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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Hi ha substitucions?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Fina Santiago.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1522/14, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1522/14,
de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 4078, 4080, 4081, 4085, 4086, 4087, 4088, 4091,
4095, 4098, 4099, 4100, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108,
4109, 4110, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120,
21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27, té la paraula la Sra. Conxa Obrador,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores
diputades, bon dia. Arribam avui a la comissió per debatre la
proposta de llei de la Llei de consum, i hem de dir que durant el
desenvolupament del debat d’aquest projecte de llei en ponència
hem manifestat en diverses ocasions que la posició del Grup
Popular defensava més els drets..., o semblava defensar més els
drets dels mercats que els drets dels consumidors. Una vegada
finalitzada la ponència ens podem reafirmar que aquest projecte
de llei no garanteix el dret dels consumidors d’una manera clara
i compromesa per part de l’administració. 

Centraré la meva intervenció en tres blocs: primer, el bloc
dels drets dels consumidors i usuaris; el segon bloc serà dedicat
a l’educació i la formació dels consumidors i usuaris; i el tercer
bloc serà el referit a les competències de l’administració en
matèria de consum.

En relació amb el bloc dels drets hem d’assenyalar que el
Grup Popular s’ha negat a considerar que els turistes són un
colAlectiu de consumidors i usuaris vulnerables. Aquest punt va
quedar pendent d’establir-se en comissió, i nosaltres volem
assenyalar que el turisme representa la major activitat
econòmica de les nostres illes, això és evident; que els més de
20 milions de persones que ens visiten anualment utilitzen o
gaudeixen béns i serveis en qualitat de turistes, però també com
a consumidors. Des d’aquesta perspectiva consideram oportú

assenyalar el paper que ha de jugar l’administració en relació
amb les polítiques de defensa dels drets d’aquest colAlectiu.
Pensam que és necessari establir mecanismes i instruments que
garanteixin la resolució de qualsevol conflicte generat en la
prestació d’un servei turístic, amb l’objectiu que el turista pugui
valorar l’augment de les seves garanties com a consumidor.
Aquest fet diferencial respecte d’altres destinacions turístiques
afavorirà que la percepció de la qualitat i la seguretat siguin
elements més a considerar en l’elecció final del visitant.

El Grup Popular ha rebutjat les dues esmenes del nostre grup
relacionades amb el turisme, i consideram aquesta posició una
mostra de la manca de visió estratègica, ja que altres comunitats
han regulat ja en favor dels turistes establint procediments de
resolució ràpida dels conflictes que puguin haver tengut en els
seus actes de consum.

Els turistes estan desinformats; davant un problema no tenen
clar on acudir ni quins tràmits han de seguir. Disposen de poc
temps i valoren molt especialment el poder solucionar el
conflicte durant la seva estada abans de partir al seu país
d’origen. Aquestes consideracions fonamenten les nostres
esmenes dedicades a millorar l’oferta turística mitjançant una
millor qualitat d’atenció als turistes, però el Partit Popular de
moment no ha donat suport a aquestes esmenes.

Continuant dins el bloc de drets, lamentam molt
profundament el rebuig de l’esmena que el nostre grup va
presentar per salvaguardar els drets dels consumidors
vulnerables per motiu de no tenir ingressos suficients; em
referesc al fet que el Grup Popular ha dit que no a garantir drets
bàsics com són l’electricitat, l’aigua, el gas a milers de persones
que avui viuen sota el llindar de la pobresa a la nostra
comunitat. Quan les darreres dades de l’EPA ens deixen una
fotografia social bastant dramàtica, amb més de 50.000
treballadors que no cobren cap prestació, quan augmenta una
contractació precària i a temps parcial, quan el 30% dels balears
no poden viure dins un sistema normalitzat, aquí, en ponència,
es va negar la possibilitat que els serveis socials fessin un
informe per assegurar el subministrament d’aquests serveis
bàsics. Mirin, aquesta és una demostració més de quina part està
el Partit Popular: no de les persones més febles, sinó en aquest
cas de les companyies subministradores de productes necessaris
per viure amb dignitat.

En relació amb l’article que exclou de l’àmbit de protecció
els consumidors de béns, serveis o productes provinents de
l’administració pública, volem manifestar que molt oportuna és
l’esmena rebutjada del Grup MÉS perquè sigui suprimit aquest
apartat de l’article 3. Com a exemple que justifica aquesta
pretensió, la jurisprudència contenciosoadministrativa recaiguda
sota la responsabilitat civil de l’administració pública sanitària
per danys a pacients derivats dels productes i serveis sanitaris és
molt clara: la prestació de serveis sanitaris per l’administració
pública és una relació de consum.
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En relació amb els drets dels consumidors en relació amb la
llengua, volem assenyalar que la nostra posició és la que marca
l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Passam ara al bloc d’educació i formació. Consideram que
el projecte de llei de consum no aborda d’una manera clara el
compromís del Govern en relació amb la formació i l’educació
dels consumidors i dels agents de consum. Debatre en ponència
amb el Grup Popular sobre què significa el consum responsable,
el consum solidari i el consum sostenible deixa en evidència que
aquests conceptes no són prioritaris dins el text de la proposta
de llei que es presenta, i demostra la manca de voluntat
d’avançar cap a un nou model de consum més respectuós amb
la natura, que garanteixi que la producció de béns de consum no
posarà en perill el futur del planeta. L’ONU ha emès un informe
demolidor en aquest sentit. El canvi climàtic que provoca
tempestes i sequeres per l’actuació de l’home sobre els recursos
naturals està posant en perill la nostra supervivència. Evitar el
colAlapse de la civilització consumista no és una tasca fàcil; per
això requereix l’esforç i l’aposta decidida de les
administracions, per canviar la cultura de consum irresponsable
i compulsiu.

Sols mitjançant la legislació i l’educació es podrà aconseguir
aquest objectiu. Les escoles constitueixen una oportunitat
immensa per combatre el consumisme educant els estudiants
sobre les repercussions dels seus actes entre les persones i el
medi ambient. Es tracta d’impartir alfabetització mediàtica per
ajudar l’alumnat a interpretar críticament la publicitat, ensenyar
un model adequat de nutrició i l’ensenyament bàsic sobre la
ciència de l’ecologia.

El compromís del Partit Popular amb aquests objectius
queda en evidència; la manca de suport a les entitats
associatives que treballen pel consum responsable fora i dins de
les escoles. Volem recordar les dificultats d’una ONG que es
dedica a impartir educació dins les escoles per ensenyar els
conceptes de comerç just, que ha hagut de recórrer a la
recaptació de doblers mitjançant ajudes personals per poder dur
endavant aquest programa educatiu dins els centres escolars. El
Partit Popular, el Grup Popular ha dit un no explícit al fet que
es pugui desenvolupar la formació des dels mitjans audiovisuals
públics, i amb un no decidit perquè es pugui desenvolupar
l’escola de consum de les Illes Balears.

Així mateix menysprear la proposta d’impulsar la formació
entre els importadors, distribuïdors i comercialitzadors de
productes asiàtics demostra el desconeixement de la realitat
d’una situació que es dóna diàriament a la nostra comunitat, ja
detectada pel Servei d’Inspecció de Consum en els control del
mercat. Els responsables de la comercialització d’aquests
productes importats no conformes amb la legislació
comunitària, estatal i autonòmica posaven en el mercat
productes insegurs per desconeixement, i el Grup Popular ha dit
no al fet que es pugui legislar per solucionar aquesta qüestió. És
un tema molt senzill i molt concret, quasi insignificant en el text
legislatiu, però que pensam que és molt important i que aquest
no demostra cap on van les intencions de legislar aquesta
qüestió.

En relació amb el darrer bloc que hem plantejat per centrar
la nostra posició en els tres temes que consideram fonamentals,
ens volem referir a les competències de l’administració o, millor
dit, a les incompetències de l’administració. Ens referim,
efectivament, a la nova normativa de l’administració local, que
retira als ajuntaments la potestat per exercir el control del
mercat i la defensa dels consumidors i usuaris des del municipi.
L’estricta aplicació de la llei suposarà la desaparició de les
oficines municipals d’informació al consumidor, les conegudes
OMIC. És necessari recordar que la Constitució estableix en el
seu article 51 que els poders públics garantiran la defensa dels
consumidors i usuaris; per aquest motiu no basta una normativa
que els atorgui drets, sinó que és imprescindible l’articulació de
mecanismes eficaços i organismes que vetllin pel compliment
d’aquesta normativa. 

El Grup Popular tanca la porta d’accés a l’atenció que fins
ara, fa poc, rebien els consumidors i usuaris mitjançant les
oficines municipals, i als convenis municipals per desenvolupar
el programa “Consum a ca teva”, de gran utilitat per als
consumidors de la part forana en la defensa dels seus drets. Ara
amb la llei que elimina aquesta competència de consum
municipal obligaran els consumidors a desplaçar-se per
presentar un simple escrit de reclamació, i volem recordar que
no tots els consumidors estan alfabetitzats en les noves
tecnologies, no tots tenen internet per accedir al full de
reclamacions penjat a la web de la direcció general. La reforma
de l’administració local anulAla completament una estructura
fonamental de protecció al consumidor com és l’ajuntament. La
desaparició de les OMIC deixarà la ciutadania indefensa davant
els abusos.

La nostra esmena de reorganització de tot el títol cinquè, de
competències de les administracions públiques en matèria de
consum, aclareix i ordena les polítiques de defensa dels
consumidors, proposa l’execució d’un pla d’objectius a
desenvolupar pel Govern balear, amb l’objectiu d’establir la
prioritat de l’acció pública i una rendició de comptes, i
estableix, així mateix, que el Govern pugui delegar als ens
locals les competències de consum que la nova llei
d’administració local retira.

El Grup Popular ha dit no a la ciutadania...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. Si el Grup Popular insisteix a mantenir el seu
text i rebutjar les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, les que varen quedar vives a la ponència, els
comunicam que no podrem donar suport a aquesta proposició de
llei de consum.
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En relació amb l’esmena in voce presentada pel coordinador
de la ponència, relativa a l’article 82, de classificació i
qualificació de les infraccions, creim que és una manera que no
salva la possible inconstitucionalitat del text legislatiu; per això
proposam una transacció al Grup Popular amb l’objectiu
d’aclarir la classificació i qualificació de les infraccions creant
tres grups: un grup per a les infraccions lleus, un grup per a la
infraccions greus, un grup per a les infraccions molt greus. I així
mateix proposam una altra transacció a l’esmena in voce del
Grup Popular en relació amb aquest article: proposam que els
articles a les infraccions 1, 6, 12, 16, 21, 34 del capítol 2, que
abans eren lleus, passin a greus; les infraccions 13 i 15 del grup
3, passin a greus; i també qualificar com a molt greus les
següents infraccions tipificades a l’article 81: capítol 1, 6 i 7 que
passin a molt greus, del capítol 2, la 3 i la 4 que passin a molt
greus, i del capítol 3, la 2, 3, 5 i 9 que passin a molt greus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

Per defensar les esmenes RGE núm. 4138, 4140, 4142,
4143, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60, de
la Sra. Margalida Font i Aguiló..., no sé si qualcú ha de defensar
aquestes esmenes.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sra. Presidenta, aquestes esmenes queden defensades en els
seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar, doncs, les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 4034, 4035, 39... Ah, no; què
són...? Esmenes 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37. Té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Des del Grup Parlamentari MÉS
creim que des del primer moment que es va iniciar el tràmit
d’aquest projecte de llei hem manifestat la nostra voluntat
d’arribar a acords. De fet el mateix fet de no presentar una
esmena a la totalitat ja va per aquí.

Coincidim en la necessitat de modificar l’actual llei
autonòmica de l’any 98 perquè molt ha plogut en matèria de
consum des d’aquells anys. Pràcticament començam..., si ens
atenem, per exemple, a un dels principals focus de reclamació
com són els temes d’internet i telefonia, quasi podríem dir que
ens remuntam als anys dels inicis d’aquestes qüestions.

En tot cas la meva intervenció no serà tant sobre el debat
polític de fons de la llei, amb els punts tant de coincidència com
de discrepància; sí, en tot cas, que això ho reservam per la
diputada, que a més ha treballat a fons aquesta llei, jo només he
tengut temps, com qui diu, de preparar-me aquesta intervenció
d’avui per substituir-la, i sí en tot cas de balanç del que ha
significat el treball de ponència i per què mantenim les esmenes.

El nostre grup ha presentat 38 esmenes, que tenien sobretot
dues intencions: per una banda, aclarir, deixar de manera més
clara i precisa determinats conceptes de tal manera que també
la llei doni més garanties jurídiques i, per l’altra banda, esmenes
que pretenien una millora o pretenen una millora en la protecció
dels drets dels consumidors i consumidores, o dels usuaris i
usuàries de determinats serveis. D’aquestes 38 esmenes, en
ponència se n’han acceptades 5 i se n’han transaccionat mitja
dotzena més; el balanç no és -vists els precedents d’aquesta
legislatura- no està malament, però sí que sobretot, si les podem
classificar d’alguna manera, sobretot responen al primer dels
objectius, d’aclarir conceptes. Llavors ve l’aplicació, la gestió
i la part de protecció dels consumidors i dels usuaris, que ens
preocupava i que queda una mica més coixa. Per tant mantenim
totes les esmenes no aprovades en ponència, i sense renunciar
a les aspiracions que en el que queda, que ja queda poc, per al
tràmit final d’aquesta llei se’n pugui acceptar o transaccionar
alguna més.

En primer lloc mantenim l’esmena número 9, amb la qual
volíem d’alguna manera ampliar la consideració d’usuaris
vulnerables, com pugui ser el cas dels turistes, que són milions
de persones que passen per la nostra comunitat, i que justament
per la seva condició de trànsit d’alguna manera podem
considerar-la una situació d’indefensió, també, a l’hora de
reclamar d’alguna manera els drets com a consumidors i
consumidores. Les esmenes 10 i 14, que també pretenien
distingir i diferenciar el que serien els béns de primera
necessitat en tant que objecte de consum respecte de l’acte de
consum de qualsevol altre bé o servei. Les esmenes 11, 5 i 34,
que pensam que, quan justament la tendència, sobretot en
aquesta legislatura i amb les polítiques que vénen de l’Estat i
d’Europa, és externalitzar cada vegada més serveis, que
d’alguna manera els serveis públics no siguin objecte de
protecció en aquest cas per als ciutadans i les ciutadanes en tant
que usuaris i usuàries d’aquests serveis. Les esmenes 13, 35, 36
i 37, on tampoc, i ho ha comentat també la Sra. Obrador,
pensam que el marge, diguem, de maniobra, la discrecionalitat
que es dóna a l’administració de no filar prim a l’hora d’establir
el règim sancionador, pensam que és excessivament ampla,
sobretot si comparam fins i tot amb altres lleis o projectes de llei
aprovats recentment per aquest parlament en altres matèries.
Esmenes 18, 21 i 22, pensam que hi ha aspectes amb els quals
també es podria ampliar el dret de reclamar per part dels
consumidors i les consumidores.

Pel que fa a etiquetatge de productes, esmenes 23 i 24
presentades pel nostre grup, el projecte de llei només parla del
dret dels productors o dels comerciants, que són els que
etiqueten, però no tant del dret a la informació, en aquest cas pel
que fa a l’etiquetatge i a la llengua, dels consumidors. Nosaltres
el que volem és -entenem- aplicar allò que s’hauria d’entendre
de l’Estatut d’Autonomia pel que fa a aquesta qüestió, i ho fan,
de fet, algunes empreses d’aquesta terra, que com a mínim
estiguin etiquetats en les dues llengües oficials, els productes
estiguin etiquetats com a mínim en les dues llengües oficials de
la comunitat.
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Llavors hi ha les esmenes 25, 26 i 33, que plantegen o
plantejaven promoure el consum responsable i l’educació en el
consum, cosa que pensam que és absolutament necessària
perquè vivim en un món de cada vegada més globalitzat, on es
desregulen moltes qüestions, on apareixen i ..., per tant, hi ha
una indefensió també cada vegada major del consum, que també
té unes dimensions més globals, i en canvi no hi ha un
tractament específic per part d’aquesta llei i pensam que tampoc
en altres àmbits o qüestions, més enllà del tema de la solidaritat
i la cooperació, que escapen a la matèria d’aquesta llei. Però que
no pot quedar a l’àmbit de la iniciativa de les ONG. Pensam que
aquí les administracions han de ser també promotores,
educadores d’aquesta altra manera racional, conscient,
responsable de consumir.

I finalment, les esmenes 27, 28, 29, 30, 31 i 32, que fan
referència a dues qüestions. Primera, allò que es consideren
associacions de defensa del consumidors, pensam que és
incongruent, és incoherent considerar les associacions com a
tals, fins i tot amb el mateix títol, ja sense entrar en el detall
d’aquests articles; una cosa és una associació, les quals, a més,
pensam que haurien de ser entitats exclusivament sense ànim de
lucre, i una altra és, per exemple, una cooperativa de consum,
perquè ens entenguem, Eroski és una cooperativa de consum, la
seva mateixa naturalesa, són consumidors que s’agrupen per a,
evidentment, tenir uns drets, per tenir millors preus a l’hora de
proveir-se dels béns o serveis que volen oferir, en primera
instància per als seus propis socis. Pensam que la seva
naturalesa i els seus objectius són molt diferents del que haurien
de representar una associació que, insistim, hauria de ser
sobretot sense ànim de lucre.

I finalment, com feim sempre en aquest i en d’altres
projectes de llei, pensam que també justament les associacions
de defensa dels consumidors i consumidores, haurien de tenir
més presència en els òrgans de representació i participació a les
administracions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. En torn en contra per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Me gustaría comenzar
agradeciendo la disposición que han tenido hasta ahora los
grupos de la oposición para lo que es y ha sido el proyecto de
ley de consumidores y usuarios de las Islas Baleares. Creo que
sinceramente las reuniones de ponencia han sido constructivas
y pese a las posturas de algunos partidos políticos en el día de
hoy, que obedecen presupongo a más cuestiones políticas que
jurídico-técnicas, que es de lo que se trata a la hora de dar
soluciones en un nuevo texto legal, que se enfrente a los retos
y desafíos que afrontan los consumidores en los últimos años,
la aparición de las nuevas fórmulas de contratación, de
determinadas circunstancias sociales, en ámbitos muy concretos
como la banca y otras circunstancias, hacen que tenga que ser
para los poderes públicos una prioridad someter a seguridad

jurídica y a estabilidad los preceptos de una norma que
garantice derechos para los consumidores.

Y desde esa perspectiva podemos decir que después de la
ponencia, en mi opinión, el texto legal es mejor del que entró.
Lo digo hoy y lo dije desde el primer día, la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular conforme a esta ley, es manejar el mejor
texto posible con las aprobaciones de las proposiciones de la
oposición. Unas han sido más afortunadas que otras y
evidentemente desde la discrepancia ideológica en muchos
puntos, creo que hemos estado de acuerdo en muchísimas cosas
y sería en mi opinión un tremendo error no dar el brazo a torcer
al enfrentamiento político y no a la forma de construir entre
todos, una norma que tenga pervivencia en el tiempo y que
tenga garantizada la continuidad, porque eso es al fin y al cabo
lo que todos pretendemos. La tuvo la norma del 98, que fue
variada como ustedes saben posteriormente y pretendemos que
esta norma también lo sea.

Pues fíjense, de las 114 enmiendas totales presentadas,
según los cálculos que yo tengo en la cabeza, 45 se han
aprobado o transaccionado y de las 89 de los grupos
mayoritarios, -y son 37, Sr. Abril, y no 38 las de su grupo
parlamentario-, en mi opinión y según los cálculos y del
borrador que yo tengo, se aprueban más de 45, es decir, se
aprueban más de la mitad. Por eso creo que esta senda que
hemos iniciado con la ponencia legislativa de esta norma,
debería continuar por el camino del entendimiento y desde la
discrepancia obviamente respetable e ideológica, pero con la
circunstancia fijada de un texto legal en el que todos estamos de
acuerdo y que ofrece soluciones a los ciudadanos, que en
definitiva es de lo que se trata, que los consumidores con la
aprobación de esta ley, tengan más derechos y más garantías de
los que tenían antes de la aprobación de esta ley. Y eso,
sinceramente creo que en este caso y con este proyecto
legislativo podemos conseguirlo.

Y fíjense que me gustaría hacer referencia también a
determinadas circunstancias sobrevenidas, como ustedes saben,
en el transcurso de la ponencia de esta ley se ha aprobado un
nuevo texto legal, la Ley 3/2014, que entró en vigor
precisamente el 13 de este mismo mes de junio. Y en este
sentido, me gustaría proponerles in voce varios cambios a la
redacción original de la ley.

En primer lugar y permítanmelo, los antecedentes de la
normativa estatal, hacer constar obviamente además de todas las
normas que ya aparecen en esta nueva Ley 3/2014, de 27 de
marzo, y además en la exposición de motivos, porque creo que
así sería más congruente, en el párrafo sexto, que comienza
diendo: “s’ha de tenir en compte”, añadir después del “Reial
Decret Legisaltiu 1/2007, de 16 de novembre”, “i el de 27 de
març de 2014, amb la Llei 3/2014". Creo que esto es una
obviedad que debería incluirse, incluso por una cuestión
material en la ley, y creo que además es nuestra misión mejorar
el texto y hacerlo lo más entendible posible.
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Igualmente nos encontramos, como ustedes saben, con un
escrito con fecha de entrada en marzo..., ya estaba reunida la
ponencia legislativa, al artículo 26 de la misma. Señorías, ante
esta circunstancia, caben tres opciones, la primera, en cuanto al
artículo 26, la primera es hacer que sea la disposición adicional
única la que sale de la cláusula de legalidad, que se refiere
obviamente a la normativa básica del estado que prevalece. En
segundo lugar, tenemos otra opción, al comienzo del artículo, in
voce, como ya hice en la reunión de ponencia, añadir la coletilla
cuando empieza el artículo “sin perjuicio de la normativa básica
vigente del Estado”. Y en tercer lugar, la adición de 4 puntos a
los ya existentes, a las letras dispuestas y tres puntos nuevos que
consistirían en la redacción nueva de los puntos l), m) y n).

Y ¿por qué digo esto? Porque, insisto señorías, creo que
nuestra misión es hacer un texto inteligible, ordenado y serio, y
creo que sería una grave irresponsabilidad, en mi opinión, no
aceptar estas enmiendas que son propuestas por la Agencia
Española de Consumo, como ustedes saben, y que podrían
ayudar a clarificar mucho mejor el texto normativo que estamos
elaborando.

Creo, además, que esa es, como digo, nuestra misión
principal. Yo he escuchado muchas cosas aquí sobre cosas que
no acepta el Partido Popular, pues, fFíjense, en el artículo 82 yo
me hice eco de los razonamientos jurídicos de las Sra. Aguiló,
compañera de la Sra. Obrador y de la misma Sra. Obrador,
sobre el artículo 82. Y en ese sentido, y desde un estudio
sinceramente objetivo e imparcial, intenté someter sus criterios,
los del Grupo Parlamentario Socialista, a una consideración
mejor o peor, más o menos acertada, pero en mi opinión
jurídico-técnicamente, aceptable para salvar la inquietud del
Grupo Socialista en cuanto a la presunta inconstitucionalidad
del precepto que, en mi opinión, no es tal, porque la doctrina del
Tribunal Constitucional no dice lo que el Partido Socialista
quiere que diga, sino que dice otras cosas. Entonces, creo que
ofrecí una solución razonable y obviamente no cierro la puerta
a que esta enmienda que hoy ha presentado el Grupo Socialista,
a la que no he tenido acceso hasta la fecha y me es imposible
determinar con claridad el voto en este momento, me cierra
absolutamente la puerta a poder mejorar en este sentido el
artículo 82. 

Y bueno, en cuanto a las inquietudes que ustedes referencian
y la Sra. Obrador ha dicho, en primer lugar, en cuanto al
término de turista, que está contenido en la enmienda número 9
del partido MÉS y en la 4078 de su grupo parlamentario, pues
yo no tengo inconveniente en aceptar una transacción en el
sentido siguiente, que se considere igualmente y que se incluya
el punto como consumidor vulnerable al turista, pero entendido
el turista como aquella persona temporalmente desplazada de su
residencia habitual para hacer turismo, porque, evidentemente,
creo que es un término muy clarificador el de hacer turismo, que
está perfectamente recogido por nuestra Real Academia, en sus
justos términos, porque cualquier persona desplazada
temporalmente de su residencia no está haciendo turismo, sino
que puede estar haciendo otras cosas y entonces liaríamos los
términos.

Tengo que decírselo sinceramente, tengo más transacciones.
Creo que yo quizás he errado el concepto por el que veníamos
a este dictamen de ponencia y quería tener quizás la oportunidad
de expresarme con mayor amplitud y hacer referencia a todas
aquellas circunstancias en las que creemos que podemos aceptar
las enmiendas de la oposición, porque mejoran simplemente el
texto, o porque son inocuas para el sentido general del texto
legal. Pero creo que si lo hago, vamos a caer en un laberinto
absolutamente inquebrantable para los propios letrados de esta
cámara. Creo que vamos a tener la oportunidad ahora, hasta que
se vea este proyecto de ley en el pleno, y me pongo a su
disposición, como lo he estado desde el primer día, de sentarnos
los tres grupos parlamentarios y los miembros no adscritos, por
supuesto, si así es su voluntad, para llegar a todos los acuerdos
que sean necesarios. Yo insisto que en este sentido nosotros les
vamos a proponer muchísimos cambios que creemos que
sinceramente son posibles y que podemos mejorar el texto legal.

Creo, y cierro ya con esto mi intervención, que tenemos la
obligación..., porque esta no es una ley ideológica, o tactista, yo
creo que la Ley de consumidores y usuarios y la voluntad de
hacer una labor de adaptación de la evolución legislativa y
socioeconómica de Baleares, debe ser aséptica en cualquier caso
y debe velar, desde el respeto a la justicia, por los intereses de
los consumidores. Y creo sinceramente que vamos a poder
llegar a muchos acuerdos y espero que éste sea el espíritu de los
grupos parlamentarios de la oposición, para que entre todos
alcancemos el mejor texto posible para todos los ciudadanos de
la comunidad autónoma, que es de lo que se trata.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo. De todas formas, si quieren
suspender la sesión por un momento para analizar... No.
Seguimos pues con el turno de réplicas. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Al portaveu del Grup
Popular, corroborar la seva percepció de què nosaltres també
hem volgut colAlaborar per millorar el text proposat. I reconec
la voluntat que ha tengut el Grup Popular en admetre moltes
esmenes que va presentar aquest grup, però no podem obviar
que hi ha hagut temes molt importants que afecten molt els
consumidors que representen que precisament aquesta llei no
augmenti el dret dels ciutadans com a consumidors, sinó tot el
contrari, que amb aquest text que es proposa, els consumidors
tendran menys drets.
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I em vull referir, precisament, a un tema cabdal que afectarà
directament, com és la reforma de l’administració local, que
lleva i elimina les competències d’atenció als consumidors que
tendran els ajuntaments, o que tenen ja els ajuntaments. Per tant,
aquest punt per a nosaltres és fonamental, és que no podem
donar suport a una llei que acata, com no pot ser d’una altra
manera, aquesta Llei de reforma de l’administració local, però
que no cerca altres camins perquè els ajuntaments puguin
mantenir aquesta competència. I nosaltres, a través de les
nostres esmenes, li hem proposat a vostè quins serien els camins
perquè s’articulés retornar aquestes competències als
ajuntaments. Pensi vostè que l’any passat l’Oficina Municipal
d’Atenció al Consumidor de Palma, que és la més important en
nombre de població, va rebre més de 7.000 consultes i més de
2.000 reclamacions. A partir d’ara, aquestes persones tenen les
portes tancades de les OMIC, no poden presentar ni
reclamacions, ni solAlicituds d’informació, precisament perquè
una llei estatal els ha llevat la competència. Vostès han obviat
la solució que les dóna el Grup Socialista per recuperar aquest
dret dels ciutadans a través dels ajuntaments. I per tant,
nosaltres ens veim obligats a no poder donar suport a una llei
que retalla d’aquesta manera els drets dels consumidors.

També hi ha un tema que consideram cabdal i és que la bona
disposició, el reconeixement de drets, objectius i suports als
ciutadans consumidors i usuaris, no es tradueix absolutament a
cap normativa concreta que reguli com es desenvoluparan
aquestes garanties que vostès demostren estar disposats a
complir, si no hi ha un pla d’objectius que marqui les estratègies
i el compliment del Govern en relació amb els objectius que
planteja aquesta llei, i que doti de pressupost a les
administracions competents en desenvolupar les competències
de consum, no hi haurà cap compromís ni cap garantia de què
s’acompleixi aquesta llei.

Per tant, consideram que vostès rebutjant de qualque
manera, dir no a la proposta que vàrem fer, a l’esmena que
incloïa aquest pla d’objectius, també diuen que no volen un
compromís ferm en relació amb desenvolupar els drets dels
consumidors mitjançant un instrument de la pròpia
administració. I clar, a nosaltres ens condiciona el tema de
poder donar suport.

I en relació al turisme, em sembla molt bé que vostès
acceptin les esmenes del Grup MÉS i les nostres, en relació a
considerar que els turistes ocasionals, com vaig plantejar a la
ponència, que jo estava disposada a transaccionar la meva
esmena, retirant el tema del turisme concebut des d’un altre
aspecte que no sigui el visitant ocasional, vostès varen deixar
aquesta esmena damunt la taula sense votar-la a favor. Per tant,
jo ja vaig dir que estava d’acord que el turisme s’havia de referir
als visitants ocasionals. Però bé, avui ho reconeixen, de qualque
manera és la mateixa idea i nosaltres hi estam d’acord, però els
turistes ocasionals necessiten una regulació especial en la
resolució dels seus conflictes, determinada per la seva estada a
la nostra comunitat. Per tant, el turisme ocasional és vulnerable
i per això necessita una regulació específica que vostè no ha
manifestat si hi està d’acord o no, en regular de manera concreta
les reclamacions que puguin presentar els turistes que ens
visiten a la nostra comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Acab. Dir que acceptam l’esmena in voce a l’article 26. I
nosaltres ens decantaríem per l’opció número 3, perquè
consideram que és l’opció que més informació aportaria. Vostè
ha assenyalat que hi ha tres possibilitats per incorporar les
consideracions que ens fan des del Ministeri de Sanitat, de
l’Agència de Consum, ha dit que la primera seria una disposició
addicional única que salvi; la segona opció seria que en el
començament s’incorporàs una frase que digués: “sense
perjudici de legislacions superiors”, i el tercer punt seria, la seva
opció, afegir quatre punts d’addicció, la lletra l), la lletra m) i la
lletra n).

Nosaltres voldríem donar suport a aquesta tercera opció, si
fos possible, i vull dir que acceptam l’esmena in voce en
qualsevol cas.

Després, en consideració a l’article 82, que és el que fa
referència a la classificació de les infraccions, continuam
considerant que l’esmena in voce que va presentar el Grup
Popular en ponència en relació amb tipificar una sèrie de punts
de capítols com a lleus, greus i molt greus, no salvaria la
suposada inconstitucionalitat ja decretada a la sentència del
Tribunal Constitucional 166/2012, d’1 d’octubre, que diu que el
text que va impulsar una comunitat autònoma no concreta
“cuando las infracciones reguladas son leves, graves o muy
graves relegando esa crucial tarea a la fase de aplicación y
consecuentemente dejando de establecer el contenido esencial
mínimo que exige la jurisprudencia constitucional relativa al
artículo 25.1 de la Constitución Española”.

Vaig acabant, Sra. Presidenta, però som a un debat que és
molt important i nosaltres consideram que necessitàvem aquest
temps per poder plantejar les nostres consideracions.

Així i tot, vull manifestar que estam disposats a arribar a tots
aquells acords que signifiquin millorar aquest text legislatiu i
que farem totes les aportacions que considerem necessàries per
poder aconseguir un millor text que en aquests moments creim
que no pot tenir el suport del nostre grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part de la diputada no
adscrita Margalida Font...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Igual que he dit abans, es consideren defensades en els seus
termes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò al Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En principi ens semblen bé les dues propostes de transacció
que es fan i si m’ho permet ni gastaré aquests cinc minuts de
rèplica, però sí que faré una intervenció un poc més política,
ideològica, com li agrada al Sr. Fidalgo. 

Ho dic perquè les lleis no són asèptiques, perquè si feim un
debat polític i parlamentari, evidentment el resultat pot dur a
consensos fins i tot des de la discrepància ideològica, però les
lleis també són polítiques. De fet, pens que el consum és un acte
polític, el consum és un acte polític en tot el seu sentit, vull dir,
fer boicot a Coca Cola o fer fins i tot un acte de no consum
també és un acte polític; però consumir una marca o una altra és
un acte polític; consumir producte local o producte forà és un
acte polític; tenir en compte les condicions socials i
mediambientals en què es produeix un determinat bé o servei és
un acte polític.

La pregunta és: realment per a la immensa majoria de la
població el consum és un acte polític o, si més no, és un acte
polític lliure? Jo pens que no, perquè hi ha molts de
condicionants, hi ha la publicitat, hi ha la desinformació, hi ha
els monopolis, hi ha els desequilibris obvis d’un mercat que no
té en compte, perquè no és la seva funció, la igualtat
d’oportunitats a l’hora, per exemple, de situar-se en aquest
mercat i d’aquí els desequilibris, les crisis i situacions com les
que ens trobam avui dia.

Per tant, el consum avui... o la gent, ciutadans i ciutadanes
davant el consum, que és la matèria central d’aquest projecte de
llei, pens que ni som lliures ni estam del tot protegits i crec que,
per ventura, la funció principal d’aquest projecte de llei no
hauria de ser tant procurar que siguem lliures, tot i que hi ha una
part educativa, de sensibilització que sí que per ventura s’hauria
de contemplar, i algunes de les nostres esmenes ho plantejaven
i han quedat pel camí, però sobretot el que hauria de garantir és
que almanco davant aquests desequilibris estiguéssim protegits.

No podem aconseguir que el consum arribi a ser un acte
polític ple, per tant, un acte de llibertat, però sí que almanco hi
hagi garanties que és el que toca fer a les administracions. Per
tant, avui... crec que a més, una metàfora claríssima d’això és la
quantitat de víctimes de les estafes, perquè no tenen una altra
qualificació, dels milers de persones que han patit els abusos per
part d’entitats financeres, sobretot amb la compra, adquisició o
participació del que es denominen productes financers elaborats,
aquests eufemismes que moltes vegades al final el que amaguen
són autèntiques estafes.

Jo crec que això deixa molt clar que estam desprotegits i, per
tant, que projectes de llei com aquest, que es queden una mica
coixos, haurien d’anar sobretot a garantir aquesta qüestió.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. David Abril. En torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, y respondiendo
porque acaba de terminar ahora mismo el Sr. Abril, hoy los
consumidores de productos bancarios y servicios financieros,
sinceramente, y lo digo de una manera rotunda, están
infinitamente más protegidos de lo que estaban hace tres años
para la contractación de todo tipo de productos financieros.
Igualmente, debo decirle, Sr. Abril, que como usted sabe la
disposición legislativa de la Constitución, en cuanto a la
ordenación económica, impide que las comunidades autónomas
legislen sobre esa materia de manera particular, así que si lo
hiciéramos obviamente estaríamos, entonces sí y de verdad,
incurriendo en un verdadero vicio de inconstitucionalidad.

En segundo lugar, me gustaría contestar a la diputada del
Partido Socialista, la Sra. Obrador, en cuanto a la reforma de la
administración local porque incurre, en mi opinión, en un error,
tiene usted razón cuando dice que en la mayoría de casos no van
a ser competencias propias de las entidades locales las de
consumo, pero, en fin, la ley, como usted sabe, establece una
cláusula que dice que las competencias de consumo serán
propias en aquellas entidades locales que muestren y
demuestren suficiencia financiera y un proyecto estable y con
contenido económico para desarrollar las competencias que
establece la ley y los estatutos de autonomía. 

Esto me parece, además de razonable, absolutamente justo
con las expectativas de los ciudadanos, no podemos vender
humo a la gente, es necesario que las competencias cuando lo
son y cuando se defienden estén suficientemente dotadas, no es
razonable que las oficinas municipales de consumo haya, por
una cuestión estética, en muchos puntos de España haya una
oficina municipal de consumo abierta pues que no tiene ni
medios suficientes ni adiestramiento necesario ni capacidad
organizativa para llevar a cabo las labores que la ley y los
reglamentos les encomiendan. 

En ese sentido creo que la ley es precisamente justa con las
expectativas de la gente, oiga, usted puede desarrollar esta
competencia si es capaz usted de financiarla de manera
adecuada y de dotarla de los recursos necesarios para sostener
esta actividad, porque lo otro, evidentemente, ya tenemos una
memoria de lo que ha sucedido estos años y permítame que no
le recuerde lo que ha pasado en esta comunidad autónoma, y en
el conjunto de España, del 2007 al 2011.

En ese sentido quiero agradecer a los grupos parlamentarios
de la oposición su apoyo, porque, sinceramente, creo que mejora
y complementa el texto, que luego le expresaremos de viva voz
al Sr. Letrado para que lo pueda incluir en cuanto al artículo 26.
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Y no se han pronunciado, y me gustaría que lo hicieran
también, sobre aquéllo que hay dispuesto en los antecedentes
legislativos del texto que estamos debatiendo y el preámbulo,
simplemente es la aparición de la mención de la norma que ha
entrado en vigor, de la 3/2014 recientemente aprobada y que ha
entrado en vigor el día 13 último de este mes.

Y, como digo, la postura de nuestro grupo parlamentario es
seguir mejorando el texto legislativo, yo sé que a ustedes les he
hecho algunas propuestas, tengo muchas más que hacerles, yo
me comprometo a reunirme todas las veces que haga falta con
los grupos parlamentarios Socialista, MÉS y, como he dicho
antes, de los no adscritos si lo consideran necesario. Creo,
además, que debemos hacer una gran labor antes del Pleno para
que los señores letrados puedan trasponer todos aquellos
acuerdos y transacciones que podamos hacer para que lleguen
con claridad al debate de la totalidad en el Plenario y todo el
mundo sea capaz de percibir de qué estamos hablando. 

En definitiva, con ese espíritu y con esa voluntad, me pongo
a su disposición y vamos a reproducir por una cuestión
necesaria de clarividencia nuestro voto en la comisión y en la
ponencia hasta hoy, para que luego podamos llegar a las
transacciones anunciadas y que estoy seguro que, con la
voluntad que ustedes han expresado, podamos incorporar en el
texto para que, en definitiva, sea un mejor texto legal.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo. Vamos a suspender por unos
minutos la sesión para reordenar un poco las enmiendas, creo
que el letrado lo agradecerá, y retomamos enseguida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió, donam la paraula al Sr. Fidalgo perquè
té una esmena a l’article 26, perquè ens digui com ha quedat
redactada.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta, y en la adición, como usted dice, al
propio artículo 26, antes, en la exposición de motivos,
proponemos añadir en el sexto párrafo que empieza diciendo:
“S’ha de tenir en compte que en l’àmbit estatal es va aprovar
el text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries mitjançant
el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 6 de novembre, i el de 27
de març de 2014 amb la Llei 3/2014" i continua dient que
“constitueixen gran part de legislació bàsica i que pretén
incrementar els drets dels consumidors”, això en el referent a
l’exposició de motius.

En relació amb l’article 26, quedaria de la següent manera,
els punts 1 i 2 quedarien tal com estan al projecte de llei i el
punto 3: “Els béns, productes i serveis posats a disposició dels
consumidors han de complir les exigències establertes
normativament i han d’oferir, segons la naturalesa, les
característiques o la finalitat, la informació mínima i rellevant
següent:

a) L’origen, la naturalesa, la composició i la finalitat. La
informació precontractual ha de facilitar-se al consumidor de
forma gratuïta.

b) Els additius que si escau duen incorporats.

c) La qualitat, la quantitat, la categoria i la denominació
usual o comercial si la tenen.

d) La data de producció o subministrament i el termini
recomanat per a l’ús o consum o la data de caducitat.

e) Les instruccions o indicacions per a l’ús o el consum
correcte, els advertiments i els riscs previsibles.

f) El preu complet desglossat degudament, incloent-hi tots
els tributs, recàrrecs, descomptes aplicables i costs addicionals
per serveis accessoris, finançament, ajornament del pagament
o similars o, si escau, el pressupost.

g) Les condicions jurídiques o econòmiques d’adquisició i
utilització i el procediment de què disposa el consumidor per
posar fi al contracte.

h) La data de lliurement o d’inici de la prestació de servei
i el procediment de pagament, entrega i execució i la data en
què l’empresari es compromet a entregar els béns o a executar
la prestació del servei.

i) El dret de desistiment i les condicions i el termini
d’exercir-lo en els supòsits prevists legalment.

j) El règim de garanties legals, addicionals i postvenda que
ofereixen les empreses als consumidors.

k) L’adhesió al codi de bones pràctiques o mitjans
alternatius de resolució de conflictes i la possibilitat que els
consumidors els consultin tant per la via electrònica com en els
establiments físics de les empreses;

l)” -y lo transcribo literalmente tal y como lo tengo escrito-,
“La duración del contrato o, si el contrato es de duración
indeterminada o se prolonga de forma automática, las
condiciones de resolución y, además, de manera expresa deberá
indicarse la existencia de compromisos de permanencia o
vinculación de uso exclusivo de los servicios de un determinado
prestador, así como las penalizaciones en caso de baja de la
prestación del servicio.

m) La funcionalidad de los contenidos digitales incluidas las
medidas técnicas de protección aplicables como son entre otras
la protección a través de la gestión de los derechos digitales o la
codificación regional.

n) Toda interoperatividad relevante del contenido digital con
los aparatos y programas conocidos por el empresario o que
quepa esperar razonablemente que conozca, como son, entre
otros, el sistema operativo, la versión necesaria o determinados
elementos de los soportes físicos.”

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo, entiendo que queda aprobada
por asentimiento de los grupos, muy bien.

Pasamos entonces a la votación de las enmiendas,
empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista RGE núm. 4078, 4080, 4081, 4085, 86, 87, 88, 91,
95, 98, 99, 4100, 4103, 4104, 05, 06, 07, 08, 09, 4110, 4113,
4114, 4115, 16, 17, 18, 19, 4120, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

¿Votos a favor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, votació separada de la 4104, 4124 i 4126.

LA SRA. PRESIDENTA:

M’ha dit de la 4104...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

24 i 26.

LA SRA. PRESIDENTA:

24 i 26.

Passarem primer a votar les altres esmenes.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Ara passam a la votació de les altres esmenes que ha
demanat el Grup MÉS que són la 4104, 4124 i 4126.

Vots a favor? 4.

Abstencions? 1.

Vots en contra? 8.

Passam a la votació de les esmenes de la Sra. Margalida
Font i Aguiló, la 4138, 4140, 4142, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS RGE
núm. 4034, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21,22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, i 37.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Abstencions, no n’hi ha.

Votació conjunta de les denominacions, articles i
disposicions que han estat esmenats. Ara seran, idò...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sra. Presidenta, demanam vot separat dels articles 8, 21, 24,
32, 33, 61, 92, 93, 94 i 95.

LA SRA. PRESIDENTA:

I l’article seixanta... vuit.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Fins al 68.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és que ha dit 61, però és 68, no? Molt bé, idò, passarem
primer a la votació dels articles que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo també volia demanar...

LA SRA. PRESIDENTA:

També votació separada.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...votació separada, ara no sé com ho hem de quadrar, però bé,
dels 3, 30, 32, 34, 35, 43, 51 i 81.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, 3...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

3, 30, 32, 34, 35, 43, 51 i 81.

LA SRA. PRESIDENTA:

51 i 81. 3, normalment, 3, 30, 32, 34, 35, 43, 51 i 81. Molt
bé.

Passarem primer a la votació d’aquests darrers articles, del
3, 30, 34, 35, 43, 51 i 81.
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Vots a favor? 8. 

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4.

Molt bé. Passam ara a la votació dels articles 8, 21, 24, 32,
33 i 68.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 5.

Abstencions? No n’hi ha.

Ara passam a la votació conjunta de les denominacions,
articles i disposicions...

(Se sent una veu de fons que diu: “la resta”)

Ah!, la resta de... passam ara a la votació de la resta dels
articles, els articles 2, 4, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 31,
addició... no, el 30 ja l’hem votat, addició del nou article 31 bis,
després l’article 37, 44, 47, 48, 49, addició del nou article 49
bis, 50, 54, 58, 60, 82 i títol cinquè.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

Ara sí passam a la votació conjunta de les denominacions,
articles i disposicions que no han estat esmenats o no s’hi
mantenen esmenes.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Demanam la votació separada dels articles 92, 93, 94 i 95.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, passarem primer a votar aquests quatre
articles, votació que demana el Partit Socialista. Passam a la
votació dels articles 92, 93, 94 i 95.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Ara passam a la votació de la resta d’articles, així votarem
ara la denominació del títol del projecte, la denominació del
títol 1, article 1; la denominació del títol 2; denominació del
capítol 1, articles 5 i 7; denominació del capítol 2, articles 10 i
11; denominació del capítol 3, articles 13, 14, 16, 18, 22, 23 i
25; denominació del capítol 4, articles 26 i 27; denominació del
capítol 5; denominació del capítol 6; la denominació del capítol
7; denominació de la secció primera, articles 36 i 38;
denominació de la secció segona, articles 39, 40, 41 i 42;
denominació del capítol 8; denominació del títol 3; denominació
del capítol 1, article 45; denominació del capítol 2, article 46;
denominació del capítol 3, articles 52 i 53; denominació del
capítol 4; denominació del capítol 5, articles 55, 56, 57, 58, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 i 71; denominació del capítol 6,
articles 72, 73, 74, 75 i 76; denominació del títol 4, articles 77,
78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 i 90; denominació del títol
5, article 91; disposició addicional única; disposicions
transitòries primera i segona; disposició derogatòria única;
disposicions finals primera i segona, i exposició de motius.

Vots a favor? 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Demanaria votació separada de l’exposició de motius.

LA SRA. PRESIDENTA:

De l’exposició de motius? Bé, idò, passarem a la votació
separada de l’exposició de motius.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

I ara passam a la votació de tot això que he dit abans, la resta
dels articles.

Vots a favor? Bé, queda aprovada per unanimitat.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les quaranta-vuit
hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit
adreça a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes
que, havent estat defensades i votades en comissió, i no
incorporats al dictamen, pretenguin defensar en el Ple. 

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