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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Cosme Bonet substitueix la diputada Pilar Costa. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Parece ser que igual que la semana anterior, según el
artículo 73.2, lo dejaríamos aplazado a la siguiente comisión,
con el objetivo de intentar llegar a un máximo acuerdo de
todos los grupos parlamentarios. ¿Si algún grupo quiere decir
algo?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Así es presidente, que estamos intentando mejorar el texto
lo máximo y creo que estamos ya muy cerca del acuerdo y la
semana que viene se podrá cerrar con seguridad.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. ¿El Grupo MÉS, Grupo Socialista?

II. Proposició no de llei RGE núm. 10064/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
correu ordinari porta a porta a les urbanitzacions del
municipi de Llucmajor.

Vale, pues pasaríamos... al segon punt de l’ordre del dia,
que consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10064/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
correu ordinari porta a porta a les urbanitzacions del municipi
de Llucmajor. Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Cosme
Bonet, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:
 

Moltes gràcies, Sr. President. Vàrem presentar aquesta
proposició no de llei el mes d’octubre, motivats per la denúncia
que havien fet els regidors socialistes i l’Agrupació Socialista
de Llucmajor, S’Arenal i urbanitzacions, alarmats d’alguna
manera quan el desembre del 2013 l’Ajuntament de Llucmajor
va rebre una comunicació de la Societat Estatal de Correus i

Telègrafs, en el sentit que els anunciava que deixaria de prestar
servei a diverses urbanitzacions, en aplicació d’una de les
previsions del reial decret que aprova el reglament de la
prestació del servei postal universal.

Aquestes urbanitzacions afectades: Las Palmeras, Tolleric,
Cala Pi, Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S’Estanyol, o Son
Bieló, que reuneixen un total de més de 3.000 persones,
passaven així a quedar sense aquest servei a domicili del servei
postal universal, com deim, i per tant, obligava d’alguna manera
l’ajuntament a prendre mesures, i ja ho ha fet, a instalAlar bústies
pluridomiciliàries per seguir mantenint el servei de correus per
a aquestes urbanitzacions, perdent la qualitat en el servei
evident de no rebre-la a nivell domiciliari, sinó haver d’anar a
cercar-les a aquestes bústies pluridomiciliàries.

L’ajuntament en el seu moment presenta alAlegacions i fins
i tot interposa un contenciós. És de destacar, i crec que és
important destacar-ho avui, que dins el ple de l’Ajuntament de
Llucmajor es va actuar unànimement per part de tots els grups
polítics en defensa d’allò que pensaven que era un servei que
perdien els veïns. Es va denunciar i denunciam avui que amb
aquesta mesura la Societat Estatal de Correus discrimina
aquestes urbanitzacions, discrimina els ciutadans, els veïns que
viuen allà, i volem advertir del perill que aquest sistema es
pugui generalitzar. Per què deim això? Perquè és una mesura
que s’aplica no només a Mallorca, com bé queda expressat per
una esmena que s’ha presentat també a  aquesta proposició no
de llei, però també a distintes comunitats autònomes, com per
exemple a la Comunitat Valenciana hem tengut informació que
s’estaria produint també aquesta situació. 

Si això ho combinam amb les informacions que tenim de la
reducció de llocs de treball que també es produeix a la Societat
Estatal de Correus a diferents comunitats autònomes, podríem
pensar que no és només una qüestió que afecti el servei o els
veïns, sinó que s’està produint un procés d’eliminació de llocs
de feina de Correus, que condueix clarament a un perjudici dels
veïns, a un perjudici dels ciutadans.

Aquesta decisió presa per Correus té la base legal en
l’aplicació del Reial Decret 503/2007, que modificava l’article
37 del Reial Decret 1829/1999, en el qual es menciona que
aquelles zones considerades com entorns especials per al
repartiment de Correus es realitzaran mitjançant la recollida
personal a oficines de Correus o a les bústies pluridomiciliàries
que ja hem mencionat. Per poder declarar una zona com entorn
especial Correus s’ha de fonamentar en allò que diu el punt 4.b),
que diu textualment: “tendrán la consideración de entorno
especial aquellos lugares que tengan un gran desarrollo de
construcción y una mínima densidad de población”. Que això
aprovat el 2007 no s’hagi començat a aplicar fins ara el 2013
pensam que és una demostració que el servei fins ara es podia
prestar amb una certa normalitat, i que les intencions de Correus
no obeeixen a millorar el servei, sinó que obeeixen a qüestions
internes derivades, segurament, d’una reestructuració de
personal. Pensam que és això.
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Per tant, sempre mirant per l’interès general i per l’interès
dels veïns dels municipis i de les urbanitzacions que puguin
estar afectades per aquestes mesures preses per Correus,
nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de llei, que
menciona només el municipi de Llucmajor, perquè era el que
nosaltres havíem detectat, demanant que la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs Societat Anònima, reconsideri la decisió
presa, i instar, tal com va fer l’Ajuntament de Llucmajor, a
restablir el servei. És discutible si aquesta mesura té cap efecte,
perquè com deim l’Ajuntament de Llucmajor ho va fer i en
realitat ha acabat instalAlant les bústies pluridomiciliàries per
poder seguir prestant aquest servei als veïns d’aquestes
urbanitzacions.

Deim que només ara, el 2013, hem vist com s’aplica una
normativa del 2007 perjudicant els usuaris. Per tant, és ara quan
pensam que les institucions hem de reaccionar. I dic per acabar,
que a la vista de les esmenes presentades pel Grup MÉS,
pensam que els dos aspectes que es plantegen, instar a la
modificació del reglament a què ens hem referit, per una banda,
i fer esment concret que la mateixa situació afecta altres
urbanitzacions de la nostra comunitat autònoma pensam, ja ho
dic d’entrada, pensam que són plenament acceptables,
plenament coherents amb allò que nosaltres presentam a la
proposició no de llei, i ja els anunciï que estam en disposició
d’incloure-les, si així ho consideràs el grup que les ha
presentades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes RGE núm. 1867 i
1868/15 del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir abans de res que
coincidim amb el plantejament que ha fet el portaveu del Grup
Socialista i del contingut d’aquesta proposició no de llei, a la
qual sense cap dubte donarem suport, o li donam suport, a pesar
que presentem aquestes esmenes que ara exposaré.

Des del nostre punt de vista hi ha dues qüestions que caldria
diferenciar: per una banda la interpretació de la normativa del
reglament postal que es regula a través del Decret 1829/1999 i
posteriorment també modificat amb el Reial Decret 503/2007,
com deia la interpretació de la normativa del reglament postal,
a la qual es refereix aquesta proposició no de llei, en el cas de
Llucmajor. En aquest sentit el nostre grup fa extensiu, com tal
vegada també hi hauríem d’incloure altres casos, altres
municipis que desconeixem, però ho volem fer extensiu a una
realitat que sí que coneixem, que és el cas també de Ciutadella,
que es troba en una situació jo diria que semblant a la de
Llucmajor. Per què? Perquè afectaria unes 6.000 persones amb
l’aplicació del nou reglament o del reglament postal, i
l’ajuntament també ha recorregut la decisió de Correus i
Telègrafs, que fa aquesta interpretació que afectaria diverses
urbanitzacions de Ciutadella. 

En concret el recurs de l’Ajuntament de Ciutadella va en el
sentit que la Societat Estatal de Correus i Telègrafs no ha tingut
en compte la realitat de Ciutadella i l’organització de les
diferents urbanitzacions de Ciutadella, en el sentit que diverses
d’aquestes formen part d’una mateixa trama urbana i estan no
només comunicades, sinó que fins i tot alguns carrers són
continus d’una urbanització a l’altra. En aquest sentit, per tant,
l’Ajuntament de Ciutadella demana a la Comissió Nacional de
Mercats i Competència que la decisió de Correus i Telègrafs
s’adeqüi a allò que realment contempla el reglament postal. Açò
seria la part de la interpretació i en aquest sentit també hem fet
una esmena, incloent Ciutadella.

Però l’altra seria la part de la regulació, la regulació que,
com deia, està prevista o està regulada en dos reials decrets, en
allò que es coneix com a reglament postal i que és, jo diria, el
nucli de tot el conflicte que afecta Llucmajor, que afecta
Ciutadella i que afecta el conjunt d’urbanitzacions i de
municipis de les Illes Balears, i és el fet que el reglament és jo
diria que excessivament poc flexible a l’hora de contemplar la
realitat de les urbanitzacions, almenys de la nostra comunitat
autònoma.

En aquest sentit, com a criteri, el nostre grup el que ha fet ha
estat agafar alguns dels recursos que alguns ajuntaments han
presentat i veure com aquests recursos es resolien. En tenc un
aquí davant; un d’ells és el de l’Ajuntament d’Es Castell fet
davant la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que és
finalment rebutjat, es rebutja el recurs presentat per
l’Ajuntament d’Es Castell, i es rebutja bàsicament per una
qüestió de..., no perquè l’Ajuntament d’Es Castell no defensi els
interessos dels ciutadans, que ho fa, sinó perquè la Societat
Estatal de Correus i Telègrafs en Es Castell -en aquest cas que
explic- ha complert plenament el reglament postal. Idò complint
rigorosament el reglament postal resulta que les urbanitzacions
d’Es Castell es veuen afectades.

Quina és la proposta que fa el nostre grup, per tant, per
evitar que municipis, urbanitzacions con les d’Es Castell, però
també Llucmajor, Ciutadella i moltes altres, no quedin afectades
per aquest reglament? Flexibilitzar, flexibilitzar el contingut del
Reial Decret 1829 i la modificació posterior. Llegiré la proposta
literal que hem fet, perquè s’entengui exactament quina és la
nostra proposta: instar el Govern de l’Estat a modificar el
reglament de prestació de serveis postals, el reglament postal a
què em referia fins ara, aprovat mitjançant el Reial Decret
1829/1999, per tal de flexibilitzar els criteris dels anomenats
entorns especials, aplicables a les urbanitzacions, que preveuen
que l’entrega de trameses postals ordinàries es pugui fer
mitjançant bústies pluridomiciliàries. 
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Aquesta flexibilitat hauria d’incloure, al nostre entendre, dos
aspectes. Per una banda, l’acord prescriptiu de l’ajuntament del
municipi afectat; fins ara l’ajuntament només és informat però
no es requereix un acord del municipi per tal de complir amb les
previsions del reglament postal. I, en segon lloc, flexibilitzar els
criteris que inclou el reial decret, en concret a l’article 37.4.c);
en quin sentit?, en el sentit, primer, de reduir l’exigència del
primer criteri, que és el nombre d’habitants censats per hectàrea.
El reglament postal estableix que ha de ser igual o inferior a 25;
a la nostra proposta posam, proposam que passi de 25 a 15.
També modificar el segon criteri, que és que el nombre
d’habitatges o locals sigui igual o inferior a 10 per hectàrea; la
nostra proposta, si s’aprovàs, seria instar el Govern perquè
passés de 10 a 5. I, com a tercer element, eliminar el tercer
criteri; el criteri tercer fa referència al volum de trameses
ordinàries a aquell entorn urbanístic; nosaltres creim que no
hauria d’afectar o no hauria de condicionar el volum de
trameses ordinàries.

Alterant aquests tres criteris moltes d’aquestes
urbanitzacions ja no serien considerades entorns especials i per
tant no seria d’aplicació el que preveu el reglament postal de
passar d’una tramesa porta a porta a aquestes bústies
pluridomiciliàries.

D’on hem tret aquests criteris? No, els hem tret de la
Comissió Nacional de Mercats i de Competència. És ella que a
través de les seves resolucions ens dóna llum per veure que
moltes de les urbanitzacions afectades que han recorregut el seu
recurs ha estat rebutjat, i en canvi seria acceptat, per tant no es
veuria afectat pel reglament postal, si aquests criteris fossin
menys exigents. Demanam, per tant, flexibilitat, i aquesta
flexibilitat també es redueix a uns criteris menys exigents.

Nosaltres creim que seria important avançar en aquesta
proposta. Podem matisar, com ha dit el portaveu del Grup
Socialista, podem matisar o trobar un text comú o consensuat,
però crec que la realitat de les Illes Balears, dels municipis i de
les urbanitzacions d’aquests municipis fa necessari que
prenguem alguna decisió i que vagi en el sentit d’afavorir que
no es vegin afectades per aquest reglament postal, un reglament
postal que possiblement no va tenir en compte la realitat de les
nostres illes, de les nostres urbanitzacions, i que veuen com el
repartiment postal porta a porta ara es converteix en aquesta
tramesa a una bústia pluridomiciliària que en molts casos ha
generat malestar, crec que empitjora el servei i tampoc no
s’ajusta a la realitat d’unes urbanitzacions que en molts casos
tenen un nivell de població residencial molt elevat, que supera
el 50%. Per tant crec que és lògic que aquest parlament es
pronunciï i que a més a més ho faci a favor dels ajuntaments,
molts dels quals han presentat recurs i s’han pronunciat en
aquest mateix sentit.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Gabriel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Vagi per endavant que el Grup Parlamentari Popular avui vol
arribar a un acord per unanimitat, però sempre, per favor,
donant les passes adequades i no córrer a donar unes passes
equivocades, i després explicaré per què dic això.

També he de dir per endavant que l’Ajuntament de
Llucmajor, encapçalat pel seu batle del Partit Popular en Joan
Jaume, ha donat totes les passes necessàries i està donant més
passes perquè aquesta situació canviï i que tots els ciutadans de
Llucmajor puguin rebre el correu postal. Per això va presentar
una moció en contra de la declaració d’entorn especial per part
de correus als efectes de lliuraments postals ordinaris en
determinades zones del municipi de Llucmajor, i aquest recurs
contenciós administratiu, que és el 389/14, del qual dimana la
present peça separada, s’interposa per la presentació processal
de l’Ajuntament de Llucmajor contra les resolucions de la
Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència de data 11
de març i 13 de maig de 2014, que es declaren entorns especials
les urbanitzacions Las Palmeras, S’Estanyol, Vallgornera Nou,
Cala Pi, Es Pas de Vallgornera i Tolleric, del terme municipal
de Llucmajor, als efectes de lliuraments, com he dit, postals
ordinaris mitjançant casellers concentrats pluridomiciliaris.

Per tant el que va fer el passat mes de desembre
l’Ajuntament de Llucmajor, que va rebre un escrit remès per la
Societat Estatal de Correus i Telègrafs que informava, en
síntesi, que deixaria de lliurar el servei de correu ordinari porta
a porta a les urbanitzacions Las Palmeras, Tolleric, Cala Pi,
Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S’Estanyol i Son Bieló, i
proposava alternativament la instalAlació de bústies
pluridomiciliàries perquè els veïnats de dites urbanitzacions del
municipi de Llucmajor puguin... tractar-se com un entorn
especial d’acord amb allò establert a l’article 37.4.b) del Reial
Decret 1829/1999, de 3 de desembre, i modificat pel Partit
Socialista, pel Ministeri de Foment, per la Sra. Magdalena
Álvarez, amb el Decret 503/2007, de 20 d’abril, del reglament
postal, i que segurament aquesta modificació, com molt bé ha
dit el representant del Grup MÉS, no es va atendre a la
singularitat de molts de llocs de les nostres illes.

Com a conseqüència d’allò referit per aquest ajuntament de
Llucmajor, el mes de febrer de 2014 va presentar alAlegacions a
la proposta efectuada per Correus, i es va mostrar totalment
contrari a la seva decisió, per entendre que les urbanitzacions
abans referides constitueixen un nucli urbà assentat en el sentit
ampli del terme, com plans parcials aprovats a finals de la
dècada dels seixanta i principis del setanta, fet aquest que ja es
recull a la memòria del PGOU de Llucmajor, del Pla General
d’Urbanització de 1984, i que per això compten amb un
important volum de població que ve gaudint des de fa dècades
de tots i cada un dels serveis urbanístics que els fan creditors
d’un servei postal ordinari, i que la seva supressió suposaria un
greu perjudici per als seus residents. Entén l’ajuntament que
aquesta nova situació perjudica seriosament els interessos dels
veïnats residents en totes aquestes urbanitzacions, i es fa
indispensable que es torni a posar en marxa una situació
originària i conseqüentment el servei comú de correu ordinari
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porta a porta, ja que no concorre en dites urbanitzacions la
consideració d’entorns especials que esgrimeix Correus
mitjançant el reial decret modificat.

Per tot el que s’exposa, l’ajuntament es va proposar
l’aprovació pel ple que aquest ajuntament de Llucmajor fes el
següent acord, que el va fer conjuntament amb tots els partits
tant del Govern com de l’oposició: “L’Ajuntament de
Llucmajor esgotarà totes les vies per reposar la decisió de
l’empresa Correus de cessar el repartiment, el lliurement postal
domiciliari a totes les urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric,
Cala Pi, Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S’Estanyol i Son
Bieló i, el segon punt, l’Ajuntament de Llucmajor insta la
Societat Estatal de Correus -i això és el mateix que fa la
proposició presentada pel Grup Socialista- perquè es torni posar
en marxa el servei de correu ordinari porta a porta a les
urbanitzacions que ja he mencionat, com són Las Palmeras,
Tolleric, Cala Pi, Vallgornera, Es Pas de Vallgornera,
S’Estanyol i Son Bieló, en no concórrer a les esmentades
urbanitzacions la consideració d’entorns especials.

Quan va presentar aquesta moció en recurs contenciós va
rebre la primera bufetada, perquè el contenciós en el punt
número 2 diu, ho traduesc al mallorquí: “formada la peça
separada en suspensió, es va escoltar l’advocat de l’Estat que va
dir que se opuso, es va oposar a la (...) per a l’actor”, és a dir,
per a l’ajuntament. Per tant tot el que va fer en un principi
l’ajuntament de Llucmajor..., el Partit Popular amb l’oposició,
li ho han tornar enrere. Com que ja tenim un precedent hem de
donar passes, crec jo, des del Parlament i des dels grups
parlamentaris, sense voler posar l’arada davant el bou, i en
aquest sentit em referesc a l’esmena que ha presentat el grup
MÉS. 

Crec que en una comissió en què tots tenim deu minuts per
parlar i argumentar, fer i demanar modificar un reglament crec
que no seria correcte, crec que no... per part dels grups
parlamentaris demostraríem que ens volem llevar un problema
en lloc de solucionar-lo. Crec que això necessita un debat
posterior, i no avui només amb deu minuts per a cadascun dels
portaveus d’aquesta comissió, per poder arribar a un acord i més
endavant fer una altra comissió i presentar una proposta
conjunta i consensuada sobre les modificacions pertinents.

Nosaltres sí estam disposats a votar a favor, però
proposaríem també, després de parlar el representant del Grup
Socialista, si tenim un minut per consensuar les propostes...,
creim des del grup parlamentari que instar la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs no és correcte, que restableixi o demanar-li
que posi en marxa un altre cop aquest servei, per què (..)?,
perquè entenem que aquesta societat estatal de Correus com a
empresa pública el que fa és complir un reial decret llei, un reial
decret llei que es va modificar l’any 2007 i que fins avui ningú
no havia dit res, i ara que ens trobam en situacions excepcionals
i especials volem canviar d’un dia per l’altre el que es va fer
l’any 2007.

Bé, segurament aquest reial decret ha de millorar, però
pensam que no ha de millorar avui sinó que avui el que hem de
fer és instar, i això és el que proposa el Grup Parlamentari
Popular, que la Societat Estatal de Correus i Telègrafs proposi
les modificacions legislatives i/o reglamentàries oportunes a fi

de restablir el servei ordinari porta a porta a les urbanitzacions
que ja he esmentat i per no repetir-me. 

A partir d’aquí, després d’aquesta comissió, el Grup
Parlamentari Popular està disposat a asseure’s amb els grups de
l’oposició i arribar a un consens d’instar a qui haguem d’instar
per a una modificació d’aquesta llei i que s’adapti, efectivament,
com tots estam d’acord, a l’actualitat i a la realitat des de la
destinació a les Illes Balears i que puguin rebre aquest correu
ordinari tant totes les famílies que visquin a plurifamiliars com
a unifamiliars. 

Per la nostra part quedam a disposició dels grups de
l’oposició per arribar a aquest acord, si ho veuen convenient.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició del Grup
Socialista, li dic per si vol emprar un minut, idò, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, moltes gràcies. Sr. President, una consideració prèvia,
prenc la paraula per agrair al Sr. Nel Martí el suport, perquè
crec que és correcte... ens demostra, d’alguna manera, que el
sistema s’estén i que els ajuntaments actuen; per tant, aquest
parlament alguna cosa també estaria bé que digués. Al Sr. Biel
Martí també agrair el suport que ha expressat i les aportacions
que ha fet, però parlam d’una resolució de fa un any, és a dir, de
2013 aplicant una previsió d’un reglament de 2007 sobre un
decret fet el 1999, però és el 2013 quan la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs decideix aplicar aquest criteri que fins ara
no havia aplicat i que, com hem vist, afecta urbanitzacions que
tenguin més construccions que habitants, per simplificar-ho
d’alguna manera. Això què vol dir? Que això es pot estendre
més en el conjunt de la nostra comunitat autònoma. 

Si no ens hi oposam, si no feim algun pronunciament de
caràcter polític, perquè nosaltres no podem modificar aquest
real decret, és obvi, idò crec que estarem deixant que es vagi
ampliant aquest sistema, com hem vist que s’amplia des que va
començar la primera veu d’alarma, per ventura, a Llucmajor, i
per tant pot arribar a afectar a molts més ciutadans de la nostra
comunitat autònoma perquè aquesta tipologia d’urbanitzacions
amb molta construcció i per ventura menys habitants està molt
estesa a la nostra comunitat autònoma, parl de grans
urbanitzacions que es varen fer en un moment donat de la nostra
història recent.
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Per tant pot afectar a moltes poblacions en el conjunt de
Balears i, per tant, insistesc, és important el pronunciament
d’aquest parlament, que seria important que aconseguíssim la
unanimitat. Crec que és possible i per això, com a proponent
d’aquesta proposició no de llei, acceptam tant la esmena in
voce... o diria més bé, acceptam les aportacions que s’han fet
pels altres grups parlamentaris i demanaria al president un
minutet de recés per veure si podem redactar un text en què tots
puguem estar d’acord i surti, per tant, un punt aprovat per
unanimitat d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li volia demanar com quedaria...

EL SR. BONET I BONET:

Sí, gràcies, Sr. President. Quedaria amb un únic punt
d’acord que seria tal com llegiré ara: “El Parlament de les Illes
Balears insta l’administració competent en la prestació del
servei postal universal que demandi de la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs, societat anònima, que restableixi el servei
ordinari porta a porta a les urbanitzacions de les Illes Balears
afectades per la implantació del repartiment de recollida
personal a oficines de correus o a través de bústies
pluripersonals i, si n’és el cas, a modificar les disposicions
legals necessàries a fi de fer-ho possible”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Algú vol... ? Molt bé. Idò en conseqüència
quedaria aprovada per unanimitat aquesta proposició no de llei,
RGE núm. 10064/14.

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



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 95 / 18 de febrer del 2015 1515

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


