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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria, per ara, si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN.

Sí, gràcies, Sr. President. Miguel Jerez substitueix Virtudes
Marí. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Cosme Bonet. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, hi ha alguna substitució més? 

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’ordre del dia de la sessió d’avui que
consisteix en el debat i votació de les proposicions no de llei
RGE núm. 3665/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al control de legalitat dels drets dels
treballadors acomiadats al sector públic de les Illes Balears; la
RGE núm. 3745/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la no-creació d’un banc dolent; i la RGE
núm. 3804/12, presentada igualment pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la liberalització d’horaris comercials a les
Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3665/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de
legalitat dels drets dels treballadors acomiadats al sector
públic de les Illes Balears.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 3665/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de legalitat dels drets dels treballadors
acomiadats al sector públic de les Illes Balears, intervé l’Hble.
Sr. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
va lligada a demanar des del Parlament que el Govern de les
Illes Balears exerceixi la seva competència i responsabilitat que
és fonamentalment vetllar pel compliment de la legalitat laboral
i, per tant, en aquest sentit, assenyalar que la mateixa actuació
del Govern en relació amb matèria laboral es lligui a la legalitat
vigent. Aquesta competència de control de la legalitat entorn al
que és l’àmbit laboral té fins i tot amb potestat sancionadora en
matèria de relacions laborals, conciliació, mediació, arbitratge
de conflictes laborals, tot aquest seguit de competències i

responsabilitats que exerceix la Direcció General de Treball i de
Salut Laboral adscrita a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i Ocupació.

Demanam aquest exercici de competència per part del
Govern atès que els acomiadaments o l’amortització de places,
com el Govern assenyala, que es produeixen en el marc de les
empreses públiques de la nostra comunitat, des del Grup
Parlamentari Socialista valoram, és més, tenim dubtes bastant
raonables que no s’ajusten a la legalitat vigent.

Coneixem i han estat públics i a més a més el Govern ens ha
anat donant respostes entorn a l’acomiadament de 16
treballadors a l’Agència de Turisme de les Illes Balears, 16
treballadors dels 71 existents, i de 7 treballadors a l’empresa
Ports de les Illes Balears d’una plantilla 133 llocs de feina. 

En el primer cas de l’ATB els 16 treballadors acomiadats
superen el 10% assenyalat a la normativa vigent i, per tant,
valoràvem que era fonamental tirar endavant, en compliment
d’aquesta normativa, un expedient de regulació d’ocupació com
han fet altres administracions públiques als diferents indrets,
que assenyali i reguli tot el que suposa aquest acomiadament.
En tot cas el que ens ha sorprès més de tot, no només és que no
s’ha incoat cap tipus d’expedient de regulació d’ocupació, sinó
que a més a més s’ha donat el fet -i així s’ha confirmat per part
del Govern- que no existeix la més mínima previsió
pressupostària ni voluntat de pagament de les indemnitzacions
a aquests treballadors. Són treballadors que vénen i continuen
contractats en diferents dades. Hi ha contractes del 2004, del
2006, del 2007, contractes que en aquest sentit..., fins i tot del
2000, del 2002, del 2001, que d’una manera clara no es poden
assimilar al personal interí de les administracions. Per tant,
malgrat l’aval d’una sentència judicial que el Govern avala per
no pagar aquestes indemnitzacions, per tant, avala per lligar els
treballadors de les empreses públiques... assimilar-los als
interins dins l’Administració, valoram que aquesta interpretació
és totalment incorrecta i que els treballadors d’aquestes dues
empreses públiques que coneixem tenen el dret a ser
indemnitzats i, -repetim- en el cas de l’Agència de Turisme de
les Illes Balears, d’haver d’executar el corresponent expedient
de regulació d’ocupació.

En aquest sentit, què hem demanat al Govern? Hem demanat
els informes que avalen aquesta decisió de no indemnitzar, de
no preveure cap indemnització i, com els empresaris més durs
existents, de remetre tot el que són les reclamacions dels
treballadors a l’àmbit judicial. Per tant, demanàvem al Govern,
amb preguntes i amb solAlicituds de documentació, quins eren
aquests informes que avalen aquest posicionament del Govern.

La resposta del Govern, creim que totalment improcedent,
ens assenyala que no ens envia i no ens enviarà aquesta
documentació. Per tant, la preocupació per part del Grup
Parlamentari Socialista és més gran. El Govern es nega a una
solAlicitud de documentació del Grup Parlamentari Socialista, no
ens envia cap tipus ni d’informe jurídic ni d’informe econòmic
que avali aquestes amortitzacions de places ocupades, amb
treballadors en actiu que són acomiadats sense cap expedient de
regulació d’ocupació i sense cap previsió per part del Govern de
recursos econòmics necessaris per pagar les indemnitzacions
que des del nostre grup valoram que són obligades a pagar.
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Remetre els problemes als tribunals d’uns treballadors
acomiadats perquè es resolguin molt més tard i no assumir per
tant els costs econòmics a què obliga la llei per part de
l’Administració, valoram que és una actuació totalment
reprovable per part del Govern de les Illes Balears i sobretot
quan el Govern és incapaç de respondre la demanda dels
informes jurídics que avalen la seva decisió.

Creim que un govern que té la competència i la
responsabilitat de vigilar el compliment de la legislació laboral
hauria de ser molt més acurat en les seves decisions i sobretot
molt més transparent amb els informes que avalen jurídicament
la seva actuació.

Per açò, assenyalam en aquesta proposta nostra tres punts:
el primer, que el Govern en l’exercici de les seves competències
i responsabilitats garanteixi els drets dels treballadors i
treballadores afectats pels acomiadaments i les amortitzacions
de places ocupades a les empreses públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. En segon lloc, amb la finalitat de
preservar i garantir aquests drets dels treballadors de les
empreses públiques, instar el Govern a establir els fons
econòmics necessaris per al pagament de les indemnitzacions.
I en tercer lloc, instar el Govern que en l’exercici de la seva
responsabilitat i competències laborals realitzi i presenti en el si
del Parlament un informe de la legalitat del procediment de
l’acomiadament de cadascuna de les empreses públiques
afectades en el termini no superior a un mes des de la data dels
acomiadaments i les amortitzacions de places. 

Evidentment, aquesta data ha passat, però el requeriment
que feim al Govern el mantenim, obligatòriament.

Per tant, demanam exercici de competència clar i transparent
i evidentment lamentam profundament aquest posicionament
del Govern que va en perjudici -creim i n’estam convençuts-
dels treballadors.

Qui respondrà, del Govern, en cas que vertaderament els
tribunals resolguin a favor dels treballadors? Seran capaços
d’acceptar les responsabilitats polítiques que açò implica? Tan
clar ho tenen? O simplement és una estratègia per allargar els
terminis de pagament, en clar perjudici als treballadors que els
suposa un cost econòmic i de temps per exercir els seus drets?

Seria molt més fàcil per a tots que -repetim- l’autoritat
laboral del Govern exercís les seves responsabilitats, i açò és el
que avui demanam. Esperam tenir el suport de tots els grups.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Barceló per
un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull manifestar que la
reducció de plantilles de diverses empreses públiques que s’ha
duit a terme per part del Govern, vàrem demanar que es fes amb
la màxima transparència i objectivitat, necessàries en un procés
d’aquestes característiques. 

És evident, tots tenim clar que hi ha persones que han entrat
dins algunes d’aquestes empreses sense haver passat les proves
pertinents, varen entrar com a eventuals o interins i han quedat
de manera indefinida, però sempre vàrem demanar, u, qualsevol
acomiadament que es fes, que es fes amb criteris objectius, mai
amb criteris partidistes; dos, que es respectassin els drets
laborals dels treballadors i treballadores i, per tant, en el cas que
hi hagués dret a indemnitzacions, que es pagassin; i tres,
evidentment que es fes dins un pla global que en aquests
moments el Govern, bé, sembla ser que diuen que té, però que
no queda molt clar. 

Per tant, davant tot aquesta situació, efectivament, d’una
sèrie de treballadors que han estat acomiadats sense dret a
indemnització, i entenem que aquesta és una qüestió que anirà
als jutjats i els jutjats hauran de dirimir i en sortirem de dubtes,
sortirem de dubtes sobre si realment el Govern està fent bé les
coses o no, però davant aquesta situació de manca d’informació
i de manca de transparència donarem suport als tres punts
presentat pel Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sr. Miguel Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
prenc la paraula en defensa de la posició del meu grup
parlamentari en relació amb la proposició presentada pel Grup
Parlamentari Socialista sobre l’acomiadament de treballadors
dins el sector públic instrumental, i ho faig partint d’una base
inqüestionable i  sobretot de la necessitat inqüestionable de
defensar una actuació que al meu entendre, a l’entendre del meu
grup parlamentari, és correcta i a més és de conformitat amb la
legalitat en aplicació d’una llei que és la 7/2010, precisament
del sector públic instrumental.

Com saben, senyores i senyors diputats, aquesta llei té per
objecte regular l’organització i el règim general del sector
públic instrumental en el si de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i des de dos angles ben distints. En primer lloc, el
que pretén la seva advocació és recollir el nou model conceptual
que recull la Llei orgànica de finançament de l’Administració
General de l’Estat que afecta les personalitats jurídiques que
conviuen en el sector públic instrumental, organismes públics,
societats mercantils, fundacions del sector públic i consorcis. I
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en segon lloc, la segona perspectiva, el segon angle, la segona
advocació que empara aquest text pretén que la transformació
del sector públic instrumental s’efectuï, es desenvolupi,
s’executi d’acord a principis d’eficàcia, d’acord a principis
d’economia i participació, de manera que la creació i també
l’existència de cadascun dels ens regulats responguin a les
necessitats veritablement efectives que es desprenen de
l’existència de les funcions que li han estat encomanades a
aquests precisos ens.

Doncs bé, dit això entenc que resulta imprescindible
recordar el perquè d’aquesta reestructuració. Dues qüestions
fonamentals en primer lloc per simplificar, empreses, evitar
duplicitats, evitar distorsió del mercat i eliminar actuacions que
no són la raó de ser de les mateixes empreses. I en segon lloc,
per una qüestió de racionalització perquè entenem, i estic segur
que ho compartim, que som conscients i hem de ser conscients
de la sobre dimensió de l’empresa per tal d’intentar optimitzar
la seva finalitat i, en això, estic absolutament convençut que tots
estam absolutament segurs que aquest és el camí pel qual ha de
transitar aquesta comunitat autònoma, i no és que ho defensi jo,
a títol individual ni a títol colAlectiu ni en representació del meu
grup parlamentari, sinó que pens que és una opinió
absolutament unànime en aplicació precisament de dos articles
de la Llei 7/2010, que són l’article 23, de règim de personal, i
l’article 17, de control d’eficiència i d’eficàcia del sector públic
instrumental.

Doncs bé, el que he dit fins ara és el com i el perquè i ara
entraré en el fons de la qüestió que crec que és el que ens porta
avui em aquesta comissió. He de dir i repetir que el meu grup
parlamentari entén que aquelles accions que es vénen
desenvolupant i es vénen executant des del Govern de les Illes
Balears es fan des de la més escrupolosa de les legalitats,
s’ajusten al contingut de les normes que salvaguarden els drets
del personal adscrit al servei o al sector públic instrumental
d’aquesta comunitat.

En aquest sentit, els he de dir que a aquest grup parlamentari
no el trobaran, ni a aquest portaveu tampoc, en totes aquelles
iniciatives, en totes aquelles propostes que comprometin o que
posin en entredit el que entenem que és una correcta actuació i
no sols en relació amb l’optimització de recursos estructurals de
l’Administració, sinó també en relació amb els drets laborals del
personal perquè entenem -i n’estam convençuts a més- que
vostès parteixen d’un punt de vista equivocat. Parteixen de la
hipotètica base que aquesta comunitat és susceptible de
reestructurar la seva dimensió des de procediments que en
aquests moments no s’ajusten a la llei i no s’ajusten a la
reglamentació vigent. Nosaltres -com comprendran vostès- no
ens resignam a pensar que és així. Ho ha dit la portaveu
socialista “tenim dubtes raonables”, no ha dit en cap moment
“tenim certeses absolutes”. Li he de dir que el meu grup
parlamentari no treballa ni es deixa conduir per dubtes
raonables, sinó tot el contrari, per certeses absolutes.

Ha vengut a dir que no tenen clar que això sigui així. Ha
vengut a dir que amb aquests dubtes raonables tenen incerteses,
ha vengut a dir que no ho saben i ha vengut a dir que en aquest
moment tenen sospites que s’està produint un procediment
absolutament inadequat, cosa que jo -com comprendrà- no puc
compartir sota cap concepte.

És cert que vostès pensen així perquè si no pensassin així no
demanarien un fons indemnitzador per cobrir el que vostès
entenen que s’ha de cobrir, però jo li deman, de quin fons
parlam?, a quants ha de cobrir aquest fons?, a quants no ha de
cobrir aquest fons? Tot incerteses, dubtes pocs aclaridors sense
un contingut encertat sobre quina direcció ha de prendre aquesta
posició.

Per tant, miri, demanen un informe sobre la legalitat, és que,
em podrien certificar que es tracta d’un procediment ilAlegal? Té
vostè a sensu contrario un informe que indiqui que
efectivament el procediment de l’Administració de la comunitat
autònoma és un procediment ilAlegal? Tot són -com dic-
hipòtesi, dubtes raonables que no ens condueixen a certeses
absolutes.

Per tant, vostès ja parteixen de la criminalització del
comportament d’aquesta comunitat autònoma. Vostès ja
parteixen d’una acusació basada en dubtes raonables. Vostès ja
parteixen d’una imputació que no tenen absolutament clara. 

Per tant, miri, si pensen així, als que toca invertir la càrrega
de la prova és precisament a vostès i mentre això no es
produeixi, que avui en aquesta comissió entenc que en les
intervencions no s’ha produït, no s’ha produït, el meu grup
parlamentari i aquest diputat continuarà confiant, com no pot ser
d’altra manera, en els cossos tècnics i jurídics, com és
l’Advocacia de la comunitat autònoma, que, amb
independència, amb absoluta imparcialitat, vetllen perquè els
procediments s’ajustin precisament a la legalitat vigent. I
mentre tot això no es produeixi, el meu grup parlamentari també
confia, com no pot ser d’altra manera, amb aquella
jurisprudència, que també ha estat esmentada aquí, que és
favorable, entenem, a una correcta actuació de la comunitat
autònoma i que empara aquest procediment de forma totalment
clara.

I dic això, Sra. Barceló, sense perjudici, també, sense
perjudici que a cada cas concret la justícia si en el seu moment
s’ha de pronunciar de forma singular sobre aquestes qüestions
i si ha de determinar, arribat el cas, que hi ha un procediment no
ajustat a la legalitat, ho dic amb la convicció que si això
succeeix aquest govern complirà de forma escrupolosa les
sentències que d’això es desprenguin.

Però, insistesc i acab, Sra. Barceló, això es produirà quan
efectivament un jutge digui que el procediment no ha estat
l’adient, no ha estat l’adequat i no precisament perquè ho digui
la Sra. Joana Barceló.

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

Gràcies, Sr. Jerez. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant, per contradiccions?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, clar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, té la paraula per cinc minuts, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Jerez, a veure, hi ha una qüestió clara, en
aquest moment el Govern de les Illes Balears té la competència
i la responsabilitat de vetllar pel compliment de la legislació
laboral i hi ha un govern, el mateix govern que acomiada
treballadors, i aquest mateix govern és incapaç i es nega, de
manera clara i concisa, a passar a l’oposició els informes que
avalen aquests acomiadaments, sense indemnització. A açò li
diuen transparència?

Ja ho pot pintar de sector públic, de tot el que implica
racionalitzar, a costa de qui ho fan? De no garantir els drets dels
treballadors? De passar la resolució a l’àmbit judicial, perquè
d’aquí dos anys aquests treballadors que han de pagar aquesta
defensa jurídica puguin cobrar els seus drets, que marca la seva
reforma laboral?

Crec que es passen, s’estan passant de mala manera, només
faltaria que no acomplissin les sentències d’aquí dos anys! Amb
quin cost per part dels treballadors? A vostès amb beneficis,
perquè retarden el pagament. I per als treballadors, estaran
disposats a pagar els costos d’aquests actes judicials si els donen
la raó?

Crec que s’estan passant, s’estan passant de mala manera.
Coneixen perfectament quina és la normativa laboral. Les places
que diuen que amortitzen són places ocupades per treballadors,
per homes i dones amb noms i llinatges, amb dates de
contractació. I d’acord amb la reforma laboral, aquests
treballadors tenen dret, quan són acomiadats, a una
indemnització, i el Govern els ho nega. I l’administració laboral
mira a una altra banda, perquè no exerceix la seva
responsabilitat. Aquest és el fet.

Per tant, és una administració vertaderament la que
construeixen molt “cutre”, molt “cutre”; què és aquesta
administració que és incapaç de garantir els drets dels seus
treballadors? Que ho fan amb tant d’obscurantisme que és
incapaç de posar l’informe damunt la taula; hi estarem d’acord
o no hi estarem d’acord, donin la informació. Per què no els
donen? I em diu que nosaltres hem de fer el càlcul de les
indemnitzacions, o no existeixen els informes econòmics que
avalen aquests acomiadaments? Tampoc. Què és que ho han fet
sense cap informe, ni jurídic ni econòmic?

Els correspon i els competeix a vostès presentar els informes
jurídics i econòmics que avalin les decisions del Govern, també
en l’àmbit laboral. Per tant, no parlam de sector públic en aquest
moment, per tant parlam de drets laborals, parlam de reforma
laboral, parlam de les responsabilitats d’aquest govern que
veurem quina autoritat té quan ell mateix és qui nega la legalitat
als seus treballadors. Com s’enfrontarà a les empreses aquest
govern? Avala amb el seu exemple que vertaderament es
traspassin els acomiadaments al Jutjat a costa dels treballadors.

Veurem com va, jo esper que aquests informes els donin, els
reiterarem la petició. I evidentment, nosaltres haurem de
demanar aquí la compareixença de la directora general de
Treball o del conseller que ens expliquin la legalitat d’aquest
procediment. I el primer dia que hi hagi una sentència, i hi haurà
aquest Diari de Sessions i s’establirà que el grup parlamentari
avala un govern que no és capaç de posar damunt la taula els
informes jurídics i econòmics que avalen la seva actuació.
Creim que açò és una irresponsabilitat increïble i per tant, en
aquest sentit, demanam que revisin la seva actuació, que
acompleixin les seves responsabilitats i fer deixament de les
seves responsabilitats a l’àmbit laboral així com en aquest
moment es viu vertaderament creim que és molt trist.

Altres administracions ho han fet bé, amb processos molt
durs i molt difícils, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, vagi acabant, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... però han fet expedients de regulació, els fan, però amb
màxima transparència i amb implicació de les persones
afectades i dels seus representants. Aquí no poden fer el que
volen, no hi ha una normativa que obliga a la participació dels
treballadors.

Per tant, repetim, és una actuació molt poc exemplar d’un
govern que diu que vol garantir, que toca garantir els drets
laborals dels ciutadans, si no és capaç de defensar els drets
laborals dels seus empleats. Per tant, mantenim aquesta proposta
i ben segur que donarà lloc a moltes altres iniciatives, perquè
hem de demanar al Govern que actuï correctament, açò és el
nostre paper. I repetim, arribarem en aquest sentit, amb totes les
iniciatives que puguem perquè açò sigui una realitat, malgrat al
Govern no li agradi acomplir la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Idò, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3665/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3665/12.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 3745/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no a la creació
d'un banc dolent.

A continuació es posa a debat la segona proposició no de
llei, RGE núm. 3745/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la no creació d’un banc dolent.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un temps
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera reflexió
bàsicament d’aquesta proposició no de llei es va elaborar dos
mesos abans de la situació en què ens trobam ara, desconeixíem
quina era la realitat de Bankia, desconeixíem que aquesta
mateixa setmana hi hauria un rescat per part del sistema
financer i per tant aquesta proposició no de llei entenem que
demana una nova reformulació i, en aquest sentit, retir aquesta
proposició no de llei i en el proper curs polític ja durem una
nova iniciativa en aquest sentit, per tal de poder debatre en
relació amb el sistema financer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, gràcies, Sr. Pons.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3804/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a liberalització d'horaris
comercials a les Illes Balears.

Idò, a continuació es posa a debat la tercera de les
proposicions no de llei, la RGE núm. 3804/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la liberalització
d’horaris comercials a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputada Sra. Sansó, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyores diputades i
senyors diputats. Aquesta és una setmana molt adequada per
parlar d’economia, quan vivim les pitjors turbulències de la
nostra història recent, pocs dies després del rescat bancari i a un
dia com avui, en què hem de lamentar que la prima de risc es
torna trobar a màxims històrics, envoltant els 550 punts, amb els
bons a 10 anys superant el 7% i amb les agències de qualificació
que baixen a Espanya al nivell de bons basura, els socialistes
pensam que els governs han de tenir un paper actiu en la
recuperació econòmica i l’equació que plantejam avui no és
menor, és prendre mesures, amb diàleg, junt amb els sectors
afectats per poder reactivar una part de la nostra economia local.

Per introduir el tema que avui duim a consideració a aquesta
comissió, començarem recordant antecedents. El desembre del
2011, el portaveu del Govern de les Illes Balears, el Sr. Bosch,
va comunicar que el Govern pensava liberalitzar els horaris
comercials i que oferia, tenint en compte la realitat econòmica
de les nostres illes, que conté forta presència del petit comerç.
Actualment, i com ja sabem, el Govern fixa un calendari de 8
festius hàbils per a l’activitat comercial i el d’enguany es va
aprovar pel Consell de Govern del 23 de desembre del 2011, la
resta de diumenges i festius els comerços han d’estar tancats,
excepte aquelles zones declarades pels respectius ajuntaments
com a zones de gran afluència turística o com a àrees
d’influència de mercats.

En aquesta línia, alguns ajuntaments han aprovat en els seus
respectius plens municipals declarar algunes zones de gran
afluència turística, declaració que permet no aplicar les
limitacions d’obertura comercial als establiments situats en
aquestes zones. A Palma es va incloure el centre històric com a
zona d’afluència turística de forma experimental i s’ha
comprovat que sols ha obert el 5% dels comerços de la zona,
sols es salven alguns carrers d’aquesta.

Des del Grup Socialista consideram que la decisió de
liberalitzar horaris no hauria d’anar en contra del petit comerç
sinó ajudar-lo a dinamitzar la seva activitat els caps de setmana,
festius i períodes de vacances. És important acordar les
característiques d’aquesta mesura amb el sector perquè, com
molts d’altres, passa per dificultats econòmiques difícils i ho té
complicat per contractar més personal.

En la situació econòmica que vivim actualment no es veu
cap oportunitat de negoci, per tant s’ha d’estudiar bé quina ha
de ser la proposta del Govern d’aquesta liberalització, ja que,
com ha afirmat algun representant de la Patronal de Comerç, la
gent es passeja molt i compra poc.

Tenint en compte l’esperit emprenedor dels comerciants de
les nostres illes, si vessin l’oportunitat de negoci amb aquesta
iniciativa serien els primers a dur-la a terme. Però la situació és
una altra, a pesar que la taxa d’atur ha disminuït un poc el mes
de maig, l’atur continua essent molt elevat i amb aquesta dada,
junt amb la disminució de les vendes del comerç minorista, d’un
0,6% el mes de març respecte de l’any anterior, es fa difícil la
reactivació econòmica.

Les patronals de comerç de les nostres illes, AFEDECO i
PIMECO, junt amb la Fundació Ibi Comerç, han instat el
Govern a activar el consum, ja que amb les retallades no
s’activa aquest sinó el contrari. Està clar que tots voldríem més
serveis i més hores aquests serveis, però si no hi ha capacitat per
fer-ho la gent s’adapta a uns horaris, per tant és necessari
consensuar-los amb el sector i que alhora aquests puguin
beneficiar els consumidors i els seus horaris laborals. Però
també és veritat que tenir més hores obert no implica fer més
caixa, ni crear més ocupació, perquè si no hi ha ingressos i, per
tant, no es pot contractar més gent, no es poden obrir els festius,
i aquesta mesura es fa difícil per als petits i mitjans empresaris
i, per tant, queden amb desavantatge davant les grans empreses
i les franquícies.
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Nosaltres creim que qualsevol actuació que prengui un
govern s’ha de fer tenint en compte els sectors econòmics i
socials als quals afecti aquesta mesura. Pensam que és molt
important comptar amb els representants dels sectors comercials
i de restauració de les Balears per tirar endavant aquesta
liberalització comercial. Per tant, és interessant ajuntar esforços
per aconseguir un equilibri de totes les empreses dedicades al
sector comercial, tant petites com grans.

Per això, creim adequat demanar al Govern de les Illes
Balears que expliqui exactament i clarament a què consisteix
aquesta liberalització d’horaris comercials i també que faci tots
els esforços possibles per consensuar aquesta mesura amb els
sectors afectats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara, per al torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, recordar que a una
de les compareixences que va tenir el vicepresident Econòmic,
el Sr. Aguiló, des del nostre grup ja li vàrem fer veure que el fet
d’obrir més hores no implicava més negoci i que el sector de
comerç necessitava altres mesures que no aquestes tan
simplistes. El Sr. Aguiló va insistir que sí, que hi hauria una
reactivació econòmica, però les dades que van passant les
pròpies patronals de comerç ho contradiuen. Fins i tot vàrem
comentar nosaltres una qüestió i és que el fet d’obrir els
diumenges a Palma podia fer un pol atractiu de gent de la part
forana que vengués cap a Palma, per passejar o per comprar, i
això aniria en detriment del propi sector de comerç de la part
forana; és a dir, el que podien guanyar per una banda ho podien
perdre per una altra, cosa que el Sr. Aguiló negava, però les
pròpies patronals de comerç també estaven i estan detectant.

En definitiva, per tant, ens trobam amb una situació que, a
més, té implicacions damunt dels drets del personal a descansar,
que ara es veuen obligats a obrir en diumenge i, en qualsevol
dels casos, per tant és suficientment ample com perquè es
consensuï, de fet les patronals de comerç han manifestat en
diverses ocasions les seves reticències a aquestes mesures.

Així mateix, hem de puntualitzar una qüestió, amb la Llei de
comerç actualment en vigor a les Illes Balears, els comerços de
menys de 300 metres quadrats, els locals de menys de 300
metres quadrats ja poden obrir, ja tenen llibertat d’horaris, per
tant això afecta clarament sobretot els grans magatzems o les
empreses de comerç grans de franquícies que facin més de 300
metres quadrats, que són bàsicament les que estan interessades
a obrir els diumenges i en concret a alguns carrers de Palma,
no? Per tant, ho hem de centrar.

De totes maneres, hi ha una altra qüestió que no tracta la
proposició no de llei del Grup Socialista i que té molt a veure
amb el tema i que a nosaltres ens preocupa i és el Reial Decret
Llei que el Govern estatal va aprovar recentment, de
liberalització, precisament, comercial, un reial decret llei que,
des del nostre punt de vista, envaeix competències
autonòmiques i que, de fet -presentarem alguna iniciativa en
aquest sentit- però ens agradaria haver vist que de motu propi el
Govern de les Illes Balears sortís a defensar els interessos de les
seves competències en aquesta matèria de comerç. L’Estatut
d’Autonomia ho recull i des del nostre punt de vista aquest reial
decret llei envaeix competències autonòmiques, per tant notam
a faltar una reacció per part del Govern; entenem que la
Vicepresidència Econòmica, encara que tengui comerç dins la
seva macroàrea, bé, això li cau d’un cinquè pis i ni se’n recorda
probablement que té comerç dins la seva àrea, però és una
obligació del Sr. Aguiló defensar els interessos de les Illes
Balears, defensar les nostres competències i defensar l’Estatut
d’Autonomia. En aquest sentit, per tant, insistesc que aquest
reial decret llei estatal, des del nostre punt de vista, envaeix
competències en qüestions comercials.

De totes maneres, centrant-nos en la proposició no de llei,
donarem suport als dos punts que presenta el Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpció Pons,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
liberalització d’horaris comercials constitueix un dels
compromisos i una de les actuacions a favor del sector comerç
que el Govern del Partit Popular aplica a Balears durant aquest
mandat i naturalment amb el suport del Grup Parlamentari
Popular. L’activitat comercial pateix des de fa anys consecutius
fortes caigudes per la disminució del consum i la crisi
econòmica, que ha provocat un important descens a les vendes,
el tancament de nombrosos establiments i la pèrdua conseqüent
de llocs de feina.

En aquest context, el Reial Decret 19/2012, de dia 26 de
maig, es fa més necessari que mai reduir les càrregues
administratives que dificulten aquest sector i també cal
dinamitzar el sector amb un règim més flexible d’obertures, açò
vol dir senzillament major llibertar d’horaris. Tant el Govern
balear com el nostre grup parlamentari, coincidim en què el
comerç minorista té una gran capacitat de dinamització de
l’economia i de creació de l’activitat laboral. 
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Per aquests motius i concretament per afavorir la
recuperació econòmica, cal adoptar i aplicar mesures que donin
facilitat al comerç amb l’eliminació d’obstacles. Ja s’han fet
passes molt importants per suprimir càrregues administratives,
per incentivar l’obertura de botigues sense procediments de
control que puguin ocasionar el retard o la paralització
d’iniciatives o inversions comercials. 

Entre les decisions que ja s’han aprovat, cal destacar
l’eliminació de tots els casos d’autorització de llicència
municipal prèvia, per a establiments comercials amb una
superfície de fins a 300 metres quadrats. Hem arribat a la
conclusió que no són necessaris controls previs, en tractar-se
d’activitats que per la seva naturalesa no tenen un impacte
susceptible de control a través d’autorització prèvia, que és
substituïda per un règim de control posterior basat en una
declaració responsable del promotor. Aquesta important
flexibilització s’ha estès també a totes les reformes,
condicionaments i adequació de locals comercials que no
requereixin la redacció d’un projecte d’obra. D’aquesta forma
es pot iniciar l’execució d’aquestes millores, així com l’exercici
de l’activitat comercial, amb la presentació, com he dit abans,
d’una declaració responsable o una simple comunicació prèvia.
L’empresari declara i es compromet per escrit a complir els
requisits exigits per la normativa vigent. El control
administratiu es realitzarà posteriorment, sense disminuir les
garanties respecte dels consumidors, ni les obligacions de les
normatives autonòmiques i municipals aplicables en el moment.

Tot açò contribueix a reactivar i impulsar el sector comerç,
en favor de les petites i les mitjanes empreses i la promoció de
la iniciativa emprenedora en el marc de l’estratègia Europa
2020. Aquestes mesures ajuden a la reactivació de l’activitat
comercial, amb noves oportunitats de negoci, amb l’objectiu de
la liberalització d’horaris que s’aplica per afavorir i ajudar.

En el cas concret de Palma, la llibertat d’horaris comercials
dels diumenges ha fet que hagi augmentat en un 50% l’afluència
a les terrasses i cada vegada més la gent passeja pel centre de la
ciutat. A més, s’han celebrat 74 activitats de dinamització
organitzades per l’ajuntament. 

En aquesta proposició no de llei, el Grup Socialista afirma
que no compta amb l’opinió dels representants del sector
comercial i de restauració d’aquesta illa. Vull recordar-li a la
diputada Sra. Sansó, que ja existeix un òrgan de consulta i
assessorament, el Consell Assessor de Comerç, integrat per les
administracions, patronals, sindicats i associacions de
consumidors i que mantenen reunions periòdiques.

El PSOE oblida l’existència d’aquest ens consultiu, previst
a la Llei d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears;
entre les seves funcions destaca atendre les consultes del
Govern en aquesta matèria, emetre el seu parer sobre
instruments de planificació sectorial o ordenació territorial que
afectin el comerç i proposar i estudiar mesures de foment en el
sector.

El Govern que presideix el Sr. Bauzá ha fet tot un seguit
d’actuacions en favor del comerç de Balears, i puc destacar que
ja s’han plantejat diverses mesures per afavorir l’activitat
comercial a l’actual moment de dificultat econòmica. Aquestes
són per exemple avançar l’inici de la temporada de rebaixes
d’hivern de 2013, ampliar a tot l’any els efectes de la declaració
de zona de gran afluència turística i pel que fa a establiments
comercials de les àrees implicades, que puguin obrir tots els
diumenges i festius.

Actualment aquesta declaració només és vigent entre el 15
de març i el 30 d’octubre de 2012. La Direcció General de
Comerç del Govern balear va iniciar la modificació de la Llei de
comerç, tota vegada que el Tribunal Constitucional n’ha
declarat la inconstitucionalitat en alguns, en alguns dels seus
preceptes. També ja s’ha instat als representants del Consell
Assessor de Comerç perquè facin arribar les seves propostes en
relació amb les iniciatives del Govern i a presentar-ne d’altres
que puguin contribuir sempre a la millora i la reactivació del
sector.

Per tant, el Govern ja està impulsant i aplicant mesures per
accelerar l’obertura de noves botigues, executar obres de
millora, com he dit. En aquest marc esperam que tindrà un
impacte molt positiu la llicència exprés. 

Recordar també tot i que apostam per la diversificació de les
activitats productives a Balears, som una comunitat que té el
turisme com a motor econòmic. La proposta de liberalització
dels horaris comercials té com a objectiu prioritari augmentar
l’oferta perquè els visitants no trobin les ciutats i les botigues
tancades. Un bon sector comercial, amb establiments oberts on
poder escollir constitueix tot un reclam que ens consolida com
a destinació turística i a la vegada crea activitat econòmica i
lògicament crea també llocs de feina.

El Grup Parlamentari Popular vol reconèixer tot l’esforç que
ja ha fet el Govern balear i l’Ajuntament de Palma i volem
animar-los a continuar per aquesta positiva línia d’actuació. Per
tant i per tots els motius que he esmentat, el nostre grup
parlamentari rebutja aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant. Sra. Sansó té cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltes gràcies, Sr. President. Pel que fa al Sr. Barceló del
PSM, vull agrair el seu suport, és ver que aquesta mesura de
liberalització comercial també el que fa és crear un greuge a les
empreses que hi ha a la part forana, perquè això pot fer que els
diumenges i festius vengui molt gent de la part forana cap aquí
i, per tant, minven les vendes. Però bé, és veritat que hi ha molta
feina per fer en aquest tema. Per tant, agrair al Sr. Barceló el seu
suport.
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Pel que fa al Partit Popular, a la Sra. Pons, s’agraeixen totes
les mesures que es facin des del Govern en temes de comerç,
però nosaltres aquí feim referència al diàleg entre els sectors
afectats. Vostè diu que hi ha un consell assessor, efectivament
hi és, però per a aquesta mesura en concret no s’ha tengut en
compte cap de les patronals. Ens hem reunit en el moment en
què jo vaig presentar aquesta proposició no de llei i no hi havia
hagut contacte directe. És més, es queixaven molt de l’actitud
del Govern perquè amb la prepotència, amb la majoria que
tenen vostès, totalment respectable, no se’ls tenia en compte. De
fet, hi havia ja un acord pres unilateralment des del Govern amb
un plantejament de liberalització comercial.

Per tant, nosaltres creim que el que s’ha de fer és asseure’s
tranquilAlament amb aquest sector perquè amb tota la flexibilitat
d’horari comercial es dóna més força als grans, a les grans
empreses, les franquícies nacionals i internacionals establertes
aquí, i el petit empresari, perquè no té mitjans econòmics, ni
personal suficient per obrir en diumenge i festius, queda en
desavantatge davant d’aquestes macroempreses.

Per tant, ens sap greu que no donin suport a aquests grups
que eren molt bàsics, però bé, tot és respectable, perquè
consideram que és molt important des d’un govern mantenir un
diàleg constant amb tota la societat civil. Per tant, ens sap greu
que no ens ho aprovin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3804/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3804/12 per 9 vots en contra i 5 a favor.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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