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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, Sra. Presidenta, Antònia Gener substitueix Miquel Jerez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Cristóbal Huguet substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta, perdoni, Aina Crespí substitueix Xico
Tarrés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. L’únic punt de l’ordre del dia d’avui...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No, perdó. Gabriel Barceló substitueix... -no, jo no som
titular- substitueix Eduard Riudavets.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2810/10, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE,
de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell,
relativa als serveis en el mercat interior.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar
el Projecte de llei RGE núm. 2810/10, de modificació de
diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la
Directiva 2006/123 de la Comunitat Europea, del 12 de
desembre, del Parlament Europeu i del Consell relativa als
serveis en el mercat interior.

Les esmenes que es mantenen al projecte de llei són les
següents: a l’article tercer, les esmenes 4284 i 4285, del Grup
Parlamentari Popular; a l’article setè, l’esmena 3153, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; a la
denominació del títol cinquè, la 4273, del Grup Parlamentari
Popular; a l’article vuitè, les 4275, 4276, 4277, 4278, 4279 i
4280, del Grup Parlamentari Popular. L’esmena 4272, del Grup
Parlamentari Popular, d’addició d’una nova disposició
addicional. A la disposició derogatòria, la 4270, del Grup

Parlamentari Popular; a l’exposició de motius, la 4274, del Grup
Parlamentari Popular.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, la 3153, té la paraula l’Hble. Sr. Gabriel
Barceló, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament som davant una llei
que ha d’adaptar tota una sèrie de normatives de la comunitat
autònoma a la Directiva europea de serveis, per tant és una llei
que en aquests moments es planteja com una llei molt tècnica,
que en definitiva afecta temes de joventut, de serveis socials, de
llicències, de turisme, etcètera.

En concret l’esmena 3153, que es va presentar en temps i
forma i que no va ser aprovada en ponència, es refereix al tema
de les visites prèvies dels serveis socials que s’han d’iniciar, i
tot i que es recomana que aquesta visita es faci, diguem que
lleva l’obligatorietat per agilitar, en definitiva, els tràmits. És
una qüestió simplement formal, d’agilitació de tràmits, de tal
manera que les visites que normalment es fan deixin de ser
obligatòries perquè en un cas en què s’hagués de fer o s’hagués
d’impulsar un procediment i no s’hagués fet aquesta visita es
pogués impulsar igualment.

Per tant no té més importància ni més transcendència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sr. Antònia Gener per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volia agrair
a tots els grups parlamentaris la disposició al consens i a arribar
a acords que hi ha hagut durant la ponència perquè aquesta llei
surti endavant amb el màxim suport possible, i entenem que
amb aquest esperit s’han aprovat algunes de les esmenes que
hem presentat.

De fet aquest és un projecte de llei que era obligat fer, ja que
ve imposada l’obligació per la transposició de la directiva
europea coneguda com a Directiva Bolkestein. En aquest cas,
però, hem de dir que aquesta directiva és una de les que amb
més grat i conformitat estam disposats a posar en marxa per tot
el que suposa de simplificació dels tràmits administratius per als
ciutadans, per l’eliminació d’obstacles que s’oposen a la
llibertat d’establiment dels prestadors dels serveis, i pel foment
a la lliure circulació de serveis entre els estats membres.
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Sense cap dubte la modificació de les diferents lleis
afectades suposarà als empresaris i autònoms i als ciutadans en
general facilitar els tràmits per posar en marxa un establiment
comercial o de serveis. Amb aquest objectiu hem presentat des
del Partit Popular totes les esmenes per tal de poder aportar
solucions encara més fàcils i simples als ciutadans que vulguin
posar en marxa un establiment comercial o de serveis, però
també hem tingut en compte facilitar i simplificar la tramitació
a tots aquells establiments que ja estan en funcionament i no han
acabat encara dita tramitació. En total hem presentat 20
esmenes, de les quals n’han estat aprovades 7 en ponència, i les
13 restant les pas a defensar a continuació.

Un bon grapat d’elles, concretament 8, fan referència a la
supressió dels articles referents a la modificació de la Llei
10/2005, de Ports de les Illes Balears, perquè consideram que no
queda afectada per la Directiva Bolkestein, tal i com el mateix
text de l’exposició de motius del projecte de llei diu. Creim que
simplement s’ha aprofitat l’avinentesa d’aquest projecte de llei
per modificar uns articles de la Llei de ports que haurien
d’haver estat modificats via desenvolupament del reglament de
ports, que precisament ara està en fase de redacció, i comptar
amb el màxim consens possible amb les entitats afectades, i
modificant els articles ara es prescindeix d’aquest necessari
debat i consens amb el sector. Per açò hem presentat, com deia,
aquestes 8 esmenes que són de supressió d’aquests articles.

Molt concretament creim que són assumptes que
competeixen totalment al reglament que hauria de ser
desenvolupat, a l’article 3 que es modifica de la Llei de ports,
així com l’article 4 o els punts 3 i 4, millor dit, dels articles 47
de la Llei de ports. Així mateix també la modificació que es
proposa a l’article 70 creim que tot ell, tot el que aquí es
presenta i s’especifica amb aquest nou projecte de llei, com
deia, hauria d’haver estat consensuat amb el sector perquè són
coses que competeixen totalment al reglament.

Per una altra banda també tenim dues esmenes, que són la
4284 i la 4285, que fan referència a la modificació de la Llei
20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Aquestes són dues esmenes més bé aclaridores; des del nostre
punt de vista creim que és necessari que com més informació
refosa puguem posar a les lleis molt millor per als ciutadans, i
per tant som partidaris de deixar ben clar el tema dels terminis
i de solAlicituds de la llicència contràries a l’ordenament jurídic.
Per açò demanàvem, amb l’esmena 4284, que s’afegís que els
terminis de la solAlicitud es comptin a partir de l’entrada en el
registre de l’òrgan competent, aquesta és la frase concreta que
nosaltres demanam a través d’aquesta esmena.

I amb l’esmena 4285 també volíem que es deixés clar que
les solAlicituds d’autorització o llicència, que són de contingut
contrari a l’ordenament jurídic, tampoc no seran acceptades amb
el silenci administratiu.

Aquestes dues esmenes que estan previstes a les lleis i per
tant nosaltres creim que és de caixó que aquí també quedi ben
especificat, i per tant per al ciutadà i qui hagi d’interpretar
aquestes lleis quedi ben clar.

Per una altra banda tenim dues esmenes més, la 4270 i la
4272, que fan referència a aspectes de la Llei 8/2009, de
transposició de la Directiva Bolkestein per als serveis de mercat
interior, que ja modificava la Llei 11/2001, d’ordenació
d’activitat comercial. En aquestes esmenes nosaltres tornam
relacionar aspectes amb els quals ja no vam estar d’acord en el
moment d’aprovar aquella transposició de directiva europea en
comerç, i per açò hi hem tornat incidir perquè consideram que
és massa intervencionista en alguns articles que no segueixen
l’esperit de la directiva quant a la llibertat d’establiment i lliure
circulació de serveis.

Finalment hem presentat avui una esmena que no hem vist
a la ponència però que sí n’hem parlat, és una esmena que
substituiria la disposició transitòria segona amb un redactat que
nosaltres creim que és molt més beneficiós per als ciutadans en
general, en el sentit de permetre la possibilitat que els
procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta llei puguin ser desistits pels interessats i optar per
l’aplicació de la nova normativa. La diferència amb la
disposició transitòria segona proposada en el projecte de llei és
que no tenim en compte la data del 28 de desembre del 2009,
sinó que deim que tots els procediments que siguin, fins i tot
anteriors a l’entrada en vigor de la llei i a 28 de desembre del
2009, com diu el projecte de llei, pugui quedar ben clar que tots
poden desistir i per tant, es pot optar per aplicar la nova
normativa.

I ja per acabar, voldria destacar especialment les
transaccions que hem proposat i que han estat acceptades a les
esmenes d’Unió Mallorquina, concretament la RGE núm. 4399
i la RGE núm. 4401, referides a establiments turístics i
comercials respectivament que ja estan en funcionament i
podran beneficiar-se de l’exempció de la solAlicitud de la
llicència d’instalAlació i obertura, sempre i quan presentin la
preceptiva declaració responsable i altres requisits. Aquestes i
altres modificacions que contempla aquest projecte de llei,
creim que són molt importants de cara a aquesta necessària
simplificació administrativa per als administrats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Abans de passar al torns a favor i en
contra, com que ara s’ha presentat una esmena per escrit, la
RGE núm. 2810, una esmena de substitució, demanaria,
hauríem de votar, si estan d’acord que es pugui introduir aquesta
esmena o no. 

Per tant, vots a favor perquè es pugui incorporar aquesta
esmena que s’ha presentat ara?

S’aprova per unanimitat.

Ara podríem passar als torns a favor o en contra i, en primer
lloc, té la paraula el Sr. Melià pel Grup Parlamentari Mixt, per
un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, en relació amb aquesta esmena incorporada, d’una
nova disposició transitòria segona, manifestar que és el que
havíem parlat un poc en ponència, que estam d’acord amb
aquesta disposició, per tant, li donarem suport.

En relació amb la resta d’esmenes, en principi votarem en
contra de totes. A la del BLOC, entenem que la visita és una
garantia dins el procediment, és una visita que a la pràctica es
fa sempre i per tant no té sentit eliminar aquest requisit, obrint
la porta que no es facin les comprovacions pertinents en un tema
especialment sensible, com són les instalAlacions dedicades a
serveis socials. Per tant, entenem positiu mantenir aquest deure
legal de visita i, a més, entenem que a la pràctica es pot assumir,
es fa, per tant no hi ha cap dificultat en aquest sentit.

En relació amb les esmenes del Partit Popular, dir que n’hi
ha algunes que és possible que les puguem votar favorablement
o transaccionar en el debat en plenari. Concretament estic
pensant amb la de ports, perquè coincidim que, efectivament, no
necessàriament hi ha d’haver regulació de ports en aquesta llei
òmnibus, perquè efectivament és fora de la directiva, però sí
que, en principi, la regulació que ha recollit el projecte de llei
ens sembla positiva, ens sembla un pas endavant i per això li
donam suport, encara que sigui fora de l’àmbit propi de la
directiva.

En relació amb el tema de l’òrgan competent, és una esmena
molt tècnica sobre quan comença a computar el termini per a la
resolució. Aquí sí que podríem també arribar a qualque acord,
a nosaltres ens agradaria, en principi transaccionar-la, però això
ja ho farem en plenari, que digui: “en el registre de
l’administració competent”, més que “de l’òrgan competent”,
tot i que és veritat que la Llei 30/92 parla d’òrgan competent,
però tots sabem que hi ha molts d’òrgans que no tenen registre
i això crea una certa inseguretat jurídica.

No així en relació amb la del silenci administratiu, que és un
motiu que també està previst a la normativa actual, fals, en això
no hi coincidim; el silenci administratiu contra legem no està,
de manera genèrica, previst a la llei. I a més, ens sembla que és
un míssil, per dir-ho, diguem colAloquialment, un míssil a la
línia de flotació del règim del silenci administratiu; perquè clar,
si no es produeix el silenci quan està en contra de l’ordenament
jurídic, aleshores el silenci positiu general queda molt limitat en
els seus efectes. I és evident que la legislació de procediment
administratiu vol el contrari, vol que transcorregut el termini, es
produeixi el silenci, estigui d’acord o no aquest acte
administratiu amb l’ordenament jurídic. Una altra cosa és si està
en contra, s’hagi d’iniciar el procediment de revisió d’ofici
corresponent.

Bé, finalment en relació amb les esmenes de comerç, el
Partit Popular diu que manté la seva postura, nosaltres també
mantenim la nostra postura i la nostra postura és que hi ha
d’haver una certa adaptació a la normativa de comerç perquè es
puguin donar autoritzacions als grans establiments comercials.
El Partit Popular a través de les seves esmenes elimina aquests
requisits, d’una certa adaptació del planejament urbanístic a la
normativa de comerç, nosaltres no hi estam d’acord, consideram

positiu que s’hagi de produir aquesta adaptació, almanco
aquesta aprovació inicial i, per tant, no li podem donar suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Grup Parlamentari Socialista, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
em puc afegir a la pràctica totalitat de les paraules del Sr. Melià,
si bé no a totes. Però bé, bàsicament en relació amb les esmenes
del Grup Popular també anuncio que hi votarem en contra, tot
i que encara es podria obrir alguna porta, però bé, tal vegada de
manera no tan ampla com la que obriria el Grup Parlamentari
Mixt-UM.

En relació amb les esmenes RGE núm. 4284 i 4285 del
Partit Popular, bàsicament el tema és que tenim un referent -oi,
hola, sí ..., és que de cop i volta pareixia que no m’escoltaven ...

Gràcies, com dic, tenim una referència legislativa, que és la
Llei de procediment comú, i entenem que aquestes -no, és que
no, és que no ..., bé, és igual, no? O no ...

(Pausa a causa del micròfon)

Sí, ... bé, doncs, com deia, la RGE núm. 4284 i 4285
entenem que entren en contradicció amb la Llei de procediment
comú i pensam que per això no se’ls pot donar el vot favorable.

En relació amb el tema de ports, vàrem tenir ja un diàleg
força interessant durant la ponència i nosaltres ens mantenim en
el sentit que fa l’exposició del projecte de llei, en relació que
aquesta llei no tracta serveis de transport de mercaderies o de
persones, serveis portuaris entesos com a serveis de transport i
d’altres, sinó que, bàsicament i concretament, a allò que es
refereix és a qüestions purament d’activitats a zona portuària,
que podríem dir millorar, facilitar els tràmits que han de dur a
terme establiments comercials com restaurants, bars que han
d’obtenir una concessió o han de renovar una concessió o fer un
seguit d’actuacions. I agafant l’esperit de la directiva, el que fa
aquesta llei, aquest projecte de llei és regular aquests requisits
i facilitar tota una sèrie de tràmits que d’altra manera serien
innecessàriament confosos. Per això votarem en contra de les
esmenes que ha presentat el Grup Popular en relació amb
matèria de ports.

I en relació amb les esmenes RGE núm. 4270 i 4272 del
Grup Popular, evidentment no hi podem votar a favor, estam
molt allunyats de l’exposició que es o de l’esperit d’aquestes
esmenes.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 13 d'octubre del 2010 709

 

I per últim, anunciam el nostre vot a favor de l’esmena RGE
núm. 3153 del BLOC.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica. si el Sr. Barceló vol
intervenir, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument, i aprofitaré per anunciar el nostre
posicionament en relació amb la resta d’esmenes. Respecte de
les esmenes RGE núm. 4284 i 4285, que són qüestions
tècniques, però que nosaltres entenem que ja estan resoltes a la
legislació i per tant, no tenen sentit.

Quant a la resta d’esmenes, de la RGE núm. 4273 a la RGE
núm. 4280, que plantegen la supressió del títol cinquè de ports,
consideram que s’ha de mantenir aquest títol cinquè referit a
ports, per tant també hi votaríem en contra.

Igualment pel que fa referència a la modificació que es
planteja, que afecten la Llei de comerç, la 4272 i la 4270, creim
que la regulació que està prevista a la Llei de comerç és
l’adequada i per tant no entenem que s’hagi de modificar,
sobretot tenint en compte que hi va haver ja un consens amb el
sector en el seu moment en relació amb aquesta qüestió. I
finalment el mateix en relació amb l’esmena 4274, que afecta
l’exposició de motius.

Per tant votaríem en contra d’aquestes esmenes, sense
perjudici que hi pogués haver alguna transacció en algun cas en
alguna de cara al plenari, i mantendríem, lògicament, la nostra
esmena presentada, la 3153, que fa referència a serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per contrarèplica, per un temps de cinc
minuts, la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. En primer lloc, anunciar que votaríem en
contra de l’esmena del BLOC, 3153, perquè creim, en el mateix
sentit que ja s’ha expressat el portaveu d’Unió Mallorquina, que
no té sentit eliminar la visita que en aquests moments ja
funciona i que creim que en el cas de serveis socials és molt
necessària.

Per una altra banda, i en contrarèplica als diferents grups que
han intervingut i que s’han expressat en contra de les nostres
esmenes, dir que, bé, el que fa referència a la Llei de ports crec
que és molt clar, només fa falta llegir l’exposició de motius del
mateix projecte de llei, on textualment diu que “en matèria de
ports hi ha una clara exclusió de l’àmbit d’aplicació de la
Directiva 2006/123 -o sigui, la Directiva Bolkestein en què
estam-, inclosos la navegació marítima i els serveis portuaris”.
Per tant creim que s’ha aprofitat la modificació d’aquesta llei
per introduir aquestes modificacions en els articles concrets de
la Llei de ports, que no interessava haver-los de negociar a
través del reglament o desenvolupar-los a través del reglament,

i nosaltres pensam que açò és una equivocació. Podríem haver
arribat, potser, a les mateixes conclusions però no fet d’aquesta
manera, i creim que el desenvolupament del reglament i el que
aquí es proposa s’hauria d’haver negociat amb el sector i en un
altre àmbit, en un altre espai on el sector hagués pogut tenir veu
i també tots els grups polítics que tenim alguna cosa a dir, i no
a través d’aquesta modificació de la Directiva Bolkestein, que
com el mateix projecte diu no ve afectada. Per tant nosaltres
creim que fer-ho a través d’aquest projecte de llei és una
equivocació i agafam les paraules del portaveu d’Unió
Mallorquina d’una possible transacció. Bé, nosaltres en tot cas
estam oberts d’aquí al debat de plenari per poder fer totes les
transaccions que siguin oportunes i necessàries per millorar
aquest projecte de llei.

Quant a les esmenes de comerç, veig que no hi ha cap tipus
d’enteniment; ja tenim una visió diferent i ja la vam expressar
en el seu moment amb la modificació de la Llei 11/2001, per
tant, bé, nosaltres mantindrem les esmenes també de cara al
debat de plenari.

I igualment les esmenes 4284 i 4285, les quals entenem
també que són aclaridores, com deia jo, i en cap moment
contràries al procediment comú, sinó simplement per poder
millorar la redacció del text.

I no tenc res més, quedam així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. I ara passarem a les votacions.

Contrarèplica. Voleu contrarèplica? Grup Mixt? Partit
Socialista?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Només per aclarir, perquè no ho
he referenciat, que votarem a favor de l’esmena que ha presentat
el Grup Popular en aquest acte. No ho he referenciat (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, abans de passar a les votacions volia dir: la primera de
totes, la 4751, que és l’esmena que ha presentat en aquests
moments el Grup Parlamentari Popular, que l’hem introduïda,
donam per entès que s’ha votat i que s’ha votat, a més, per
unanimitat de tots. És així? D’acord, idò aquesta està aprovada
per unanimitat.
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Ara passarem a la primera votació, que és la de l’esmena
3153, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Per tant 7 vots a favor; 6 vots en contra; abstencions, cap.
Queda aprovada.

Ara passarem a votació les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 4284, 4285, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278,
4279, 4280, 4272, 4270 i 4274. 

Vots a favor?

Vots en contra?

5 vots a favor; 8 vots en contra. Per tant, queden rebutjades.

Passam a la votació conjunta dels articles als quals es
mantenen esmenes: l’article tercer, l’article setè, la denominació
del títol cinquè, l’article vuitè, la disposició derogatòria i
l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

8 vots a favor; 5 vots en contra i cap abstenció.

Votarem ara els articles i les disposicions als quals no es
mantenen esmenes: la denominació del títol del projecte, la
denominació del títol primer, la denominació del capítol primer,
l’article primer, l’article segon, la denominació del capítol
segon, l’article quart, la denominació del títol segon, l’article
cinquè, la denominació del títol tercer, l’article sisè, la
denominació del títol quart; les disposicions addicionals
primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena,
vuitena, novena i desena; les disposicions transitòries primera
i segona, amb l’esmena incorporada, i les disposicions finals
primera, segona i tercera.

Vots a favor? Per unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2810/2010, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123 de la
Comunitat Europea, de 12 de desembre, del Parlament Europeu
i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta
del Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en el ple.

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