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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió

d’avui, en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, por Podem Montse Seijas en lugar de Carlos Saura.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? D’acord.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 5391/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a plans directors sectorials de

comerç.

Proposició no de llei RGE núm. 5391/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa als plans directors

sectorials de comerç.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5391/15, per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, per un temps de deu

minuts.

EL SRA. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, per presentar aquesta

proposició no de llei que va presentar el Grup Parlamentari

Popular en relació amb l’aprovació dels plans directors

sectorials de comerç per part dels consells insulars, tant la

disposició addicional primera de la Llei de comerç, com també

igualment la Llei 2/2001, d’atribució de competències, que

atribueix als consells l’ordenació del territori, i igualment

l’aprovació dels plans directors sectorials d’equipaments

comercials, i en el Decret Llei que vàrem aprovar, 2/2015, de

24 de juliol, a la disposició addicional primera, s’establia que

el Govern i els consells insulars, en el termini de sis mesos, en

el marc de la regulació d’ordenació territorial, podran adoptar

les mesures d’ordenació urbanística i territorial dels

equipaments comercials que es considerin necessàries.

També la Llei d’atribució de competències als consells

insulars estableix que, en aquestes matèries objectes de

transferència, el Govern i els consells insulars han d’acordar els

mecanismes de cooperació tècnica, jurídica, econòmica i

informació mútua.

Doncs bé, en el marc aquest de la necessària redacció dels

plans directors sectorials en matèria de comerç i de la

necessària cooperació tècnica, jurídica, econòmica, informació

mútua entre el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars, i també amb l’antecedent que en legislatures anteriors

el Govern ja va ajudar econòmicament els consells insulars

d’Eivissa i de Menorca, és per això que enguany, el 9 de febrer,

es va firmar un protocol també amb el consell de Mallorca a

efectes que la Conselleria d’Economia en aquell moment

aportaria una partida pressupostària per ajudar i cooperar

econòmicament amb el Consell de Mallorca a la redacció

d’aquest pla director comercial.

Per tant, el que proposam, en el marc d’aquestes qüestions

que establim d’ajudar... d’aquesta direcció política per part de

la Llei de comerç, de la Llei de mesures urgents, en matèria de

grans establiments, d’ajudar als consells insulars a l’exercici de

la seva competència i cooperar econòmicament amb ells, en

primer lloc fent complir el protocol signat el 9 de febrer del

2015 amb el Consell de Mallorca i, per tant, instam o demanam

que “El Parlament de les Illes Balears insti el Govern a complir

aquest protocol i per tant, a dotar una partida pressupostària de

250.000 euros, per tal que sigui possible la redacció del pla

sectorial en matèria de comerç”, hem de recordar que el

Consell de Mallorca ha decretat ja un període de tres anys en

el qual redactar aquest pla director.

I en segon lloc també, “instar el Parlament de les Illes

Balears igualment a dotar partida pressupostària adient als

Consells de Menorca, Eivissa i Formentera, per tal que puguin

adaptar els seus respectius plans directors sectorials.”

En definitiva, crec que la proposició no de llei s’explica per

ella mateixa, del que es tracta és de fer efectiu aquest principi

de cooperació econòmica amb els consells perquè puguin

acomplir la seva competència i exercir-la amb dignitat, no?,

exercir aquesta competència de redactar aquests plans directors

sectorials en matèria de comerç.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per presentar la seva postura, pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem votaremos en contra

tanto del punto 1 como del 2 de esta moción por lo siguiente.

Entendemos que la cantidad que se solicita para el desarrollo

del Plan sectorial de comercio de Mallorca que no se justifica

con ningún estudio previo, ¿por qué 250.000 y no 100.000 o

300.000, por qué esta cantidad? ¿Por qué es una dotación para

Mallorca y no se especifican las dotaciones para Menorca,

Ibiza o Formentera?

No compartimos que un gobierno, a seis meses de unas

elecciones, pues que firme compromisos que obliguen al

gobierno siguiente, entendemos que a tres meses o a dos meses

de las elecciones de la autonomía coger compromisos, para que

obliguen al gobierno siguiente, pues que no es de recibo,

cuando no son medidas urgentes que justifiquen esa medida en

particular.

Estamos a favor del pequeño y mediano comercio, como es

de entender, y lo que sí esperamos es que el Govern contemple

en los presupuestos, en las transferencias que se están

realizando a los consells, las dotaciones suficientes para que

puedan hacer frente a la redacción de estos planes directores

como corresponde.

Esta es la posición de Podem. Gracias.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505391
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara per fixar la seva postura té

la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres ens sorprèn molt aquesta

proposició no de llei del Partit Popular quan, de fet, durant

quatre anys, aquests quatre anys passats, s’ha negat

constantment al Consell Insular de Mallorca iniciar aquest pla

director sectorial d’equipaments comercials i que, de fet, ara,

amb el canvi de govern, ja s’ha posat en marxa i ja han iniciat

aquesta tramitació. Així de fàcil, cosa que vostès no varen fer.

De fet, els vull recordar que hi va haver una manifestació

empresarial en contra d’aquesta postura del Partit Popular,

l’única que jo record que hi hagi hagut a aquestes illes on el

petit comerç s’hagi manifestat en contra del Govern,

precisament per la negativa constant del Partit Popular a fer

costat al petit comerç, de fer costat a aquest petit comerç.

Aquest protocol del qual vostès aquí ens fan tanta

propaganda, els que coneixem una mica l’administració sabem

que els protocols no segueixen cap..., diguem, són desitjos, són

escrits, desitjos que no passen ni per Intervenció, ni passen per

informes jurídics, ni passen per res, si un govern realment vol

agafar el compromís, compromís ferm, de fer un ajut o de

colAlaborar amb una altra administració amb el que sigui,

redacta un conveni de colAlaboració. Vostès això ja no ho varen

fer, perquè vostès ja no tenien cap intenció de transferir aquests

250.000 euros o les quantitats que siguin al Consell Insular de

Mallorca. I ara aquí vénen a exigir al nou govern que ho faci,

quan vostès, amb majoria absoluta del Partit Popular, tant al

Govern com al consell, ho podrien haver fet, tranquilAlament,

però no ho varen voler fer, ni tan sols varen fer els tràmits

perquè aquesta partida fos compromesa, ni tan sols hi ha

aquesta reserva de crèdit ni hi ha els informes d’Intervenció, ni

hi ha els informes jurídics necessaris. Perquè els protocols

realment es tramiten, diguem, és un acord però que no dóna

lloc a cap compromís.

Per tant, ara crec que no és honest per la seva banda fer

entendre a la ciutadania que aquest protocol obliga aquest nou

govern, quan no és així. Vostès ho haguessin pogut fer. 

Nosaltres realment, aquesta manera de funcionar, creim que

l’únic que vol generar, per al Partit Popular, és confusió,

enganar els ciutadans, dilatar. Nosaltres creiem que realment la

postura que han tengut els consells insulars, sobretot el de

Mallorca, posant en marxa ja l’acord per iniciar aquest pla

director sectorial i la moratòria de grans superfícies, aquesta és

realment la tasca compromesa del que ha de fer un govern que

realment està a favor de donar suport al petit comerç.

Per tant, amb això crec que nosaltres no hem de seguir un

poc les seves ànsies de fer-se una foto, perquè vostès l’únic que

varen aconseguir..., això ho varen fer l’agost del 2011, quan ja

vostès varen agafar el govern del consell insular, ja va entrar

una solAlicitud del petit comerç en què els demanaven que

fessin un pla director sectorial de comerç, durant tres anys es

varen passar dient..., amb excuses que no hi havia doblers i que

no hi havia (...), s’hi varen negar taxativament. L’únic que

varen fer al final, aquest dia 9 de febrer, és fer-se una foto,

perquè realment és una foto que vostès varen aconseguir de

cara a la galeria i que sortís en els mitjans de comunicació,

perquè no hi havia compromís darrera real de fer res de tot

això. I ara volen vostès fermar el nou govern.

Nosaltres els proposam una transacció, nosaltres creiem que

el Govern ha de colAlaborar amb els consells insulars per fer

aquests plans directors, però ha de colAlaborar amb tots els

consells insulars, i que instam el Govern, idò que sí, que arribi

a acords amb els diferents consells insulars per coordinar-se i

colAlaborar a l’hora de redactar aquests plans directors

sectorials d’equipaments comercials. Perquè som conscients

que els plans directors deriven de la competència que té

urbanística i de planificació territorial que tenen els consells i

que en aquest moment el Govern encara manté, diguem,

aquesta competència a nivell de comerç.

Per tant, aquesta colAlaboració ha d’existir i aquesta

cooperació ha d’existir. Per tant, els proposam aquesta

transacció i que aquí surti realment un acord que escenifiqui el

que volem tots, que és que el Govern cooperi amb tots els

consells insulars perquè arribin a bon terme aquests plans

directors sectorials de comerç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara té la paraula, per fixar

la seva posició, el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Anunciam el vot que ens

abstendrem, el vot abstenció per part del Grup Parlamentari

d’El Pi a aquesta proposició no de llei. Estam d’acord amb la

finalitat de la proposició no de llei en el sentit d’incentivar la

colAlaboració i la coordinació entre les diverses

administracions, i molt concretament en el Govern de les Illes

Balears i els diferents consells insulars, una colAlaboració que,

evidentment, té un caire bàsicament econòmic, en aquest cas.

I estam d’acord que és urgent que es faci una ordenació

comercial en aquestes illes i a cada illa i, per tant, que es

redactin d’una vegada per totes i s’aprovin els plans directors

sectorials.

Certament, arribam molt tard a aquesta planificació

comercial i certament a la legislatura passada no vàrem veure

cap voluntat política de dur a terme aquesta planificació, la

vàrem notar a faltar molt perquè, efectivament, durant quatre

anys no es varen ni iniciar els treballs ni cap feina perquè

aquesta planificació fos una realitat. Per tant, des d’aquest punt

de vista sí que ens hagués agradat molta més agilitat i molta

més diligència a la legislatura passada.

Però el que no acabam de veure clar és la concreció de la

quantitat, entenem que aquesta quantitat s’hauria de concretar,
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s’hauria de fixar en la negociació que tengui el Govern i els

consells insulars. Per tant, no estam en condicions de

determinar-la en aquest moment, des d’aquest punt de vista és

el que ens provoca que ens haguem d’abstenir en aquesta

proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Josep Melià. Ara té la paraula pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca l’Hble. Diputat Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre posicionament, des

de sempre, ha estat donar suport al comerç tradicional i, en

aquest sentit, sempre hem defensat que és important regular,

perquè si nosaltres no ho fem acaba per imposar-se la llei del

més fort, que, a més, sol tenir sempre el suport del Govern de

l’Estat. Amb açò cal dir que tant PP com PSOE han jugat el

mateix joc en matèria de comerç. I també per extensió el suport

de les polítiques europees, que amb un pretès suport de lliure

comerç ha aplicat sempre directives que acaben afavorint el

gran comerç, per la mateixa regla que la no regulació afavoreix

el gran.

No sols hem donat suport al comerç tradicional per raons

sectorials, sinó pensant en un determinat model de ciutat. Els

pobles que mantenen un comerç viu són pobles plens de vida.

Els pobles que han tret el teixit comercial als polígons,

suposadament industrials i que acaben sent en moltes ocasions

comercials, són pobles deserts. 

Els plans directors poden ser l’eina clau per ordenar el

sector i afavorir la consolidació o almenys el manteniment del

model de ciutat que volem. 

El Consell Insular de Menorca va redactar i aprovar de

manera inicial un pla director, parlam de la legislatura anterior

no, l’altre, amb continguts que anaven en la direcció que els he

comentat i ho va fer, cal reconèixer-ho, amb el suport econòmic

del Govern que, en aquells moments, era del PP.

Però quan el PP va arribar al govern del consell insular va

paralitzar la tramitació amb una mostra d’incoherència notable

del PP, per no rallar de la incoherència a nivell estatal. No hem

d’oblidar tampoc l’actitud del Govern de l’Estat que ha

denunciat davant del Constitucional els diferents plans

sectorials de comerç, sempre amb la justificació que entren en

competències exclusives de l’Estat ja regulades per la Llei de

comerç estatal. El darrer, fa poques setmanes, va ser el

d’Euskadi.

Entrant a valorar ja concretament la proposició, veiem

incoherent que en el seu moment, és a dir, a la legislatura

passada, no es concretés un compromís, tal com ha explicat la

portaveu del Grup MÉS per Mallorca, el protocol, diguem que

és paper mullat, i ara vinguin aquí a exigir-lo. 

També veiem incoherent que demanin que es posi en marxa

un pla que ja s’ha posat en marxa i que, a més a més, ho

demanin a dues velocitats, Mallorca, d’una banda, i la resta del

món, d’una altra, un amb concreció pressupostària, els altres

no. 

No estam d’acord amb aquest funcionament a cop

d’eleccions, açò colAloquialment, avui en dia, es diu postureo.

Abans de les eleccions autonòmiques firmem un protocol per

tapar davant del sector el que no hem fet en tota la legislatura,

abans de les eleccions generals presentem una PNL al

Parlament.

Jo demanaria més honestedat i més respecte a les funcions

d’aquest parlament. 

Respecte de la nostra posició, sí s’avenen a una transacció

del tipus que ha proposat MÉS per Mallorca ens podríem

plantejar votar-hi a favor, però si no, per tot el que he dit, hi

votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula per defensar

la posició, pel Grup Parlamentari Mixt, l’Hble. Diputat Sr.

Xavier Pericay, per un temps de deu minuts. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, també anunciï que

nosaltres ens abstendrem a aquesta proposició no de llei. No

creim realment que els precedents aquí exposats justifiquin un

compromís, un compromís que s’hagi de tenir present i molt

manco tampoc una quantitat determinada. No entrarem a

valorar, encara que també evidentment podríem fer-ho, però si

hi ha o no hi ha oportunisme en aquesta proposició no de llei,

en tot cas no és cosa nostra, per dir-ho així, però sí que creiem

que si d’aquesta comissió pot sortir un acord de colAlaboració

que realment faci posar en marxa, per dir-ho així, aquesta

colAlaboració institucional entre Govern i els distints consells

insulars evidentment que nosaltres votarem a favor d’això.

Respecte, en concret, de la proposició que se’ns presenta no

podem votar-la a favor tal com està, per tant, en aquest cas ens

abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara per defensar la seva postura

té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, l’Hble.

Diputada Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola. Bon dia a tothom. Saben què és això per a nosaltres,

aquesta PNL? Cinisme. No entenem que ara presentin aquesta

PNL havent governat quatre anys. Un cínic és aquell que sap

que fa coses vergonyoses i ni se n’amaga ni s’avergonyeix.

Diògenes al seu costat era un fillet de pit, un principiant. 

Van presentar aquesta PNL quan han governat quatre anys,

els darrers, i sabent què varen fer amb els PDSC, amb tots, i

sobretot amb el de Mallorca. 



ECONOMIA / Núm. 7 / 22 d'octubre de 2015 109

 

Ho ens prenen per ximples o per incompetents. Som aquí,

cobram un sou i la nostra feina és assabentar-nos de les coses

de què anam a parlar, parlem sabent de què parlem i llavors

supòs que tots, cadascun de nosaltres, ens hem informat, hem

parlat amb els nostres consells insulars i hem parlat amb el

Govern.

Els meus companys dels consells d’Eivissa o de Menorca

em deien, home!, clar que sí, clar que volem els diners, com

no? L’eivissenc em deia, doncs, jo en vull 200.000 i el de

Formentera, idò, ell també en vol, clar que sí, és que estam

d’acord, clar que els volem aquests diners!

El que passa és que nosaltres sí que estam d’acord amb

aquests dos punts, però quan vostès parlen de protocol, a què

es refereixen? Un protocol, bé, ja ho ha explicat ella el que és,

la companya de MÉS per Mallorca, aquest protocol, aquest

document, s’havia de materialitzar amb uns acords que

diguessin, que parlessin d’aquests 250.000 euros i, bé, s’arribés

a uns acords. Què van fer vostès? Van bastir un document, van

dir que era un conveni, però no, no era un conveni perquè un

conveni es fa a canvi d’alguna cosa, convenir uns acords,

convenir una sèrie de coses, és a canvi de 250.000 euros jo et

don una sèrie de coses, jo et don 250.000 euros al PDSC de

Mallorca; però això no és així, això no és un conveni, el que

van fer vostès és una subvenció amagada, una subvenció

nominativa.

Perquè el PDSC de Mallorca no estava ni començat, no està

fet, els seus companys del Consell de Mallorca no havien fet

res, o sigui, no hi havia res a convenir. Ara tenim un conveni

sense firmar, perquè, clar, ningú no el va voler firmar, és un

document sense firma que és el que s’ha trobat el Govern

actual. I què fan amb aquest document? Vostès l’aprofitaran i

diran, clar que sí, el Govern del PSOE i MÉS l’aturen, no ho fa.

Doncs no, el que farà, bé, de fet, el que ha fet aquest govern

aquests cent dies és, ni més ni menys, aplicar la llei, la que

regeix aquesta comunitat autònoma per començar; aplicar les

disposicions del nostre Estatut d’Autonomia, en concret

l’article 138.1, el qual disposa que, mitjançant una llei del

Parlament, s’ha de regular el règim de finançament dels

consells insulars, fonamentat en els principis de suficiència

financera, solidaritat i cooperació, que no pot suposar en cap

cas una disminució dels recursos ja obtinguts i que ha d’establir

els mecanismes de participació de les millores de finançament

de la comunitat autònoma, en proporció a les competències

pròpies transferides o delegades.

Resulta, com vostès saben, que les competències de

desenvolupament del PDSC són dels consells, ho saben. El

punt 4 de l’exposició de motius de la Llei 3/2004, de 17 de

juny, del sistema de finançament definitiu dels consells, també

ho saben, en aquest sentit la llei determina la massa homogènia

de finançament l’any base 2012 per a tots els consells insulars.

I en funció d’aquest volum agregat de recursos disponibles, les

necessitats de finançament d’any base de cada consell insular.

En aquest punt cal destacar la inclusió en el sistema, a més del

cost inherent a l’exercici de les competències i la prestació dels

serveis corresponents a les competències pròpies dels consells

insulars incloses en el sistema anterior i transferides o

delegades, el cost anual corresponent als convenis subscrits en

matèria de serveis socials. I ara aquí ve: “en cap cas, però, no

es poden subscriure nous convenis a partir de l’entrada en vigor

de la llei, raó per la qual es deroguen totes les disposicions

legals en aquestes matèries”. Així doncs, sembla que les

competències pròpies dels consells insulars no poden rebre

finançament extra, no es pot fer un conveni, el que ja reben

mitjançant les transferències en les que es basa el sistema de

finançament definitiu dels consells insulars. A més a més,

aquesta és una manera equitativa de dotar totes les illes, perquè

totes les illes tinguin igual..., unes igual que les altres.

Com hem dit al principi, per anar acabant, estam d’acord

amb el finançament per a les competències dels consells,

d’acord amb el que la normativa estableix i el tracte equitatiu

per a les quatre illes que conformen la nostra comunitat

autònoma. Què ha fet el Govern? No cal fer PNL, el Govern ja

ho ha fet, ja està. Ara els consells insulars disposen d’un

instrument contingut en el Decret Llei 2/2015, que vostè ha

llegit, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans

establiments, és un instrument que possibilita desenvolupar les

seves competències en matèria d’ordenació del territori i

desenvolupament dels plans sectorials de comerç amb total

seguretat jurídica. Es disposa ara, avui, d’un únic mecanisme

possible per garantir l’equitat entre les illes i el finançament

suficient per poder desenvolupar i exercir les competències que

són pròpies dels consells. I aquest finançament per al

desenvolupament dels PDSC dels consells, ja s’ha tingut en

compte a la Llei de pressuposts generals del 2016 d’aquesta

comunitat autònoma, ja s’han augmentat, ja s’han incrementat

les transferències perquè aquests consells puguin acomplir les

seves competències i puguin fer els PDSC.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista votarà en contra

del primer punt i el segon em sembla bé, però, o el canviem una

mica i assumim que això es fa via transferència, via llei, o em

sembla cinisme, i no crec que siguem aquí per a això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara té la paraula per

contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts,

el Sr. Marí Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Baquero, parlar de cinisme

quan vénen aquí i diuen: nos parece muy bien, sí, sí, hay que

darles dinero tal y cual, però hi voten en contra. Avui el que

passa és que cau la disfressa que han portat vostès durant

aquests cent dies, però cau de dalt a baix. Vénen aquí, parlen

del comerç, arriba y abajo, però resulta que quan es tracta de

comprometre’s formalment amb ajudar, practiquen el cinisme

de dir: sí, sí, hi estam molt d’acord, però votam que no.

No acceptarem les transaccions perquè es tracta d’aigualir

i no comprometre’s i nosaltres creim que ens hem de

comprometre, igual que el Govern, i ho dic també Sr. Torrents,

perquè vostè parlava de dues velocitats, no, no, i li ho diu un

eivissenc. El Govern de les Illes Balears va ajudar al Consell

d’Eivissa i al Consell de Menorca econòmicament quan varen
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plantejar desenvolupar els seus plans directors i no va ajudar al

Consell de Mallorca perquè no ho posava en marxa. Del que es

tracta ara és que el Consell de Mallorca l’ha posat en marxa i

a més, afegim que ha signat un protocol, que és veritat que és

un protocol d’intencions, ha signat un protocol, que es doti

aquesta partida, i afegim: i que es doti també partida per a

Eivissa, Menorca i Formentera en l’adaptació dels seus plans

directors.

Per tant, no hi ha dues velocitats, el contrari, crec que el

Grup Popular és prou equànime amb el que fa. Els consells

d’Eivissa i de Menorca ja varen rebre dotació econòmica, amb

colAlaboració per part del Govern de les Illes Balears, el

Consell de Mallorca no. Bé, doncs el que fem és: escolti, faci

complir aquest protocol, que és veritat que és d’intencions, faci

complir aquest protocol, i després també doti partida

pressupostària per als Consells d’Eivissa, de Menorca i de

Formentera per a l’adaptació dels seus plans directors.

Cau aquesta disfressa que han portat vostès cent dies. I cau

també Sra. Campomar tota aquesta retòrica de la qual vostè

s’envolta, perquè miri, declaracions del president d’AFEDECO

al Diario de Mallorca aquest dimecres: “La moratoria es una

milonga, si no se aprueba el plan director y dibujamos el

comercio que queremos para los próximos 20 años. En caso

contrario no habrá servido de nada. La anterior moratoria fue

lo peor que le pudo pasar al pequeño comercio, porque ese

proteccionismo nos acomodó y no se hizo el plan. Y cuando se

acabó, la medida cautelar, -que és el que vostès varen fer

durant quatre anys, que és aturar-ho, punt, aturar-ho- cuando

acabó la medida cautelar los grandes entraron”, que és el que

ens va passar.

Què va haver de fer el Govern de les Illes Balears?

Redactar una Llei de comerç, que es va aprovar el novembre

del 2014 i a partir d’aquí el que tocava era començar a

desenvolupar els plans directors sectorials, però primer aprovar

una Llei de comerç amb el consens de tothom, que també és el

que va passar. 

Per tant, escolti’m, el que queda clar és que avui cau una

disfressa d’aquests cent dies, d’omplir-se la boca de diàleg,

d’omplir-se la boca de sí, sí, vamos a hacer de todo, vamos a

mirar de todos, i avui practiquen el cinisme, Sra. Baquero, de

venir aquí i no votar a favor d’un compromís concret per ajudar

els consells insulars al desenvolupament de la seva

competència en matèria de comerç.

Res més Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem ara a la votació. Entenc que no hi ha

acceptació de cap transacció.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 5391/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a plans directors de comerç, per 4 vots a favor, 7 vots

en contra i 2 abstencions.

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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