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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
demanant si es produeixen substitucions. 

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, María José Bauzá sustituye a Llorenç Galmés.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch sustituye a María Rosa Bauzá.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, Isabel Oliver substitueix Marc Pons.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, no substitueix ningú, però com que no som membre
d’aquesta comissió, simplement és per deixar constància. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
7591/14, de comerç a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Passam al debat del punt únic de l’ordre
del dia d’avui relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
7591/14, de comerç a les Illes Balears. En primer lloc, passarem
al debat de les esmenes que es mantenen al projecte de llei per
part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, es
mantenen les esmenes 7968, 7969, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 99, 8000, 8001, 8002, 8003, 4, 8060 i
8061/14. Per defensar aquestes esmenes intervé el Sr. Pastor,
com vostè sap, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. D’una manera molt breu, en
primer lloc, vull donar les gràcies al portaveu del Grup
Parlamentari Popular per haver acceptat o bé, m’imagín que ho
dirà a la seva intervenció, cinc esmenes que havia presentat
malgrat hagin estat transaccionades i algunes d’elles perdin una
mica de sentit, però bé, crec que és positiu i, com a mínim,
tendrem la sensació d’haver pogut colAlaborar a una llei tan
important per al comerç d’aquesta comunitat i sobretot per a la
seva activitat econòmica. Queden dinou esmenes vives que
deixaré el debat per al plenari i quedarien defensades en els seus
termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Pastor. Ara, pel Grup Parlamentari
MÉS es mantenen les esmenes RGE núm. 8010, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24/14. Per defensar aquestes
esmenes intervé el diputat Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Ens reservarem la defensa de les esmenes
al plenari, simplement les mantenim.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Miquel Àngel Mas. Ara, per part de la
diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, Sr. President, la Sra. Font no ha pogut assistir a la
sessió, per tant, les esmenes queden defensades en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò ara passam per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes RGE núm. 8063, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89 i 91. Per defensar aquestes esmenes, Sra. Sansó, té
vostè deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Segurament no empraré tot el temps
que em correspon. En primer lloc, vull comentar que retiram
dues esmenes que vàrem mantenir a la ponència que són les
esmenes 8063, que fa referència a la supressió de l’article 3, i
8091, que fa referència a l’article 8. Per tant, una vegada feta
aquesta retirada passaré a explicar un poc les esmenes que
mantenim, no entraré en el detall de totes perquè ens estendríem
massa i no em bastarien, per suposat, els deu minuts i entraré a
les que consider més importants i que m’estranya que des del
Partit Popular o des de l’equip del Govern, la Conselleria de
Presidència, no s’hagin acceptat quasi cap de les esmenes que
hem presentat, malgrat que inicialment se’ns va dir que hi
hauria tarannà negociador, i així va parèixer i de fet ha paregut
fins ara abans d’entrar en aquesta comissió, que s’acceptarien
algunes de les esmenes per arribar al màxim consens, no ha
estat el cas, i ens sorprèn perquè les que vàrem presentar tenien
l’objectiu de millorar i d’enriquir el text del projecte de llei.

Bé, una vegada dit això, diré que les que vull mencionar un
poc més i que m’estranya que no se n’hagi acceptat cap ni una,
és la que fa referència o les que fan referència a l’article 18, que
havíem presentat algunes, una que vaig veure que no
s’acceptaria que és el tema dels diumenges i festius que es
poden obrir al públic que nosaltres havíem proposat un terme
mitjà, per no ser tan liberals ni tan restrictius com havíem estat
anteriorment, i havíem plantejat dotze festius a l’any i que
aquests festius s’acordàs, com no podria ser d’una altra manera,
d’acord dins la Comissió d’Assessorament del Comerç i el
Govern. Veim que no ha estat possible, que el Govern manté els
setze festius oberts, diumenges i festius oberts, i en això sí que
cal... vull remarcar que per molt més que s’obrin els diumenges
o els festius els comerços no vol dir que augmentin les compres
perquè la gent continua tenint el poder adquisitiu que tenia l’any
passat i fa uns anys. Per tant, en això sí que ens hagués agradat
que hi hagués hagut acord, no ha pogut ser. 
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Referent al mateix article 18, volíem afegir després de  “la
campanya de Nadal”, que també remarcàs o que la llei indicàs
que dia 1 de gener i dia 25 de desembre no s’obriria. És veritat
que de moment aquests festius es respecten per part de les grans
superfícies sobretot i són com a sagrats, ara bé, com que veim
que es tendeix a la liberalització absoluta, com passa a Madrid
i a altres grans ciutats, consideràvem oportú que la llei remarcàs
que aquests dos dies sí que s’havia de tancar expressament, els
comerços havien de mantenir tancats els seus negocis, perquè és
obvi que aquest dies la majoria de persones volen estar amb la
família o, si més no, descansar.

Referent a l’esmena 8072, que havíem proposat una addició
d’un nou article, havíem plantejat dos punts, el primer volia
proposar eliminar-ho, però veig com que no se’ns accepta
l’esmena, per tant, ja no fa falta mencionar-ho, volíem eliminar
el primer paràgraf, ja que feia referència a l’article 20 del
projecte de llei, i mantenir el segon paràgraf. Ja que no ha estat
possible aquest acord, per tant, quedaria l’esmena tal com l’hem
presentada.

Pel que fa a l’esmena 8073, referent als comerços, als
establiments comercials que tenen una oferta habitual
predominantment de venda de pastisseria, rebosteria, plats, plats
preparats, premsa, combustible, etc., aquí volíem remarcar que
aquesta oferta o que es pogués mirar d’una manera o d’una altra
que realment complissin, que l’oferta que ofereixen, que donen
aquests comerços és del 50% d’aquests productes perquè és
veritat que normalment els comerços que obrin més de divuit
hores en aquest sentit, és veritat que normalment dediquen part
dels seus productes, la venda dels seus productes, a aquests que
s’han indicat a l’article 19, però també és veritat que algun pot
aprofitar per vendre a més altres tipus de productes i no els que
s’especifiquen a la llei. Per tant, aquest 50% és un criteri més
objectiu i no tan subjectiu de cara a les possibles inspeccions
que hi pugui haver a un moment donat. 

Pel que fa a les zones de gran afluència turística, a què fa
referència l’article 22, dir que havíem presentat l’esmena, com
he dit, 8076, que deia que “els ajuntaments que tenguessin
declarades una o més zones de gran afluència turística
disposaran d’un termini de dos anys, des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, per acreditar que les zones compleixen els
requisits prevists en aquest projecte de llei”, perquè no té sentit
que es donin zones de gran afluència turística a municipis que
ara ho solAlicitin, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
solAlicitin ser zones ZGAT, se’ls exigeixi uns criteris i als que
ja ho tenen d’abans, com per exemple posam un municipi que
és com un poc absurd que tengui la gran afluència turística, que
ara no sé si ho diré bé, Búger o Selva, per tant, no té sentit
aquest tengui la gran afluència turística i no es revisi perquè
segurament no complirà cap dels criteris establerts en aquest
projecte de llei. Per tant, amb això sí que consideram que
s’haurien de mirar totes les zones de gran afluència turística
donades anteriorment a aquest projecte de llei, perquè si no es
produiran desigualtats entre els municipis que la tenen a partir
d’ara o que la solAlicitaran a partir d’ara i els que la tenien
anteriorment. 

Pel que fa al tema de rebaixes, nosaltres consideram molt
important, i aquí feim referència a l’esmena 8080, de modificar
el punt 3 perquè consideram que les rebaixes s’haurien de fixar,
com passava fa uns tres anys, el Govern de les Illes Balears
perquè eren uns períodes, és a dir, la gent, o era una tradició
sobretot a les Illes Balears, jo crec que a més llocs de tot l’Estat
espanyol, era una tradició anar de rebaixes. Per tant, la gent, hi
havia a principis de gener, quan s’obria aquest període, o a
principis de juliol, quan s’obria el període de rebaixes d’estiu,
la gent tenia el costum d’anar de rebaixes. I ara, què passa? Que
no saps mai quan hi ha producte rebaixat, quan són de saldo o
hi ha com un descontrol en el tema de rebaixes i per als
mateixos comerços i tot estarien bé uns criteris i, a més,
augmentaven les vendes considerablement. 

Una altra esmena -i ja dues esmenes més a les quals faré
referència i ja acabaré- és la 8084, que és d’addició d’una
disposició addicional, fa referència als plans directors
comercials, perquè consideram que hi ha d’haver un compromís
que en dos anys si no s’han redactat aquests plans directors
sectorials sí que s’hauria d’haver posat en marxa aquesta
redacció. També fent referència a l’esmena 8085, a aquests
plans directors comercials, que el Govern de les Illes Balears,
que possiblement tengui més personal entès amb aquest tema de
comerç, que pugui donar suport o assistència tècnica als
consells insulars per redactar els respectius plans comercials.

També havíem presentat una esmena d’una disposició
addicional d’establir o d’exigir o de recomanar als ajuntaments
que l’elaborassin un catàleg de comerços emblemàtics perquè
és una manera de defensar el comerç tradicional de les nostres
illes que té unes característiques especials que no tenen
segurament, segurament i efectivament no tenen, altres
comerços d’altres indrets, tant de l’Estat espanyol com d’altres
indrets d’Europa. Per tant, consideràvem que era important
aquesta preservació d’aquest comerç tan nostre i que, a més, que
feia... havíem posat que havien desenvolupat la tasca des de feia
més de vint-i-cinc anys. Sí que havíem posat un termini d’un
any, que possiblement era un poc just, però estàvem disposats
a negociar aquest termini d’un any per elaborar el catàleg de
comerços emblemàtics. Atès que tampoc no s’ha acceptat
aquesta esmena, per tant, ja no fa falta tampoc demanar cap
tipus de modificació. 

Per la meva part, bé, la resta la defensarem, ja defensarem
els altres punts en el Ple de la setmana que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. A continuació passam al torn en contra,
per part del Grup Parlamentari Popular Sr. Mercadal té vostè
deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula en nom del
Grup Parlamentari Popular en defensa de les esmenes
presentades al projecte de llei de comerç de les Illes Balears. La
tramitació i la propera aprovació de la llei suposa en si mateix,
sota el nostre punt de vista, un gran exercici de diàleg i consens
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amb totes les parts implicades. Suposa, per una altra banda, el
compliment per part del Govern del Partit Popular d’una
promesa electoral amb relació a tot el que té a veure amb la
regulació del sector comerç a la nostra comunitat autònoma,
amb l’activitat comercial, un sector clau en el desenvolupament
de l’economia de la nostra comunitat. 

No tan sols això, sinó que també, en moltes ocasions, els
comerços conformen la vida dels nostres pobles i ciutats i així
en moltes ocasions en lloc de saber com es diu un carrer o un
altre sabem quin és el comerç que allà es troba per poder
identificar un carrer. És cert també que els distints comerços,
fonamentalment els petits comerços, són els que conformen
aquesta vida diferent a les diferents ciutats i pobles de la nostra
comunitat autònoma i els aporten un caràcter especial. 

La importància del sector comerç és clara i evident ja que
representa el 10% del producte interior brut de la nostra
comunitat autònoma, en la qual hi ha més de 21.000 comerços
oberts i manté, aproximadament, 70.000 llocs de feina directes.
És per això que es fa prioritari regular l’eficàcia dels
instruments normatius que afecten el sector comerç així com
protegir la seguretat jurídica a un sector primordial a l’economia
balear.

El projecte de llei desenvolupa en el seu contingut quatre
línies d’actuació clares, en primer lloc, la regulació dels
conceptes bàsics relatius a l’ordenació i la millora de l’activitat
comercial a fi d’aconseguir una regulació clara i sistemàtica. En
segon lloc, el que ha estat una constant a tot el desenvolupament
normatiu del Govern de José Ramón Bauzá i és una clara
vocació cap a la simplificació administrativa amb mesures de
simplificació documental als procediments administratius. En
tercer lloc, tot el que fa referència a la instalAlació
d’establiments comercials respectant el principi general de
llibertat que imposa la legislació europea, fixant un límit general
d’impacte territorial per condicionar la determinació de grans
establiments comercials al territori de les Illes Balears. I en
quart i darrer lloc, es tracta de la limitació de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei a l’activitat en sentit purament estricte, deixant
per a altres normes i àmbits normatius qüestions que no es
refereixen a l’activitat comercial directament, com poden ser les
relacions laborals, ja contemplades a altres normes, o, per
exemple, qüestions que ja vénen regulades a la també
recentment aprovada Llei de defensa dels consumidors i usuaris
de les Illes Balears.

Per altra banda, hi ha hagut moltes disposicions europees
que fan que la normativa balear s’hagi d’adaptar a una realitat
cada vegada més canviant. 

Sota el meu punt de vista s’han de destacar diverses
qüestions que regula aquest projecte de llei de comerç de les
Illes Balears. En primer lloc, m’agradaria destacar la creació de
la Comissió Interinsular Assessora del Comerç, adscrita, en
aquest cas, a la Conselleria d’Economia i Competitivitat, com
a òrgan de participació en matèries regulades en aquest projecte
de llei amb la finalitat de promoure la colAlaboració entre les
distintes administracions públiques i les associacions i els
agents econòmics i socials implicats en el sector del comerç per
impulsar, entre tots, l’activitat comercial a les Illes Balears. I és
que resulta evident que ni el Govern hagués pogut dur a terme
aquesta llei sense el consens del sector del comerç i que el
sector del comerç ha de menester unes administracions que
coneguin i escoltin quines són les necessitats del comerç a la

nostra comunitat autònoma. Es regula no només la seva creació
sinó també la seva composició, les seves funcions i el seu règim
intern de funcionament, significa al mateix temps que aquest
projecte de llei, que avui debatem en aquesta comissió, ha
comptat amb el suport amplíssim dins aquesta comissió
interinsular de comerç i que la conselleria ha estat sensible a les
demandes del sector per poder entre tots, escoltant fins i tot
també els grups parlamentaris des del primer moment, treure
endavant una llei que afecta el dia a dia de moltes persones en
aquesta comunitat autònoma. 

En segon lloc, el projecte de llei regula també una qüestió
important per al sector com és el concepte de gran establiment
comercial, que respecta, com no pot ser d’una altra manera, la
realitat de cada una de les Illes, per tant, la superfície per ser
considerat gran establiment comercial va dels 700 metres
d’exposició i venda a Mallorca als 400 metres quadrats a
Menorca i a Eivissa i 300 metres quadrats per a l’illa de
Formentera. Al mateix temps, regula la necessitat d’una
autorització autonòmica per a la instalAlació de nous grans
establiments, per tant, s’haurà de tramitar, en aquests casos, la
llicència municipal i una d’autonòmica per tal d’obrir-ne de
nous. Es regula, per tant, el seu procediment, la caducitat i la
revocació d’aquesta autorització i es reforça, al mateix temps,
el concepte de centre comercial urbà on hi hagi una
concentració representativa de negocis de comerç que han de
menester un tractament específic. 

En tercer lloc, es tracten qüestions relatives, també, a
horaris, obertures autoritzades en diumenges i una de les
qüestions que a priori generava major controvèrsia, però que
s’ha resolt amb un ample consens també per part del sector, com
ha estat la tònica en la tramitació i l’obertura del projecte de llei
al diàleg, com són les zones de gran afluència turística, les seves
circumstàncies per a la seva declaració així com el procediment
i la regulació, la resolució i la vigència de la declaració.

En quart lloc, es regula tot el referent a la llibertat de preus,
a la prohibició i venda amb pèrdua, les accions promocionals i
els seus requisits generals, la publicitat de vendes promocionals
i la prohibició del que es coneix com la venda en piràmide. Al
mateix temps, regula les vendes en promoció o oferta, venda
amb obsequi, les famoses rebaixes i les vendes en liquidació i
els saldos.

En cinquè lloc, en aquesta nova regulació del comerç balear,
regula també l’anomenada vendes especials, la venda
automàtica, la venda a distància i el concepte de comerç
electrònic i la venda a domicili.

I en sisè lloc, un grup d’articles també regulen el referent a
la venda ambulant, les seves modalitats, autoritzacions, durada,
transmissió de l’autorització, revocació i sanció i la seva relació
amb les ordenances municipals dels distints ajuntaments.

I en setè i darrer lloc, es regula també l’activitat inspectora
del comerç i les sancions per incompliments i especificitats
d’aquesta llei.
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Nosaltres pensam, des del Grup Parlamentari Popular que ha
estat un gran consens i un gran diàleg que ens ha dut a tramitar
aquesta llei de la mà del sector i de la mà també, des del primer
moment, de tots els grups parlamentaris que conformen aquest
parlament; que fem costat a un dels motors principals de la
nostra economia balear, com és el sector comerç, i que som aquí
per fer el millor per al sector amb la colAlaboració de totes
aquestes associacions i de la colAlaboració de tots els grups
parlamentaris amb els quals hem mantingut contacte des del
primer moment.

En relació amb les esmenes, hem comunicat a la presidència
fer una votació separada de diversos articles que hem comentat,
amb caràcter previ al començament de la comissió, però sí que
m’agradaria dir o citar per què no acceptam qualcuna de les
esmenes que s’han proposat per part del Grup Parlamentari
Socialista, com són les que fan referència als diumenges i
festius. El nombre d’obertures ha estat un acord dins la Mesa de
negociació amb les associacions del comerç i per tant això ve
pactat entre les associacions i el Govern balear. En relació amb
l’obertura, la qual també es comentava, els dies de Nadal i de
primer d’any, mai no s’ha obert el dia de Nadal a les Illes
Balears i mai no s’ha obert tampoc el primer d’any, i també,
com que aquestes qüestions s’hauran de pactar, com diu la llei,
quins seran els diumenges que s’obriran dins la comissió
interinsular, no crec que els mateixos comerciants tampoc no
vulguin obrir aquests dos dies, perquè mai no s’ha obert i és una
tradició a les Illes Balears.

Amb la resta d’esmenes, en relació amb les zones de gran
afluència turística, dir que, clar, aquestes revisions que vostès
proposen doncs nosaltres hem de salvaguardar una miqueta la
seguretat jurídica de zones o de comerços que puguin ser
obertes a zones on ja tenen declarada la zona de gran afluència
turística, perquè un comerciant que per ventura hagués pogut
obrir a un poble, l’obre a l’altre perquè pot obrir més dies,
perquè té declarada la zona de gran afluència turística, per tant
ens trobaríem amb unes possibles o amb unes probables
reclamacions patrimonials a l’administració per aquesta qüestió.

I moltes de les altres esmenes també fan referència a
qüestions de redacció, no són esmenes de fons, sinó purament
de redacció, a les quals, per exemple, això del 50% dels
productes que estiguin..., nosaltres pensam que aquestes
esmenes són clares així, amb la redacció que tenen, però no són
de fons sinó més aviat d’un aclariment de redacció.

Quant a les rebaixes, que vostè deia, Sra. Sansó, el tema de
les rebaixes, crec que sí que és cert que hi ha hagut
històricament uns períodes de rebaixes, que són les rebaixes que
es fan després de Nadal i després les rebaixes que es fan a
l’estiu, després a la temporada d’hiverns i després a la
temporada d’estiu en el que fa referència, sobretot, a calçat i
roba, però és cert també que les noves tecnologies generen
noves formes de comunicació entre els comerços i els seus
clients i aquesta comunicació pot ser directa amb els
consumidors habituals d’aquests comerços i que, a més, les
noves vies de comerç que suposen les xarxes socials o els
avanços que dóna internet doncs pot produir que aquestes
comunicacions puguin ser directes amb les persones
interessades.

I també la relació que hi ha amb les vendes que es
produeixen a internet, vull dir, moltes de les vendes, cada
vegada més, és ver que el que més compram a internet són
bitllets d’avió, però en moltes ocasions es poden comprar
productes que podem trobar a comerços. Aquests preus que
trobam a pàgines específiques que venen productes ja rebaixats,
els quals tots coneixem i que ens arriben de vegades e-mails de
plataformes d’aquest tipus sense que nosaltres hi haguem entrat
mai, també són entrades directes per a un consumidor que pot
accedir a un producte rebaixat sense haver entrat a cap comerç.
Per tant, nosaltres aquestes no les veuríem bé.

I després pel que fa, ja acabar, al tema dels comerços
emblemàtics, i que es fes un catàleg de comerços emblemàtics
per part dels ajuntaments, això suposa una excepció per a una
sèrie de comerços emblemàtics que conformen les nostres
ciutats i els nostres pobles i que és cert que tenen una
característica emblemàtica que representa un comerç específic
a les nostres ciutats i pobles, i creiem que és això, però sí que és
ver que suposa com un trencament de les circumstàncies que
s’han d’acomplir per obtenir una llicència d’activitat; és a dir,
cada vegada als comerços se’ls exigeixen més requisits de
seguretat, d’accessibilitat, etcètera, i a aquests comerços
emblemàtics moltes vegades els costa molt acomplir, perquè hi
perdrien de vegades arquitectònicament o per d’altres sentits
aquest caràcter emblemàtic i per tant fa relació a la llicència que
se’ls dóna des de l’ajuntament. Per tant, nosaltres no és que no
creguem que això no sigui necessari, però sí que creiem que no
és necessari regular-ho en aquesta llei, sinó que s’han de dirigir
directament als ajuntaments.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. I ara passam al torn de rèplica, per
part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Mas, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, la veritat és que pensava no intervenir, per reservar-me
per al Ple, però no puc sinó sentir-me interpelAlat, intervenir
davant l’actuació del Govern.

Cap esmena ens han admès, parla de consens, de diàleg, i
nosaltres hem fet 15 esmenes, algunes importants, algunes eren,
diguem-ho així, brindis al sol, que podria acceptar qualsevol
grup parlamentari, i no han acceptat cap esmena, cap ni una. Ni
n’han volgut parlar, ni han volgut transaccionar absolutament
res, esmenes com “La comunitat autònoma fomentarà els
mercats municipals”, això i no res, li era ben fàcil al Govern, li
era ben senzill. Jo puc entendre que amb els termes urbanístics,
una vegada més l’urbanisme, o temes que no volgués negociar,
però sobre això? I parla de consens? Amb qui? Amb les
associacions empresarials, absolutament febles i dèbils en
aquests moments que no tenen capacitat de plantar-se davant un
govern? I per què no han pactat res amb nosaltres? Perquè no
han volgut parlar res amb nosaltres? El tarannà de l’altre dia a
la comissió, a la ponència tècnica, era prou..., fins i tot vàrem
riure, hi va haver comentaris i riure..., i ara ve i no pactam res,
però res, ni allò dels mercats municipals, que no diu res.
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És aquest el tarannà del Govern? Nosaltres no som majoria,
però representam també uns ciutadans, molt dignes també, i no
vol ni parlar amb nosaltres el Govern? Ni parlar?

No, no, és que m’han dit que no acceptam cap esmena, no,
no, és que... És aquesta la voluntat del Govern, és aquest el
tarannà del Govern, no negociar, no parlar? És aquest? En un
tema com comerç!

En els països anglosaxons, i crec que ja ho he dit altres
vegades, les lleis importants, les que han de perdurar, es
negocien, es negocien les bases, fins i tot ho negocien alts
funcionaris del Govern amb els diputats de l’oposició, i es posen
d’acord amb el mínim; el ministre diu, escolta, jo vull una llei
així i així, dóna ordre al seu alt funcionari i es posa a negociar,
i aquella llei dura legislatures i legislatures, no les canvien cada
dos per tres. I això no ho podem fer nosaltres també? Què hem
de fer, entrar nosaltres l’any que ve i canviar la llei?

M’hagués agradat..., no, segur que no és la nostra llei, però
poder pactar qualque cosa, tenir uns mínims els quals crec que
hi són aquests mínims. Cap esmena no s’ha volgut ni parlar, cap
esmena de les 15; n’hi havia qualcuna que eren autèntiques,
anava a dir ximpleries, però a favor dels mercats municipals, ni
això!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Sansó, té cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President, però no faré ús del torn de rèplica.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. I per al torn de contrarèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Mercadal té cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per respondre una mica la
intervenció darrera del Sr. Mas i per comentar i ressaltar que ell
mateix s’autodesqualifica quan diu que moltes de les seves
esmenes són un brindis al sol, jo no ho he dit això, ho he agafat
literal de la seva intervenció.

El que m’agradaria, Sr. Mas, és que vostè revisàs si aquesta
serà la seva actitud en el plenari, la qual em sembla respectable
i vostè podrà mantenir l’actitud que vostè vulgui dins el plenari,
el seu grup, faltaria més, podrà mantenir l’actitud que vostè
vulgui, jo el que li dic és que consensuar una llei com és una llei
de comerç, amb les associacions del comerç, amb els sindicats,
amb les parts que fan referència al sector del comerç, amb tot el
sector i amb moltes persones que no estan adscrites a cap
associació comercial, no ho oblidem això, molts de comerços no
estan adscrits a cap associació comercial, fan la seva feina,
tenen les seves botigues, les seves tendes, els seus comerços,
sense dependre i sense ser representades per aquestes
associacions comercials, estan de forma genèrica d’acord amb
la llei i amb el projecte de llei que presenta el Govern balear.

Jo entenc que moltes de les esmenes que ha presentat el seu
grup parlamentari, algunes d’aquestes són temes que per a
vostès són importants, algunes d’aquestes són temes de
redacció, de modificació de redacció, però sens dubte vostès no
han presentat, i li ho he de recordar i, si fa falta, li tornaré
recordar al plenari, no han presentat una esmena a la totalitat,
quan vostès tenen l’oportunitat de presentar, si estan amb tan
desacord amb aquesta llei i vendran vostès després a canviar-la,
per què no han presentat una esmena a la totalitat? No crec que
sigui aquesta la postura d’una llei que..., igual que jo, crec que
vostès s’han reunit, perquè així em consta i així m’ho han dit,
amb les associacions del comerç, amb les diferents de les grans
superfícies, amb les que es refereixen als supermercats, amb
totes les referides al petit comerç, etcètera, i tots, almenys a mi
el que m’han dit és que, en termes generals, estan satisfets amb
aquest projecte, i sí que és vera que hi ha algunes
puntualitzacions, però que no són de calat molt fons, que sí que
ells intentarien modificar, però que no són gaire greus.

Per tant, crec que aquesta, sota el meu punt de vista, no és la
postura. Sobretot quan per ventura sí que és cert que les seves
esmenes no han estat acceptades, però sí que és vera que les
d’altres grups sí que han estat acceptades, fins i tot n’hem parlat
i s’han possibles transaccions, les quals ara passarem a votar, i
és així. Per tant, per ventura és que haurien de revisar les seves
esmenes, les quals em semblen bé, vull dir, no és que em
semblin malament, simplement se n’accepten unes, no
s’accepten en aquest cas les seves, però altres casos sí que s’han
acceptat, sense més.

Però el fons de la llei està consensuat amb les associacions
de comerciants, amb els sindicats, amb la gent que representa el
sector del comerç de les Illes Balears, i és una llei
transcendental.

I per cert, el tema dels mercats municipals també pens, ara
no record l’esmena al cent per cent, però pens que és una
qüestió municipal, ja ho diu la paraula, mercat municipal, jo
crec que és el municipi qui ha de fomentar el seu propi mercat
municipal.

Per tant, Sr. Mas, crec que s’hauria de revisar aquesta actitud
de cara al plenari, perquè crec que seria bo que la societat i el
sector del comerç, encara que defensem qüestions diferents,
maldament defensem ideologies diferents, que vostè exposi
quines són les seves esmenes, però tampoc no crec que sigui bo
traslladar un enfrontament total, perquè no és així el fons de la
qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Mercadal, convendria, si a vostè no li sap greu, que
mencionés les esmenes que han estat producte o seran producte
de transacció, perquè els grups parlamentaris puguin disposar el
seu vot, ara que començarem la votació.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí. En relació amb l’exposició de motius, serien les esmenes
RGE núm. 8026 i 8027 de la Sra. Margalida Font.

A l’article 5.4, l’esmena RGE núm. 7981 del Sr. Antoni
Pastor.

A l’article 14.3, apartat a), les esmenes RGE núm. 8031 i
8032 de la Sra. Margalida Font.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdoni, Sr. Mercadal. Si vostè fos tan amable de llegir
el contingut, si el té, i el text ...

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, perquè quedàs constància gravada.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, de la transacció.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Molt bé, idò...

EL SR. PRESIDENT:

I tornaríem a començar.

EL SR. MAS I COLOM:

Un momentet, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. MAS I COLOM:

Jo entenc que això vol dir transaccionades entre el Grup
Parlamentari Popular i el proposant, el Sr. Pastor. És així, no?

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, i si...

EL SR. MAS I COLOM:

O és el grup de ... No és així? Ah!, idò què vol dir, idò,
exactament el que comentam ara?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Nosaltres hem demanat a la presidència que es traguessin un
seguit d’esmenes fora, que són les que hem comentat abans de
començar aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, esperi, Sr. Mercadal. Farem un recés d’un minut per
concretar aquesta qüestió i ara tot d’una continuam.

EL SR. PRESIDENT:

En fin, habida cuenta de la pequeña incidencia que hemos
tenido, ¿les parece bien a ustedes que pasemos a la votación
separada tal y como se ha propuesto por parte del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en los términos que ahora mismo
estábamos observando entre los tres grupos parlamentarios y
dan ustedes por ciertas y reproducido el contenido de las
transacciones mencionadas? ¿O prefieren que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular lea literalmente todas y cada una
de las transacciones? ¿Sí? ¿Bien, le parece a usted bien, Sr.
Mercadal?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Me parece fenomenal.

EL SR. PRESIDENT:

¿Leer las transacciones a partir de la 8026 y acabando por la
8089?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, nosotros, para hacer una votación..., para hacer una
votación separada, Sr. Presidente, si le parece votaríamos la
enmienda 8026, que dice en la exposición de motivos: “Es
tindran en compte les especificitats pròpies de l’illa de
Formentera, la seva singularitat extrema del fet insular del
consell i l’ajuntament tal i com indica l’Estatut d’Autonomia”,
que es literalmente la enmienda 8026, nosotros la votaríamos a
favor. I también la 8027, que en la exposición de motivos dice:
“‘El règim d’autorització prèvia de l’ajuntament del municipi
on es desenvolupa’ hauria de dir ‘el règim d’autorització
prèvia del municipi on es desenvolupa’”, tal cual como está
redactada la enmienda 8026 y 8027, la exposición de motivos.

EL SR. MAS I COLOM:

A veure si ho he entès bé. Jo ara, i més ha de quedar
enregistrat, supòs que per tècnica parlamentària, jo no ho conec,
és el que es transacciona, i no sé si el Sr. Mercadal ha llegit
l’esmena o la transacció. I què és el que es transacciona? Idò
això no és una acceptació d’una esmena?, això és una
transacció? Això no és una transacció, no?, això és una
acceptació d’una esmena, entenc jo. No suposa cap modificació
de l’esmena de qui la presenta, simplement és que el Grup
Popular l’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, por una cuestión terminológica que parece ser que no
es transacción el acuerdo en torno a... En fin, yo le rogaría que
usted, si es tan amable, leyera los textos de las transacciones tal
y como han quedado.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Perfecto. La enmienda 7981 al artículo 5.4 quedaría
redactada del siguiente modo: “Es prohibeix expressament la
implantació d’establiments comercials a sòl que no tengui la
classificació de sòl urbà definit a la legislació urbanística
vigent. El terreny ha de tenir la condició de solar”. Esta sería
la enmienda al artículo 5.4, enmienda 7981. ¿Las leo todas o leo
ésta, sólo?

EL SR. PRESIDENT:

Puede leer..., si no voy mal le queda a usted la 7978, la...

Es que si no seguimos un orden, Sr. Mas...

Mire, las demás que se han puesto a la consideración de
ustedes están aprobadas tal y como estaban presentadas las
enmiendas. Entonces yo le iba a dar la palabra al señor del
Grupo Parlamentario Popular para que aquellas enmiendas que
se han transaccionado, es decir, que se ha llegado a un punto
intermedio entre el proponente de la enmienda y el Grupo
Parlamentario Popular, las diga en alto para que quede
constancia documental en esta comisión, y ustedes podrán tener
a su disposición con claridad lo que se va a pasar a votación
posteriormente.

Sr. Mercadal, ahora vendría la 7978, después vendría la
8081... y la 8060 y la 8089, por ese orden.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Un segundo.

Pues la 7978, que es una enmienda propuesta al artículo
14.4, la transacción sería que se convirtiera en el punto c) del
artículo 14.3, ¿de acuerdo?, y la enmienda quedaría redactada
del siguiente modo: “L’establiment s’ha de situar a una
parcelAla que estigui classificada com a sòl urbà pel
planejament urbanístic municipal, tengui la condició de solar
i no estigui inclosa a cap àmbit de transformació urbanística”.

En relación ala enmienda 8061, en relación a la 8086,
quedaría redactada tal y como se contempla..., del siguiente
modo: “El Govern i l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears han d’elaborar un pla de desenvolupament
i dinamització de l’activitat comercial i ha de preveure les
dotacions necessàries per al seu desplegament”. 

Y en relación a la enmienda 8060, en relación a la enmienda,
también, 8089, quedaría redactada del siguiente modo: “Les
administracions públiques de les Illes Balears, amb les
competències en matèria de comerç, han de promoure el
foment de les associacions empresarials del comerç més
representatives en representació de tot l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”. 

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mercadal. ¿El representante del Grupo
Parlamentario Socialista estaría de acuerdo en la votación
conjunta de estas enmiendas? ¿Prefieren ustedes hacer un
receso?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, no, només una consideració. Demanaria votació
separada de la 7988 i de la 7978, de totes les que heu comentat,
perquè ho hem de mirar un poc més.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Mas. Vostè també demanaria votació separada?

EL SR. MAS I COLOM:

Jo demanaria un recés per aclarir-me, que jo no tenc clar en
aquest moment el que s’ha de votar.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò podem fer un recés de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò en primer lloc, si els pareix bé, començaríem la
votació separada d’aquestes esmenes que hem tengut oportunitat
de debatre ara, i procediríem a la votació de les esmenes, en
primer lloc, de la diputada no adscrita 8026 i 80...

(Resta de la intervenció inaudible)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni un moment, Sr. President, per aclarir-nos; aquestes
esmenes que vostè ha dit no s’han transaccionat al final, s’han
acceptat com el text, talment s’han acceptat dins el text, no és
vera? D’acord, per tant es voten talment aquestes esmenes.
Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

¿Les parece bien, entonces, que pasemos a la votación por
cada una de estas enmiendas y sus respectivas transacciones, y
en los términos en los que han sido defendidas hace escasos
momentos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular?

Pasamos, entonces, a la votación, en primer lugar, de las
enmiendas 8026 y 8027.

¿Votos a favor? Hay, entonces, unanimidad en estas dos.

Enmienda 7981.

¿Votos a favor?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Perdón, Sr. Presidente, tal y como ha quedado la redacción
que se ha dado ahora en la transacción.
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EL SR. PRESIDENT:

Efectivamente, tal y como usted ha relatado. Efectivamente,
votamos la transacción que usted ha relatado de la enmienda
7981 en los términos que usted ha puesto encima de la mesa.
Pasamos entonces a la votación -perdonen las confusiones- de
la enmienda 7981.

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra? Ningún voto en contra.

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Pasamos ahora a la votación de las enmiendas 8031 y 8032,
de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font.

¿Votos a favor? Se entienden aprobadas, entonces, por
unanimidad.

A continuación pasamos a votación la enmienda 7978, del
diputado no adscrito Sr. Pastor.

EL SR. MAS I COLOM:

Vol dir la transacció que ha presentat...

EL SR. PRESIDENT:

Efectivamente. Cada vez que digo, Sr. Mas..., lo digo porque
como en el uso de esta palabra ha venido precedido por un
debate en el que el representante del Grupo Parlamentario
Popular ha dispuesto sobre el papel y la grabación los términos
de esta transacción, cada vez que haga mención a partir de ahora
a cualquiera de las enmiendas se entiende a la redacción que ha
consensuado el portavoz del Grupo Popular y ha propuesto para
la transacción a todos ustedes.

EL SR. MAS I COLOM:

A mi m’agradaria votar quan vostè digués “vota la
transacció” i tal, a mi m’agradaria perquè si no, no vull donar el
meu vot a una esmena, i simplement són tres apartats, són tres
apartats i tenc el meu dret de votar exactament el que es
proposa, la transacció. 

EL SR. PRESIDENT:

En eso estamos, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Però jo li agrairia, Sr. President, que digués “vota la
transacció de l’esmena 7978 tal com el Sr. Mercadal ha dit”; a
mi m’agradaria votar això, i no “vota l’esmena...” A mi
m’agradaria.

EL SR. PRESIDENT:

No sé, en fin, creo que me he expresado con la suficiente
claridad como..., he dicho exactamente lo que usted acaba de
decir.

EL SR. MAS I COLOM:

Idò si ho fa, perfecte, votaré.

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, bien. 7978 en los términos que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular les ha expuesto a ustedes hace escasos
minutos.

¿Votos a favor? 10 votos a favor.

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? 4 abstenciones.

Pasamos a continuación a votar en los términos que ha
expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular la
enmienda 7972, del diputado no adscrito Sr. Antoni Pastor.

¿Votos a favor? 10.

¿Votos...

7972.

(Conversa inaudible)

Podemos entenderla entonces aprobada por unanimidad.
Muy bien.

Pasamos a la votación, en los términos que ha expresado el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular consensuados con el
diputado no adscrito Antoni Pastor, de la enmienda 8061 a una
nueva disposición adicional. 

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra? 1 voto en contra.

¿Abstenciones? 4 abstenciones.

Y en último lugar pasamos a la votación de las enmiendas
8060, del Sr. Antoni Pastor, diputado no adscrito, y 8089, del
Grupo Parlamentario Socialista. Lo vamos a hacer de forma,
obviamente... 

Perfecto. Disculpen ustedes. Los términos de la votación son
que, entre estas dos enmiendas se ha propuesto un texto
transaccional por part del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista y
con el Sr. Pastor, y son esos términos en los que se produce la
votación. ¿Le parece bien a usted, Sr. Mas?

Pasamos entonces a la votación de las enmiendas 8060 y
8089.

¿Votos a favor? Podemos entenderlas entonces aprobadas
por unanimidad.
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Muy bien. Entonces pasamos a... y se propone a la comisión
lo que se acordó en ponencia por unanimidad, que les recuerdo
que en aplicación del artículo 121.8 del Reglamento la ponencia
propuso por unanimidad a la comisión la modificación del
artículo 47 en el sentido de suprimir “i pel seu caràcter de
norma bàsica les del Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer,
pel qual es regula l’exercici de venda ambulant o no
sedentària”. ¿Podemos entender aprobada por unanimidad o por
asentimiento esta enmienda?

Muy bien, pues queda aprobada entonces por unanimidad.

A continuación pasaremos a la votación de las enmiendas,
si ningún grupo pide la votación separada, RGE núm. 7976,
7979, 8000, 8028, 8031, 8032, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069,
8070, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Sr. Presidente, una cuestión, únicamente. Es que estamos
aquí votando las 8031 y 32, y ya las hemos votado.

EL SR. PRESIDENT:

Estamos votando enmiendas del diputado no adscrito Sr.
Cabrer, de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló y del
Grupo Parlamentario Socialista.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Es que en este caso la 8031 y la 8032 ya han sido aprobadas
en la votación anterior. Por eso se lo quiero...

EL SR. PRESIDENT:

Pues entonces me van a disculpar porque las acabo de
enumerar y las he leído. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Un moment, Sr. President. Ha dit la 8091 del Grup
Parlamentari Socialista, també? És que no l’he sentida.

8063, 8091, 8065...

EL SR. PRESIDENT:

No, no las he dicho porque las tengo expresamente tachadas
porque ya se ha producido...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah!, és aquesta que s’ha incorporat.

EL SR. PRESIDENT:

...una transacción y se ha votado en la anterior votación.

Entonces si les parece voy a repetir otra vez que votamos las
enmiendas, en primer lugar, 7976 i 7979 i 8000, del diputado no
adscrito Sr. Pastor; la 8028, de la Sra. Font i Aguiló, igualmente
diputada no adscrita; y del Grupo Socialista las número 8065,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
y 88.

¿Votos a favor? 4 votos a favor.

¿Votos en contra? 9 votos en contra.

¿Abstenciones? 1 abstención.

Muy bien. Entonces pasamos a la votación de las siguientes
enmiendas del diputado no adscrito Sr. Pastor Cabrer i de la Sra.
Font Aguiló, i les enumero en primer lugar las del diputado no
adscrito Sr. Pastor Cabrer. Vamos a votar las enmiendas 7982,
7974, 7977, 7973, 7970, 71, 72, 75, 7968, 7969, 8003, 8004,
8002, 8001, 7983 y 7999, éstas todas, como les he repetido, del
Sr. Pastor i Cabrer. Y a continuación la 8029, 8042 y 8044 de la
diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

¿Votos a favor? Ningún voto a favor.

¿Votos en contra? 9 votos en contra. Perdón, 8 votos en
contra.

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Muy bien, entonces pasamos a la siguiente votación,
igualmente conjunta, de las enmiendas 7980, del Sr. Pastor
Cabrer; de las enmiendas 8010, 8012, 18, 19, 20, 21 y 24, del
Grupo Parlamentario MÉS; de la diputada no adscrita Sra. Font
i Aguiló la 8030, 8033, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 43; y la
8064 del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor? 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra; y ninguna abstención.

Entonces pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario MÉS 8011, 8013, 14, 15, 16, 17, 22 y 23.

¿Votos a favor? 1 voto a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra.

¿Abstenciones? 4.

Finalmente pasaremos a la votación del articulado del
Proyecto de ley. Votación separada, en primer lugar, de la
disposición adicional primera, punto 2.

¿Votos a favor?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no. Pasamos al articulado tal y como estaba previsto en
el proyecto de ley, Sr. Mercadal, lo que aparece en la ley.

(Conversa inaudible i remor de veus)

Muy bien, repito. Estamos en la votación del articulado ya
del proyecto de ley, y pasamos en primer lugar a la votación
separada de la disposición adicional primera, punto 2.
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¿Votos a favor?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni. Em sap greu ara embullar més. Per què es vota
separadament el punt 2 de la disposició addicional primera i no
tota la disposició addicional? No hi va haver acord, ho dic
perquè no hi va haver cap acord.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, perquè nosaltres vàrem demanar la votació separada, i
com que nosaltres la votarem en contra s’eliminarà l’apartat 2.
La nostra intenció és aquesta.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah!, d’acord. D’acord. Perdonau, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Y el presidente no elige cuál es el orden de las votaciones,
sino que son los servicios jurídicos de la cámara en conjunción
con ustedes los que establecen el orden del día de la votación.

¿Entonces les parece bien a ustedes que pasemos a la
votación separada de la disposición adicional -finalmente-
primera, punto 2? Bien.

¿Votos a favor? 

¿Votos en contra? 8 votos en contra.

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Muy bien. Entonces si ningún grupo pide votación separada,
votación conjunta de los artículos, las denominaciones, las
disposiciones, el anexo y la exposición de motivos que se
relacionan: denominación del proyecto de ley, denominación
del título primero, 1, 2, 3, 4 -¿esto son artículos?-, artículos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; denominación del título segundo,
denominación del capítulo primero, artículos 11, 12, 13, 14, 15,
16; denominación del capítulo segundo, artículos 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24; denominación del título tercero, denominación
del capítulo primero, artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32;
denominación del capítulo segundo, artículos 33, 34, 35, 36, 37,
38; denominación del capítulo tercero, artículos 39, 40, 41, 42
y 43; denominación del capítulo cuarto, artículos 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54... Denominación del título cuarto,
denominación del capítulo primero, artículos 55, 56, 57 y 58;
denominación del capítulo segundo, artículos 59, 60, 61, 62, 63
y 64; denominación del capítulo tercero, artículos 65,66, 67, 68,
69 y 70.

Pasamos ahora, igualmente, también vamos a votar el punto
1, porque como ustedes saben hemos votado el punto 2
previamente, de la disposición adicional primera. Disposición
adicional segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta; disposición
transitoria primera, segunda y tercera; disposición derogatoria
única; disposición final primera y disposición final segunda; el
anexo y la exposición de motivos.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Muy bien, en consecuencia queda dictaminado el Proyecto
de ley RGE núm. 7591, de comercio de las Islas Baleares.

Se les recuerda que conforme a lo establecido en el 125 del
Reglamento de la cámara y atendiendo a la aplicación del
procedimiento de urgencia, los grupos parlamentarios, dentro de
las 24 horas siguientes a la fecha de término del dictamen, en
escrito dirigido a la presidenta del Parlamento, deberán
comunicar los votos particulares y las enmiendas que habiendo
sido defendidas y votadas en comisión y no incorporadas al
dictamen pretendan defender en el pleno.

No habiendo más asuntos a tratar, se les agradece la
paciencia y la disposición y se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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