
possibles per al sector comercial de les Illes Balears. 

Això és el que fa aquesta llei i crec que tothom se’n pot
sentir content. És cert que des del nostre punt de vista és una llei
millorable que val la pena intentar millorar-la, per això hem fet
aquestes aportacions i home!, si els he de dir la veritat, mirin,
des d’aquest punt de vista possiblement el Partit Popular hagués
incorporat altres coses. Sí, però ens estimam molt més que avui
hi hagi aquesta llei a trobar-nos sense llei i el dia 28 o 29 de
desembre ens trobem sense cap normativa que desenvolupi la
directiva de serveis i entri la directiva directament a aplicar-se
a les Illes Balears.

Per tant, crec que convé tenir -amb tot el respecte per a
tothom- les coses al lloc. Com que he vist, no sé si és per
desinterès o sobretot -supòs- per les ganes, per l’emoció que
tenen tots els portaveus de parlar bé d’aquesta llei, que s’han
oblidat de parlar de les nostres esmenes el que faré serà demanar
a la Sra. Presidenta que les esmenes del Partit Popular es votin
d’una en una i així sabrem realment què en pensen ja que no ho
han dit els senyors portaveus a la tribuna.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. En torn de contrarèplica el Grup
Parlamentari Mixt vol la paraula? El BLOC per Mallorca? Té
la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Cardona. Hem fet el debat sobre les esmenes que ens
semblaven bé, que eren les que... ah!, se n’ha anat? Se n’ha anat,
no el veig. En tot cas, ho comentaré, idò, a la resta dels
membres del Grup Popular, hem fet el debat sobre les esmenes
que volíem transaccionar, és evident que a la resta d’esmenes no
s’ha arribat a un acord perquè consideràvem que o bé no
milloraven la redacció o bé simplement no hi estàvem d’acord.
L’esmena que, per exemple, permetria obrir els establiments
comercials de fins a 300 m2, vostè insistia que s’havia
d’admetre que els establiments de fins a 300 m2 puguin obrir a
qualsevol hora del dia, és evident que això és una esmena que
nosaltres no acceptam i que per tant, aquesta esmena en concret,
consideram que ha de quedar tal i com està a la llei limitat als
establiments de fins a 150 m2 i a més crec que hi ha un gran
consens dins el sector també en aquest aspecte. Per tant, la resta
d’esmenes per distints motius també les votaríem en contra.

Quant a la moratòria, almanco per part del nostre grup no
crec que s’hagi dit en cap moment que renegam de la moratòria
de 2005, més bé -i celebram que recuperi la memòria- el que
crec que succeeix és que en aquests moments hi ha una
moratòria que ha impedit determinades inversions a distintes
illes i, per tant, crec que sí que s’ha de celebrar que en aquests
moments aquestes inversions podran arribar en una situació de
crisi econòmica, podran arribar en aquests moments. No és que
es renegui de la moratòria, sinó simplement que es ratifica i es
reafirma que la llei efectivament, una vegada que entri en vigor,
impedirà o diguem que farà morir aquesta moratòria.
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A part d’això, com deia, pel que fa a la resta d’esmenes a les
quals no s’ha arribat a acord, és evident que les votarem en
contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista? No volen intervenir. Hi ha cap grup que no hagi
intervingut que vulgui fixar posicions? No. 

Atès que les esmenes presentades pel Sr. Vicens ja s’han
defensat en els seus termes, passaríem... Sí? Doncs té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Presidenta, moltes gràcies, simplement i molt breument és
per dir que retir la 12706 i la 12709 i respecte de les altres tres
esmenes -12705, 12708 i 12710-  són de caràcter tècnic per
millorar la redacció i per facilitar el tràmit i l’activitat
econòmica. Volia agrair la predisposició a acords en aquest cas
del Grup Parlamentari del BLOC i de la resta de grups. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Em recomana el lletrat que
facem un petit recés per aclarir les esmenes que s’accepten i les
que no a efectes que aquesta presidència pugui passar a la
votació. 

Així és que fem un recés de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular que es mantenen i que no han estat
transaccionades.

Votarem d’una en una, a solAlicitud del Grup Popular.

Demanaria una atenció important a tots els diputats, si hi
hagués qualque botó que no funcioni, per favor, avisin abans
perquè no hi hagi després aldarulls.

Passam a votar, votam la 12696.

(Remor de veus)

Ja deia jo que seria complicat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hi ha hagut una manca de decisió en el portaveu que ha fet
que quedàssim pendents.

Bé, si els sembla bé, parlàvem de la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular que es mantenen i que no han
estat transaccionades; són diverses i m’ha demanat el Grup
Popular que les votàssim d’una en una.

Per tant, passam a votar i ara votam la 12686.

A favor, 27; en contra, 29. Queda rebutjada.

Passam ara a la 12690.

Ja no va. Passam a votar, votam.

28 a favor; 27 en contra.

I passam a votar la 12691.

28 a favor; 27 en contra.

I ara passam a votar la 12692. Votam.

A favor, 27; en contra, 28.

I passam a la votació de la 12694. Votam.

A favor, 28; en contra, 26.

I passam a votar la 12695. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 27; en contra, 28; cap
abstenció.

Votam ara la 12696. Passam a votar, votam.

Resultat de la votació: a favor, 27; en contra, 28.

I passam a votar la 12699. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 28; en contra, 27. S’aprova.

I ara passam a votar la 12700. Votam.

A favor, 26; en contra, 28.

I passam a votar la 12701. Votam.

A favor, 28; en contra, 27. S’aprova.

I passam a votar la 12000. Passam a votar, votam.

A favor, 27; en contra, 28; cap abstenció.

Seguidament, passam a la votació de les transaccions fetes
a les esmenes del Grup Parlamentari Popular següents: l’esmena
12685, l’esmena 12689 i l’esmena 12698, que, segons tenc
entès, poden considerar-se aprovades per assentiment.
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És així, senyors portaveus? Doncs, queden aprovades per
assentiment.

I passam a la votació de les transaccions fetes a les esmenes
del Sr. Vicens, és a dir, a l’esmena 12705, a la 12708 i a la
12710.

Demano si hi ha votació conjunta o separada.

EL SR. VICENS I MIR:

Per a mi pot ser conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Demano si és conjunta o separada. Va bé conjunta? Sr.
Portaveu del PSOE? Sí.

Doncs, passam a votar, votam.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Que crec que hi ha hagut una equivocació amb el meu vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda a favor, 25; 1 en contra i 1 abstenció. Vol que
repetim la votació o va bé així.

Doncs ho deixem així.

I passam, passaríem, s’entén que hi ha una equivocació, però
donat el resultat no passa res.

Passaríem a la votació dels articles a què es refereixen les
transaccions del Grup Parlamentari Popular, articles 5, 8 i 24,
que abans era el 26.

Es pot entendre aprovat per assentiment? Doncs, queden
aprovades per assentiment.

I passam a la votació dels articles a què es refereixen les
transaccions del Sr. Vicens, articles 2, 32, que abans era 25, i
28, que abans era 30.

Passam a votar i votam.

A favor, 28; cap no i 27 abstencions. Per tant, queden
aprovats.

I passaríem a la votació dels articles 9 i 11, amb les esmenes
12690, la 12691 i la 12694, incorporades.

Passam a votar, votam.

El resultat de la votació és: a favor, 28; no, 27; abstencions,
cap. Per tant, s’aproven.

I passam a la votació de la resta de l’articulat, l’exposició de
motius i les disposicions finals primera i segona, als quals o bé
no s’hi mantenen esmenes o bé les esmenes que s’hi mantenen
són les del Grup Parlamentari Popular.

Passam a votar, votam.

El resultat de la votació és: a favor, 29; no, 0 vots;
abstencions, 26. Per tant, queda aprovada.

Aquesta presidència, en conseqüència, en primer lloc, es
faculten els serveis tècnics de la cambra perquè facin les
correccions i modificacions tècniques necessàries perquè la llei
tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a la
transposició de la Directiva 2006/123/CEE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa als
serveis en el mercat interior.

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

(Alguns aplaudiments)
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