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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. En primer

lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MELIÀ I QUES.

Sí, Sra. Presidenta, Josep Melià substitueix Jaume Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Començarem idò, l’ordre del dia

d’avui consisteix en el debat de les proposicions no de llei

següents: RGE núm. 4343/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, i RGE núm. 4531/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4343/15, presentada

pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca, relativa a la Llei

Orgànica de seguretat ciutadana.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

4343/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

la Llei Orgànica de seguretat ciutadana. Per defensar-la té la

paraula l’Hble. Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la Llei Orgànica de

protecció de la seguretat ciutadana és un nom prou eufèmic per

a una llei que al carrer es coneix com a “llei mordassa”. Trob

que el nom que li ha donat la ciutadania és molt més encertat,

doncs es posen una mordassa perquè haguem de callar, és una

llei creada exclusivament per protegir el Govern, no pas la

ciutadania.

Aquesta llei té el rebuig de molts països estrangers i la

premsa internacional se n’ha fet ressò: The Guardian

qualificava la legislació proposada a Espanya com a un

producte del xoc entre l’austeritat neoliberal i la democràcia.

Fins i tot un grup de redactors de l’ONU n’ha demanat la seva

suspensió, segons les seves paraules: “els drets de manifestar-se

pacíficament i expressar colAlectivament una opinió són

fonamentals per a l’existència d’una societat lliure i

democràtica”, i afegeixen: “ens preocupa que les propostes de

reforma puguin ser una resposta del Govern i del poder

legislatiu a les nombroses manifestacions que en els darrers

anys han ocorregut a Espanya”. És molt greu que un país

democràtic limiti drets fonamentals, tal com fa aquesta llei.

Tot i això que ara us llegiré, ja està inclòs a la PNL que

segurament ja la teniu més que entesa, vull tornar a repetir-ho.

Dret a la no discriminació, amb la creació de “llistes

negres”, això és a l’article 43.1 que preveu que es creï un

registre central d’infraccions contra la seguretat ciutadana a

efectes exclusivament d’apreciar la reincidència.

Dret de defensa i presumpció d’innocència, en donar valor

probatori a les declaracions dels agents de l’autoritat, article 25.

I sense anar més lluny, amb el cas dels encausats de Bunyola

d’ahir és va donar la situació que unes declaracions

contravenien absolutament amb les declaracions dels

testimonis.

Principi de seguretat jurídica, amb la redacció dels articles

de manera molt ambigua, la qual cosa pot donar, doncs,

malentesos i interpretacions diferents.

Dret a la intimitat i llibertat personal, a l’article 16.

Dret a la informació, article 36.23.

Un dels punts molt polèmics d’aquesta llei és la limitació de

l’exercici del periodisme. A qualsevol societat demòcrata els

mitjans de comunicació han d’exercir d’element de control. No

podem permetre que el Govern ens doni l’esquena, no ens

escolti o directament ens vulgui callar; és un deure de qualsevol

govern escoltar la ciutadania i si la ciutadania es queixa,

evidentment el Govern no ho està fent bé, és així de senzill. Per

alguna cosa el poder emana del poble i no a l’inrevés.

És per açò que a la nostra PNL doncs proposam açò: que el

Parlament de les Illes Balears rebutgi la Llei de seguretat

ciutadana per qüestionar i limitar l’exercici de les llibertats

fonamentals i que insti el Govern de l’Estat que la derogui de

forma imminent.

I el segon punt és que el Parlament de les Illes Balears farà

arribar un comunicat expressant el seu rebuig al Tribunal dels

Drets Humans d’Estrasburg per la vulneració de drets

fonamentals. 

Fins aquí la meva exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Prenc la paraula per marcar posició sobre la proposició no de

llei presentada per MÉS per Menorca relacionada amb la Llei

de seguretat ciutadana, una llei que certament ha estat

polèmica, una llei que certament ha estat en els mitjans de

comunicació i en l’opinió pública moltíssim de temps, una llei

que ha donat peu a moltíssima càrrega política, precisament

contra el Partit Popular, on s’han vessat moltíssimes qüestions,

certes o no certes, i que han fet d’aquesta llei, avui, l’oposició

en particular la tengui qüestionada, fins i tot la tengui

recorreguda en el Tribunal Constitucional.

No entraré en la càrrega política que té aquesta llei, perquè

efectivament en té molta de càrrega política, i això bàsicament

ha estat l’epicentre de tot el debat durant tot aquest temps, sinó

que crec que ens de centrar en qüestions objectives i qüestions

de tramitació i d’escrupolositat a l’hora de tramitar aquest text,

a l’hora d’aprovar aquest text, a l’hora de dissenyar i

confeccionar aquest text.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504343
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És cert que sortim d’una llei que fa 23 anys que està

aprovada, l’anomenada “llei Corcuera”, tothom se’n recorda

del polèmica que va ser aquella llei, però no només polèmica,

va ser polèmica i el Tribunal Constitucional va arribar a

considerar contrari a la Constitució un article, vostès se’n

recordaran, que era l’article anomenat “de la patada en la

puerta”, de la violació flagrant del domicili individual de les

persones. Per tant, això és una referència que crec que no hem

de perdre de vista i que és important a l’hora de parlar

d’inconstitucionalitat de lleis i parlar de segons quines

qüestions. No perdem el nord perquè crec que és una referència

important. Per tant, hi ha una condemna, un pronunciament del

Tribunal Constitucional respecte d’una llei que, efectivament,

era inconstitucional, o d’un precepte que era inconstitucional.

Per tant, la societat avança i ens hem d’adaptar,

efectivament, a les noves demandes socials i ens hem d’adaptar

a situacions que possiblement en aquell moment no es

contemplaven. 

Darrerament hi ha hagut moviments de certa agitació social,

que s’han perllongat durant moltíssim de temps, i crec que és

important defensar la llibertat de les persones que es manifesten

i la seguretat de l’ordre públic a un país democràtic i civilitzat

com és el nostre. No té sentit la llibertat si no hi ha ordre, si hi

ha desordre no hi ha llibertat. Per tant, aquest ha estat l’esperit

i aquest ha estat bàsicament el sentit que se li ha volgut donar

a aquest text legislatiu.

Reconeixem, perquè no pot ser d’altra manera, el dret, i així

ho diu la Constitució, de qualsevol persona a manifestar-se, a

tenir la llibertat d’expressió que mereix, a reunir-se. Crec que

són drets inalienables a les persones i que han de ser

consubstancials a la pròpia essència de la persona. I crec que

aquesta llei no limita drets, crec que es tracta de protegir drets

davant altres drets que es veuen, efectivament, trepitjats quan

acaben, precisament, els límits, perquè tot dret té límits, i quan

se sobrepassen precisament aquests límits.

Per tant, crec que és una qüestió d’ordre públic i que és

important legislar sobre aquesta qüestió, encara que sembli una

obvietat, que possiblement ho és, però encara així crec que és

important legislar sobre aquesta qüestió. I això ha fet,

precisament, el Govern del Partit Popular, i com ho ha fet?

Mirin, no ho ha fet de qualsevol manera, possiblement quan el

text era un avantprojecte era quan tota l’energia de la critica

vessava sobre el text, és cert que s’ha perllongat aquesta crítica

durant moltíssim de temps encara que el text ha estat certament

esmenat, i de quina manera ha estat esmenat.

El Consell d’Estat s’ha pronunciat sobre el text i sí, cert, hi

ha vist deficiències, hi ha vist una sèrie de qüestions que eren

susceptibles de contradir la Constitució, cert, i aquesta és la

feina del Consell d’Estat, supervisar texts legislatius, assessorar

i servir d’òrgan de consulta al Govern. Això ha fet el Consell

d’Estat, recomanar què ha de ser aquesta llei i com ha de ser

aquesta llei, però no només ho ha fet el Consell d’Estat, ho ha

fet també el Consell General del Poder Judicial i que ha

recomanat com ha de ser també aquesta llei i de quina manera

s’ha de fer i què sobra i què necessita aquest text legislatiu, el

Consell Fiscal, el Consell General de l’Advocacia, sindicats

policials, Defensor del Poble i Agència de Protecció de Dades

entre d’altres. Totes aquestes recomanacions han estat

incorporades a la Llei de seguretat ciutadana i una vegada que

han estat incorporades ha començat la seva tramitació

parlamentària.

Vull creure, vull pensar que aquests òrgans de consulta,

assessors que redacten informes i dictàmens, són òrgans

reconeguts per tots, que tenen la seva independència, el seu

funcionament orgànic i la seva organització interna i, en

conseqüència, no estan supeditats a cap tipus de mandat

imperatiu. Si començam per aquí, reconeixem això, crec que

hem de reconèixer la virtualitat que té l’esmena al text a fi de

reconèixer la feina d’aquests òrgans i reconèixer, com no pot

ser d’una altra manera, les aportacions que es fan, les esmenes

que es fan i, en definitiva, totes aquelles qüestions que han

detectat que, efectivament, són susceptibles de ser considerades

i regulades.

Doncs bé, no entraré en la matèria, perquè hi ha moltíssimes

coses de les quals podríem parlar, des de les manifestacions

públiques, podríem parlar també del dret de detenció, podríem

parlar també del règim sancionador, podríem parlar de la

multireincidència, es parla de “llistes negres”, aquí mateix

parlen vostès de llistes... és que és un llenguatge totalment aliè

a la llei, “llistes negres”, això és un llenguatge, això és un

llenguatge de postguerra, sí, sí, “llistes negres”, un llenguatge

de postguerra. És així, jo crec que és així, “llistes negres”. 

Registre d’antecedents penals, per posar-li un cas, és una

“llista negra”, és una “llista negra, una persona és condemnada

per un delicte, hi ha un registre d’antecedents penals on aquesta

persona figura condemnada per segons quina pena, al qual

tenim accés les persones per saber, efectivament, si hi ha gent

que és reincident, si no és reincident, si té antecedents o no.

Això és una “llista negra”? És un exemple que pos, que pot ser

un exemple totalment paralAlel al que vostès invoquen. Per tant,

jo deixaria de banda segons quin tipus de terminologia perquè

crec que no s’adapta, precisament, a la qüestió. És un exemple.

Podríem insistir així al voltant d’aquesta qüestió per

moltíssim de temps. Parlen que aquesta llei declara, bé, o

atorga caràcter probatori als agents de l’autoritat, però si això

és un principi de dret administratiu inqüestionable. Quan un

agent de l’autoritat no té caràcter, el seu informe, caràcter de

prova? Quan? Expliquin-m’ho vostès, què té això de nou, què

té això d’estrany? Dic jo. Això entre d’altres moltes qüestions

que serien objecte també de consideració singular.

En qualsevol cas, i acab, aquesta llei està recorreguda en el

Tribunal Constitucional, jo crec que perquè qualsevol persona

pugui resoldre els seus dubtes quant a la inconstitucionalitat

d’aquest text, amb independència de les aportacions que s’han

fet i les rectificacions que s’han fet, crec que l’adient, el

raonable, de la mateixa manera que es va fer amb la llei de

l’any 92, “ley Corcuera de la patada en la puerta”, deixem el

Tribunal Constitucional, que per això el tenim i per això

serveix, que es pronunciï, que es pronunciï respecte de la

constitucionalitat d’aquest text, respecte de la virtualitat

d’aquest text, i una vegada es pronunciï rectificar o no en

conseqüència. Crec que el que toca és respectar la sobirania

que resideix a la cambra... a les Corts Generals i, en aquest cas

Congrés dels Diputats i Senat, i respectar, com no pot ser
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d’altra forma, la jurisdicció del Tribunal Constitucional, que

per això hi és.

El contrari, en aquest moment, instar la derogació d’aquesta

llei, crec que suposaria, en primer lloc, una passa endarrere i,

en segon lloc, crec que significaria i suposaria també el no

reconeixement, el no reconeixement, dels dictàmens, els

informes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... -i acab, Sra. Presidenta-... del Consell d’Estat, del Consell

General de l’Advocacia, dels sindicats policials, del Defensor

del Poble i de l’Agència de Protecció de Dades.

Per tant, Sra. Presidenta, i acab, la nostra proposta va en el

sentit de mantenir aquest text fins que el Tribunal

Constitucional no es manifesti en aquest sentit, d’acord també

amb el que va succeir en el seu temps amb la llei de la patada

en la puerta, “la llei Corcuera”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, presidenta. Seré mucho más breve que diez

minutos puesto que entendemos que la Ley de seguridad

ciudadana, que es un eufemismo para, para... escrito o que sirve

para cubrir lo que realmente es, que es una ley mordaza. Al

final la cultura popular es mucho más sabia que las

legislaciones y va mucho más avanzada que el legislador, y en

eso hay múltiples casos.

Claro que tiene una carga política y tiene una carga política

porque es una ley política, porque es una ley, además en la que

tiene aspectos delictivos respecto a drogas y todas esas cosas,

pero fundamentalmente dentro de eso se oculta una protección

a los poderes, una protección excesiva a los poderes distintos,

a los poderes públicos, a los poderes financieros y en contra

absolutamente de las personas. Y lo protegen porque ceden el

derecho de las personas a tener una defensa ante los jueces en

favor de una sanción administrativa que puede poner la policía

“en caliente”, “en caliente”, además, en unas situaciones, o un

criterio policial, en unas situaciones que generalmente suelen

ser de conflicto y en las que la objetividad, seas una persona

que estás siendo desahuciada o que esté reclamando su derecho

y/o seas también un miembro de los cuerpos y fuerzas de

seguridad del Estado, está muy limitada por cuanto a lo que ahí

sucede está teniendo una gran fuerza personal de cada uno de

los involucrados.

No nos olvidemos, protege a los bancos, protege a la

policía, protege a los políticos, protege a la iglesia de una

forma indiscriminada por cuanto que cualquier alteración de un

oficio religioso, cualquier alteración, cualquier manifestación

que se haga enfrente de un edificio público o en el Senado o en

el Congreso o en las cámaras autonómicas, incluso cuando no

estén o no estemos reunidos, se considera sancionable o

susceptible de ser sancionable, pero no por un juez sino por un

policía que pasaba por ahí y dice y estima que es merecedora

de ser sancionable esa actitud de reclamación de derechos de

ciudadanos frente a estas cámaras y estos edificios en los que,

además, se supone que defendemos los derechos de los

mismos. Y entonces, entendemos que, o entiende la ley que esa

manifestación enfrente de estos edificios es sancionable.

Otra de las causas por las que se hace esta ley, no nos

olvidemos, es para proteger los inmuebles de los bancos y para

proteger los derechos de los bancos. Defender que una familia

desahuciada o sea desahuciada, defender el derecho a la

vivienda puede suponer para cualquiera de los intervinientes

30.000 euros. Esto a cualquier ciudadana o ciudadano normal

que intente defender estos derechos si se le aplica una sanción

de esas, pues imagínate. ¿Al final lo que se pretende qué es?

Desmovilizar, hacer que la ciudadanía no proteja los derechos

que además el Estado y la política y las leyes han sido

incapaces de defender, bueno, no solo de defender sino que

más ahogan a la ciudadanía.

Siguiendo en esa línea, también igualmente se multa con esa

cantidad de 30.000 euros la ocupación de viviendas, una

ocupación de vivienda que cuando el Estado no ha sido capaz

de ofertar viviendas públicas o el derecho a la vivienda a las

familias, esas familias se ven obligadas a ocupar, hay viviendas

que pertenecen a los bancos que las tienen únicamente para

especular y encima son multadas.

Por lo tanto, entendemos que es una ley para amordazar,

para amordazar a la ciudadanía y en la reclamación de

derechos.

También amordaza al derecho de información, últimamente,

hace unos meses, ha sido multada una persona, 800 euros, por

sacar una foto de un coche de policía, de una policía local me

parece que era, no, nacional, que estaba aparcado en un parking

de discapacitados, ¿no? Bueno, pues sacó esa foto, no sacó a

ningún policía, y por el simple hecho de mostrar esa actitud de

un coche patrulla esa persona fue multada. Eso son las

consecuencias de esta ley, es decir, y la impunidad total de la

policía ante cualquier acción, porque no va a poder ser

fotografiada, no va a poder haber pruebas reales de lo que está

sucediendo en unos altercados, en una actuación policial y eso

es limitar el derecho a información de la prensa y de las

personas.

Al final lo que quieren proteger es que muchas de las

actuaciones de la policía en unas situaciones que son

“calientes”, que estamos viendo que son “calientes”, pues no se

atienden a la legalidad, son irregulares, y, claro, como eso tiene

difusión por redes sociales y no sólo la información que llega

a las personas es a través de los medios de comunicación, que

muchas veces pueden ser sesgadas, pues entonces, claro, eso

empieza a molestar a los poderes públicos y quieren limitarlo
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por cuanto que no son nada convenientes para las decisiones

políticas que están adoptando.

Las listas negras, claro es que las listas negras no es

únicamente que hablemos de posguerra, será de posguerra, pero

es que no es únicamente eso, lo que se está procurando es que

los bancos y todas las personas tengan una base de datos de

donde recopilar información para no admitir a los que tengan

cuentas, a no alquilar viviendas, bueno, a personas que parece

que puedan ser conflictivas, pues que estén ahí y que cualquier

persona, ya no solo los jueces, que claro, indudablemente los

jueces tienen..., sino que cualquier entidad que interese pueda

tener acceso a ellas y así pues limitar los derechos de esas

personas que pertenezcan, que hayan sido multadas por haberse

manifestado enfrente, a lo mejor, de esta misma cámara aunque

no estemos reunidos, ¿no?

Bueno, en fin, son muchas las razones por las que podemos

estar en contra de -ya las ha dicho también la compañera de

MÉS-, son muchas las razones por las que podemos estar en

contra y por eso votaremos a favor de la moción.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i tots, evidentment el nostre grup votarà

a favor d’aquesta proposició no de llei i en contra de la llei

mordassa, de la Llei Orgànica 4/2015 i que sí, evidentment,

parteix d’una mala llei, de la llei de “la patada en la puerta”

com bé deia el company del Partit Popular, i passa a ser la llei

de “la patada en la boca”, que em sembla que és prou pitjor;

una llei que va entrar en vigor el passat 1 de juliol i que el

primer que hauríem de dir a l’hora de pensar en una llei de

seguretat ciutadana és què entenen o què senten els ciutadans

o ciutadanes com a seguretat i com a inseguretat, perquè allò

que expressen fins i tot quan els ho demana el CIS és que en

allò que se senten insegurs i inquiets és, per exemple, amb

l’atur, amb la corrupció i amb determinades polítiques

públiques que desmantellen els drets de tots i de totes. I, en

canvi, la seguretat entesa en els termes que justifiquen fins i tot

l’exposició de motius d’aquesta llei, només preocupa al 0,2%

de la població, cosa que, per a nosaltres, ja d’entrada no motiva

ni tan sols la raó de ser d’aquesta llei que no és altra que la

repressió.

Una llei que converteix el dret de reunió i el dret de

manifestació i la llibertat d’expressió en paper banyat, i així ho

assenyalen, no els grups que plantegen o que suportaran avui

aquesta iniciativa o que ja ho han fet al Congrés dels Diputats

o al Senat o aquells que ho han recorregut també al Tribunal

Constitucional, que crec que davant d’aquesta llei també és una

nova demostració de si serveix per a qualque cosa o no, sinó

que ho assenyalen nombrosos informes internacionals sobre

drets humans i el compliment del Pacte de drets civils i polítics.

Està clar que l’objecte d’aquesta llei l’hem de definir en

relació amb el marc en el qual es produeix i es vol dur

endavant, aquesta llei que evidentment és un marc social d’una

incipient protesta social, sobretot a partir d’aquesta crisi estafa

i les polítiques públiques que l’han emparada, no?

Una llei que cerca, com ha cercat també el Govern del Partit

Popular, la criminalització de la protesta social, tampoc a

Espanya tenim l’exclusiva d’això, crec que el que vol fer

aquesta llei i el que ha fet el Govern més enllà d’aquesta llei,

utilitzant tot el ressorts de l’Estat, és molt equivalent al que ha

fet Putin a Rússia, i dic allà perquè com que ho ha fet Putin és

recriminable, en canvi el que es fa aquí no, però és exactament

tres quarts del mateix. I evidentment té una càrrega molt

important, i ja s’hi han expressat -i no hi entraré en detall- la

resta de companys que han intervengut sobre la repressió i

evidentment la repressió econòmica i sobre la impunitat

policial. 

Jo he estat a moltes manifestacions i tenc fotografies -i a qui

no s’ho cregui les hi puc passar- on estàs devora un policia

nacional que té per exemple esborrat el número que et permet

identificar-lo com a agent de la seguretat, en el cas que hi pugui

haver una agressió, per què un agent de seguretat públic ha de

tenir esborrat el nombre que l’identifica si no és perquè ja cerca

d’alguna manera provocar dins una manifestació, generar

aquesta violència que normalment no vé o habitualment no ve

justament per part de qui protesta. O allò que passa, i això ho

sabem la gent que hem estat a cinquanta mil manifestacions,

crec que el 99% de la gent que es manifesta no són ni criminals

ni potencials criminals, i tots sabem que, per exemple, en el cas

de Mallorca, sense anar més enfora, la companya de Menorca

esmentava ahir el cas dels represaliats de Bunyola, molta gent

ni tan sols d’organitzacions socials potents, per dir-ho així, amb

solvència, com puguin ser els sindicats majoritaris, s’atreveixen

avui dia a no demanar un permís per a una manifestació, una

concentració en temps i forma perquè tothom està carregat de

multes i alguns de processos judicials oberts i això s’ha acabat

convertint en una tònica habitual i.., fins i tot jo mateix tenc una

carta de la delegada del Govern de fa un mes, que em diu que,

com que vaig demanar permís a favor d’un colAlectiu, però què

justament a aquest colAlectiu hi havia gent amb prou multes

com per tenir la por suficient com per no haver de demanar

permís, que m’avisa, evidentment com que som aforat i he

aprofitat aquest privilegi, a l’inrevés de pel què se sol utilitzar

habitualment, se m’avisa de part de Delegació del Govern que

se’m pot obrir un expedient sancionador i se’m relata tot el que

em podria caure damunt. Jo tenc la sort que evidentment no em

caurà damunt, però si fos un ciutadà no emparat per aquest

privilegi em cauria tot això damunt, gràcies, entre altres coses,

a aquesta llei. Crec que és molt gràfic tot això que passa i que

és el que realment persegueix aquesta llei.

En definitiva, la filosofia que impregna la llei mordassa és

allò de si l’esclau protesta, l’esclau serà castigat, quan el

problema de fons és que no hi hauria d’haver esclaus en el

segle XXI.

Moltes gràcies.



22 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 3 / 16 de setembre de 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sr. Melià,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que El Pi donarà

suport a aquesta proposició no de llei. És un tema aquesta de la

seguretat i de la llei de seguretat ciutadana, un tema

summament delicat, però els problemes..., ho ha manifestat el

mateix portaveu del Partit Popular, aquesta llei es redacta com

a reacció, és a dir, és una llei reactiva a una agitació social, a

uns moviments d’agitació social, ha dit el portaveu.

És clar, malament anam quan la reacció el que intenta és

limitar l’acció d’uns moviments d’agitació social, els quals,

diguem, no afecten essencialment ni la seguretat ni la

tranquilAlitat de les persones.

És evident que és una llei que limita drets fonamentals i al

nostre grup parlamentari pensam que aquesta limitació de drets

fonamentals, que a vegades s’ha de produir i això passa sovint

en un estat de dret, és una funció més pròpia del poder judicial

i per tant, hi hauria d’haver una intervenció del poder judicial,

una intervenció dels jutges. I si el sistema processal és molt lent

i impedeix una reacció ràpida, el que s’ha de fer és reformar

aquests procediments penals i no apoderar d’una manera

excessiva els agents de la policia, perquè el que fa aquesta llei

és apoderar excessivament els agents de la policia i, a més a

més, preveure unes conductes sancionables, uns tipus infractors

molt indeterminats. Per tant, hi ha una gran ambigüitat i per

tant, queda en mans de l’administració i sobretot dels agents de

la policia concretar si s’ha produït la infracció i per tant que es

produeixi el corresponent càstig.

A més a més, entenem que és desproporcionat, en dret penal

i en dret administratiu sancionador la proporcionalitat és un

principi fonamental i entenem que les sancions que es preveuen

per a les conductes comeses no tenen aquesta proporcionalitat.

Estic d’acord amb el que ha dit el portaveu del Grup

Parlamentari Popular en relació amb el tema de la prova. És

evident que els agents de l’autoritat, els seus informes i les

seves actes són prova, i això ho diu la Llei de procediment

administratiu, i per tant, en aquest sentit no coincidiríem

plenament amb l’exposició de motius de la proposició no de

llei, però de totes maneres entenem que el Govern de l’Estat i

el partit que li dóna suport al Congrés dels Diputats, el que ha

fet és passar-se de frenada, davant una situació concreta que ha

afectat personalment alguns dels seus membres han volgut

dictar una llei que al final limita drets, no atorga aquesta

limitació al poder judicial i per tant produirà problemes, i ja

veurem com acaba el recurs d’inconstitucionalitat, però crec

que aquest no era el camí per tenir una llei assenyada i que

hauria de ser el màxim consensuada possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas crec que

pràcticament tothom ha dit tots els arguments que podien dir en

contra d’aquesta llei que evidentment, com a diputada del Grup

Mixt, suport, en nom exclusivament del Grup de Gent per

Formentera. I en aquest cas he de dir que el que és més

clamorós, a banda de tot el que ja s’ha explicat aquí, és que el

Partit Popular en faci una defensa que bàsicament s’ha centrat

a parlar dels avals amb què comptava aquesta llei per part de

diferents òrgans consultius, òrgans judicials, etc.

És clar... i a més, el Sr. Jerez té l’atreviment de dir que són

òrgans transparents i que per tant no tenen cap dubte de sospita

respecte de la seva neutralitat. Mirin, la veritat és que és prou

lamentable que es pugui fer una defensa tan pobra d’una llei

que clama al cel el rebuig que ha trobat en la ciutadania, que al

cap i a la fi és la que ens ha posat on som.

Per tant, el que ha fet el Partit Popular amb aquesta llei és...,

bé, vaig a fer una llei pretesa de seguretat ciutadana, però

realment la vaig a fer per blindar-me contra els despropòsits

que jo mateix estic fent, i així aniré un poc més tranquilAlet i em

podré protegir de tot el que passa al carrer. El que hauria

d’haver fet el Partit Popular era legislar i treballar escoltant la

ciutadania i no d’esquena, i no li hagués fet cap falta aquesta

llei. Per tant, remuntar-se a Corcuera fa 23 anys em sembla

fantàstic, però la veritat és que fa molt de temps d’això i hi som

per parlar d’altres coses. 

Per tant, en aquest sentit Gent per Formentera suporta la

iniciativa de MÉS per Menorca, em sembla molt assenyada, em

sembla necessària, em sembla oportuna. I únicament he de dir

que -insistesc- em sembla lamentable parlar de la neutralitat del

Tribunal Constitucional, quan és l’òrgan més instrumentalitzat

que hi ha hagut a l’Estat espanyol des de la democràcia i en

aquest cas per part del Partit Popular i, si no, n’hi ha prou a

veure com ho fan ara per intentar callar la veu del poble català.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu

minuts..., perdó, Sr. Garau, perdó.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré breu, perquè totes

les raons que s’han donat respecte d’aquesta llei no faria res

més que repetir-les, simplement vull dir que donarem el nostre

suport a la proposició que fa MÉS per Menorca i fer una

darrera reflexió una mica més general.

Pensam que el Partit Popular, quan va tenir la majoria

absoluta tan gran, que no li havia passat mai a la història de la
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recent democràcia, va pensar tal vegada que el poble espanyol

havia girat també a la dreta i va començar a legislar i a fer

polítiques aprofitant aquesta majoria absoluta, que eren

polítiques que estaven realment en contra de bona part de la

població. Tenim exemples com la Llei de reforma laboral o la

Llei d’educació o les retallades enormes a la sanitat i a

l’educació, etc., i aquesta, la Llei de seguretat ciutadana, també

forma part d’aquesta política de gir cap a la dreta que ha volgut

fer el Partit Popular a Espanya a aquesta darrera legislatura i,

com tot sabem, no únicament li ha sortit malament, sinó que a

més ha creat una reacció contrària que mostra la salut política

d’Espanya i mostra que Espanya és un país europeu, un país

que no té por a les manifestacions, que no té por a la llibertat

d’expressió i que vol continuar per un camí que ens apropi més

als valors europeus de llibertat d’expressió i de llibertat política

i no a certes èpoques passades del nostre passat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garau. Té la paraula per contradiccions el grup

proposant per un temps de deu minuts, per tant, la Sra. Font,

cinc minuts, perdó.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Ja deia jo..., bé, moltes gràcies i gràcies als grups que donen

suport a aquesta proposta. 

Només volia fer un parell de comentaris al Grup Popular,

han comentat el tema de les esmenes que varen acceptar, de

270 esmenes en varen aprovar 50, no és que siguin tantes

sincerament. 

Després un altre punt i és que possiblement Europa no ens

acceptaria avui dia amb aquesta llei, no hi podríem entrar, un

altre factor a tenir en compte.

I també el tema de la posició que va agafar Jueces por la

Democracia, que la critiquen dient: “no está justificada por

motivos de necesidad social”. Tenim baixos nivells de

delinqüència i percentatges molt elevats de població reclusa per

habitant, vull dir, evidentment era un moment -la companya de

Gent per Formentera ho ha comentat també- d’agitació social

per unes lleis i per una austeritat que duia al poble als límits. Si

el poble no es pot manifestar i no es pot expressar per dir als

governants, un poble que ha posat aquests governants on són,

que no els agrada, doncs no podem parlar de democràcia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passarem idò a la votació d’aquesta

proposició no de llei RGE núm. 4343/15.

Per tant, els demanaria, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència...

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 2 vots en contra, i qui més era? Ah, d’acord,

perdó, 3 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 4343/15.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4531/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a modificació de la Llei 7/2013, de

règim jurídic d’instalAlació, accés i exercici d’activitats a les

Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 4531/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS relativa a modificació de la Llei

7/2013, de règim jurídic d’instalAlació, accés i exercici

d’activitats a les Illes Balears. Per defensar-la té la paraula

l’Hble. Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

som conscient que aquesta és una proposició no de llei prou

tècnica, però ens ha semblat absolutament necessària la seva

presentació, perquè pensam que facilitaria molt la vida i el

funcionament dels ajuntaments que es fessin les modificacions,

algunes de les quals s’assenyalen en aquesta proposició no de

llei, d’aquesta Llei 7/2013, d’activitats.

Concretament, nosaltres el que proposam és que, en primer

lloc, es modifiqui la llei per aclarir el projecte integrat, quina

integració..., com ho diria?, el projecte integrat, a nivell

d’obres, quina definició ha de tenir, perquè és sabut per tothom

que quan es demana una llicència d’obres hi ha un projecte

bàsic i un projecte d’execució i es poden presentar per separat

o junts. La llei d’activitats del 2013 aposta per un projecte

integrat que inclogui les instalAlacions i que inclogui l’obra. El

problema és que, quan diu que s’inclogui l’obra, no defineix si

basta amb un projecte bàsic o si ha de ser un projecte

d’execució, la qual cosa ha provocat que alguns ajuntaments

demanin projecte bàsic i d’execució i que alguns ajuntaments

només demanin el projecte bàsic per concedir les llicències.

Això crea inseguretat jurídica als operadors i això crea

molts de problemes interpretatius i, per tant, l’aclariment

d’aquesta petita qüestió facilitaria, com dic, la vida i les

tramitacions.

En segon lloc, el que proposam és que es revisi el tema de

les sancions. Les sancions de la normativa balear en matèria

d’activitats són de les més baixes de l’Estat espanyol. De fet, fa

anys, fa anys, en la normativa balears la sanció per les

infraccions greus era de 6.000 euros, la sanció mínima, i avui

dia és de 1.000 euros la sanció mínima. Per tant, diguem,

passats els anys el que hem fet és a anar a una sisena part del

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504531
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que teníem fa deu anys, la qual cosa realment no té molt de

sentit i és un precedent molt estrany.

Però el que ens interessa més que les quanties de les

sancions, que és important, sobretot és incidir en el tema de la

mesura cautelar de paralització. La mesura cautelar de

paralització té dos mecanismes, abans de l’inici de l’expedient

sancionador i durant la tramitació de l’expedient sancionador.

El procediment per acordar la suspensió abans del procediment

sancionador és problemàtic perquè ho ha de fer el policia local

i és una paralització presumpta, amb tota la inseguretat que

això dóna, que l’ordre de paralització sigui presumpta, i no

sigui un acte realment exprés, com era fins a aquesta llei. I en

els procediments dins..., l’ordre de paralització dins el

procediment sancionador està sotmesa a una sèrie de requisits

que dificulten la seva adopció, perquè diu que hi ha d’haver

risc greu per als béns o per a la seguretat, per a la integritat

física de les persones, ha de ser rellevant la pertorbació objecte

perquè es pugui adoptar aquesta mesura de paralització.

És clar, tots aquests requisits el que fan és dificultar l’acció

administrativa contra una activitat clarament ilAlegal que no té

cap títol administratiu habilitant. Això a la normativa anterior

tampoc no succeïa, perquè davant d’una activitat ilAlegal que no

té cap títol administratiu s’adoptava l’ordre de paralització

directament, sense haver de demostrar o sense haver de motivar

si suposava una pertorbació rellevant per a la tranquilAlitat de

tercers, etc., etc., etc., que és el que marca la llei. Per tant

aquesta regulació actualment vigent el que fa és dificultar la

lluita contra les activitats ilAlegals, amb un afegit: que avui en

dia el procediment és molt simple, perquè la majoria van per

declaració responsable. Per tant el senyor que no ha volgut fer

una declaració responsable el que no es pot fer és a més

premiar-lo, premiar-lo amb uns requisits perquè es pugui

adoptar l’ordre de paralització.

En tercer lloc el que proposam és que s’aclareixi el tema de

les exempcions. El tema de les exempcions és un tema molt

polèmic; algunes es deroguen, després tornen a néixer, no se

sap quina seguretat jurídica tenen les activitats que estan en

aquestes exempcions; la disposició transitòria preveu dues

exempcions amb dos règims diferents, una per a les turístiques

i una altra per a la resta. No entenem per què hi ha d’haver dos

règims diferents, i a les turístiques planteja molts de dubtes

interpretatius, perquè no diu que les activitats turístiques

estiguem exemptes, diu que aquelles activitats exemptes...; i

quines són les activitats turístiques exemptes?, les activitats que

hagin fet la declaració responsable amb antigues previsions

normatives o tots els establiments oberts abans del 98? Això no

ho aclareix, la llei, i això crea molts de dubtes interpretatius als

ajuntaments, perquè abans l’exempció turística deia que estaran

exempts els establiments que estiguessin oberts abans de 1998;

avui en dia la disposició no diu “estaran exempts”, diu

“aquelles que siguin exemptes”, i no sabem si són les que han

fet la declaració responsable amb la normativa anterior o totes,

no se sap, això, i per tant necessitam aclariment, necessitam

seguretat jurídica.

I el quart apartat que proposam és, per als ajuntaments

petits, eliminar la realització d’inspeccions, per una raó molt

senzilla, perquè no tenen personal, no tenen enginyers, no hi ha

cap enginyer funcionari en els ajuntaments petits, i pensar que

aquests ajuntaments faran aquestes inspeccions és absurd i està

fora de la realitat. I els consells insulars, que podrien

colAlaborar, estam oberts que es pugui modificar en el sentit de

cridar els consells insulars a exercir aquestes funcions en

aquests municipis, però la realitat és que avui en dia els

municipis que han demanat la colAlaboració dels consells

insulars a aquests efectes no l’han obtinguda, i per tant ens

pareix que a vegades feim lleis que potser en el nivell teòric

estan molt ben fetes, però no tenim en compte la realitat de

determinats municipis que no estan preparats per donar una

resposta adequada a aquestes previsions normatives.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente per un

temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Bé, la Llei

7/2013, de règim jurídic d’instalAlacions i exercici d’activitats

és una llei que es va aprovar en aquest parlament amb un

consens important, amb una aprovació important d’esmenes per

part dels grups, i una llei que suposava i suposa una

modernització de tota la normativa d’activitats, en la qual

s’implantava amb rang de llei la declaració responsable i

s’aplicava tota la normativa europea quant a activitats. És una

llei relativament recent i que per tant segurament hi ha

qüestions que han de concretar-se en el moment de la seva

aplicació pràctica.

La proposició d’El Pi, com ha dit el Sr. Melià, són

qüestions bastant tècniques, les quatre qüestions que planteja,

i que a més, com a mínim tres d’elles, són qüestions

d’interpretació. La primera és la qüestió del projecte bàsic,

projecte constructiu, que és una qüestió d’interpretació; ell

mateix ha reconegut que hi ha ajuntaments que han interpretat

una cosa i hi ha ajuntaments que n’han interpretat d’altres. La

qüestió d’activitat exemptes, exactament igual. La qüestió

d’inspeccions és una qüestió d’aplicació pràctica i una qüestió

de competència; la llei estableix..., és bastant respectuosa amb

el règim de competències supramunicipals que corresponen als

consells insulars, les competències municipals de cada

ajuntament, i les competències que siguin de caràcter

autonòmic. Per tant jo crec que en aquest cas hi ha un respecte

al repartiment de competències que tenim en aquesta comunitat

autònoma. Per tant consideram des del Grup Popular que

aquestes qüestions o bé són qüestions que es poden fer amb els

reglaments corresponents, s’ha de recordar que precisament la

llei a la disposició de desplegament reglamentari dóna

competències tant al Govern com als consells insulars i els

ajuntaments per desenvolupar l’aplicació d’aquesta normativa,

o bé el que disposa l’article 34 de la llei: precisament es crea la

Junta autonòmica d’activitats, i una de les seves funcions és fer

informes d’interpretació, aplicació o modificació de la llei. 

Per tant és una mica absurd instar des del Parlament a

modificar aquesta llei recent, aprovada amb un consens

important, en què els grups polítics van aportar esmenes que es
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van aprovar, una llei que ha estat considerada moderna en la

seva concepció i en l’aplicació precisament de la declaració

responsable i coherent amb la normativa europea, i que per

qüestions d’interpretació s’insti des del Parlament el Govern

perquè la modifiqui sense emprar precisament els mitjans que

té la mateixa llei per fer la interpretació de les qüestions que

planteja aquesta proposició no de llei, quan tenim precisament

a la llei un organisme que és el competent per delimitar

aquestes qüestions, que seria la Junta autonòmica, que es podria

pronunciar, precisament, i dictar un informe que seria

d’aplicació unificant la interpretació sobre projecte bàsic o

projecte constructiu, sobre quines són les activitats exemptes i

quines són les no exemptes, sobre quina és la facultat

d’inspecció, perquè evidentment no direm a l’ajuntament ics

que deixi de tenir la facultat d’inspecció dels locals que hi ha

en el seu municipi; la té l’ajuntament si són llicències menors

o les llicències que corresponen a l’ajuntament d’acord amb la

llei. Record, a més, que una de les interpretacions que hi va

haver i que la Junta autonòmica es va pronunciar és respecte a

la competència dels policies locals en la instrucció d’expedients

d’activitats, i es va fer un informe i es va aclarir un dels dubtes

que hi havia.

Per tant entenc que no té raó de ser i crec que és precipitat

fins i tot, en una qüestió tan tècnica sense passar per la Junta

autonòmica d’activitats, instar des d’aquest parlament a

modificar qüestions tan tècniques que encara es podrien

concretar per la Junta autonòmica d’activitats, que hi ha els

ajuntaments, hi ha els tècnics, els colAlegis professionals, i hi ha

els que saben de l’aplicació d’aquesta normativa. 

Respecte al tema de mesures cautelars, la llei preveu tres

nivells de mesures cautelars per evitar que es pugui fer una

activitat sense llicència: les mesures provisionalíssimes de

l’article 91, les mesures provisionals quan s’està en instrucció

de l’expedient, i les mesures cautelars. Evidentment, la

definició de si hi ha perill o no hi ha perill serà de l’instructor

en el seu moment, i l’autoritat competent en funció que sigui

una activitat de competència municipal o sigui una activitat

insular o suprainsular, i haurà de determinar si s’apliquen

aquestes mesures, però la llei crec que, sincerament, sí que

preveu la possibilitat de tres tipus d’accions: provisionals,

provisionalíssimes i cautelars.

I quant a les quanties, idò bé, abans debatíem precisament

una llei que es considerava que les quanties de les sancions

eren elevades i en aquest cas la proposta és el contrari, que es

considera que són petites. Bé..., les infraccions greus són fins

a 100.000 euros, de 10.000 a 100.000 euros, que serien les

infraccions de fer activitats sense cap tipus de llicència o haver

falsejat la declaració responsable, i a més aquestes sancions no

només són aplicables al titular de l’activitat, sinó al tècnic que

ha firmat la declaració responsable, amb la qual cosa

precisament aplicam o feim una llei en què donam molta

responsabilitat al tècnic privat que presenta un projecte i que

declara que aquesta activitat compleix totes les condicions de

seguretat i que també se la juga amb sancions importants de

fins a 100.000 euros. 

I per altra banda una de les qüestions que també aplica

aquesta llei és l’aplicació d’assegurances de responsabilitat, és

a dir, una de les qüestions que poden paralitzar qualsevol

activitat i que poden suposar l’obertura d’un expedient

sancionador o unes mesures provisionals de prohibició, de

decomís de material, etc., seria actuar sense assegurança de

responsabilitat civil.

Per tant entenc que hi hagi dubtes d’aplicació i entenc

perfectament les qüestions plantejades pel Sr. Melià, però

entenc que abans d’instar a modificar una llei per part del

Parlament hauríem de ser més prudents i en tot cas demanar per

part d’ajuntaments, consells insulars o fins i tot del Parlament

que es puguin tractar aquestes qüestions a la Junta autonòmica

d’activitats, que és la que preveu que pot fer interpretacions en

aquesta matèria. Per tant en principi la nostra postura seria de

ser prudents en aquesta matèria i no donar suport a aquesta

proposta.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a tres de les

quatre iniciatives, en principi, perquè la quarta nos llama un

poco la atención de que, a pesar de que la voluntad puede ser

buena, entendemos que no es de recibo que desde la

administración, o sea, que nosotros mismos, que desde el

legislativo nos rindamos ante la incapacidad de las

administraciones de hacer inspecciones y, por lo tanto, casi

incentivemos el que en municipios pequeños no haga falta

efectuarse inspecciones porque no tienen capacidad para

hacerlo. Casi sería mejor que contasen con los consells insulars,

o que establezcan mecanismos de mancomunar el servicio de

inspección o lo que sea, pero dar ya desde el legislativo una

rendición a la incapacidad de la administración pues no nos

parece lo suficientemente..., como para darle apoyo. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, seré molt breu. Entenc que amb aquesta proposició no

de llei ens movem en la contradicció entre donar facilitats,

entre altres coses per crear una empresa, una activitat

econòmic, i amb aquell esperit que jo crec que tots i totes

compartim que adreçar-se a les administracions, i en aquest cas

per muntar una activitat, no sigui, no acabi essent una odissea,

una carrera d’obstacles per a qualsevol ciutadà, qualsevol

ciutadà no, qualsevol empresa, però a la vegada amb aquesta

desregulació que emana, diguem, de la directiva Bolkenstein de

la Unió Europea, que al final el que cerca i el que aconsegueix

moltes vegades és una desregulació i una desnormativització de
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moltes coses, i que el gros es menja el petit, cosa davant la qual

el nostre ecosistema econòmic, i no només mediambiental, és

molt sensible, perquè som un arxipèlag i evidentment aquí

reproduiríem debats com el que vàrem tenir fa poques setmanes

en parlar, per exemple, de la normativa de comerç, i que al

final, aterrant sobre la pràctica, té molt a veure amb l’ús i abús

de la declaració responsable, que pot estar bé com a mecanisme

per desbloquejar moltes d’aquestes situacions d’incapacitat o

d’ineficiència de les administracions en molts de casos, però

que sense l’existència de mecanismes de verificació i control,

si ho acabes confiant tot a la declaració responsable doncs

realment al final estàs contribuint a això, que el gros es mengi

el petit i que al final vagis descafeïnant, per dir-ho així, les

normes, que se suposa que feim, i aquí el principal organismes

on feim normes pròpies, les acabes menystenint.

Per això compartim jo crec l’esperit de la proposició no de

llei que planteja avui El Pi i votarem a favor d’alguns dels seus

punts, però ens agradaria..., li havia comentat al Sr. Melià que

li faria una esmena in voce però al final pens que seran dues,

pens que seran dues perquè m’ho estat mirant una mica millor,

i els antecedents de la llei, que no havia estat mirant-los. En els

primers dos punts -i ja aprofit per dir que ens agradaria votació

separada- estaríem a favor; en el tercer li faria una transacció,

i és fer, per dir-ho així, un parèntesi establint textualment fins

al 1998, és a dir, que el text quedàs “que s’aclareixi quines són

les activitats exemptes regulant l’acreditació d’aquesta

exempció i els seus efectes”; per què aquesta transacció?,

perquè pensam que un dels errors i un dels principals desacords

que nosaltres vàrem tenir amb aquesta llei, que vàrem votar a

favor de molts dels seus articles, va ser que justament sempre

estam fent excepcions sobretot per l’activitat hotelera, i pensam

que no se li ha donar, diguem, menjar a part, si hi ha d’haver

excepcions mirem-les totes per igual i vegem quina és la

regulació. Per tant faria, diguem, aquest parèntesi en aquesta

frase perquè no tornàssim a reproduir una cosa que el nostre

grup considerava que era un error. Si tothom ha de complir la

llei, tothom que la compleixi; si hi ha d’haver excepcions,

vegem quines són, però tothom per igual; per què els hotels sí

i la indústria sabatera del meu poble no?

I en el quart punt, que té a veure amb això del control i la

supervisió, que no tot quedi en una declaració responsable, sí

que més que deixar una mica enlaire això que es replantegi

l’obligació de la realització d’inspeccions -perquè, si no, quin

mecanisme de verificació ens queda del fet que realment

aquella activitat compleix allò establert a la llei?- el que

plantejaríem és una redacció una mica de l’estil d’instar el

consell -entenc que estam parlant sobretot de municipis petits,

de menys de 10.000 habitants, no sé si importa afinar tant o

deixar-ho en una qüestió més genèrica però un poc més

concreta que el text que es planteja aquí originalment- que seria

instar els consells insulars a donar suport tècnic i humà, o donar

cobertura a aquestes inspeccions..., no sé si dir a municipis de

menys de 10.000 habitants o dir a municipis que no disposin

dels mitjans per fer-les efectives.

I res més, si s’acceptassin aquestes dues transaccions

votaríem a favor de tot el text.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Jo confessaré que em trobo una mica conflictiva

amb aquesta proposició no de llei. A veure, Menorca votarà a

favor del primer punt, ja que entenem que pot facilitar l’inici

d’obres amb la qual cosa podem guanyar en eficiència i agilitat,

tot i que es podria reglamentar millor. I respecte dels altres tres

punts, i després d’escoltar els altres companys, vaig navegant

una mica, és a dir, tenc dubtes, i de fet m’agradaria tornar a

escoltar el portaveu d’El Pi en el seu torn de rèplica.

Pel que fa al segon punt, que es tracta sobre les sancions,

bé, jo també consider que s’ha de sancionar quan s’està fent

alguna cosa malament, però també a la vegada consider que

una sanció..., és a dir, quina és la funció de la sanció i com

podem fer que aquestes siguin realment efectives, perquè

llavors si una sanció no és efectiva no entenc per què es posa.

Es denomina sanció la conseqüència o l’efecte d’una conducta

que constitueix la infracció d’una norma jurídica. Per açò us dic

que entenc que aquestes sancions han de tenir per una banda un

valor pedagògic, és a dir, fer-nos aprendre que hi ha coses que

no es poden fer, evidentment, però que a la vegada també ha de

ser ajustat al seu nivell de proporcionalitat; és a dir, ens

interessa que aquestes sancions s’apliquin i es paguin, sens

dubte, i el que sí que crec que s’ha de fer és aplicar sancions

majors a aquelles persones i a aquelles empreses que tornen a

reincidir perquè al final pagar una multa petitona els compensa.

Doncs, home, si veien que hi ha una reiteració d’aquestes

empreses o aquestes persones, doncs sí, potser tornar a

augmentar. Per açò esteu veient que estic una mica navegant.

El tercer punt, que és aquí sobretot on m’agradaria tornar a

escoltar el portaveu d’El Pi, voldríem saber com s’haurien de

planificar aquestes exempcions, i de fet ara que acab d’escoltar

el company de MÉS per Mallorca m’agrada l’afegitó o la

transacció que vol proposar ell.

Pel que fa al darrer punt, si bé entenem el fons de la qüestió

i compartim la manca de personal que tenen els ajuntaments

també és cert que els consells insulars han d’arribar allà on no

arribin els ajuntaments. No voldria en absolut que es plantegés

una externalització del servei per poder donar..., no, entenc que

si hi ha un consell insular és aquest el que ha d’agafar aquestes

funcions, assumir aquestes funcions.

Llavors, si se’m permet, voldria tornar a escoltar el

portaveu d’El Pi i acabar d’aclarir el meu cap. Puc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Efectivament en torn de contradiccions

tendrà la paraula el grup proposant i allà podrà donar, si ho

creu oportú, les explicacions que vostè ara li demana. 

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Tur, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Únicament vull dir que crec que també

aquesta qüestió s’ha debatut amb prou abast. Per tant al punt 1

hi donaré suport, al punt 2 també hi donaré suport, en el punt

3 em sembla molt enraonada la proposició d’esmena que fa

MÉS per Mallorca i, per tant, si així ho acordam també hi

donaré suport. 

I després, pel que fa al punt 4 i en el sentit de la proposició

que fa el Sr. Abril, només vull dir que hem d’anar alerta amb la

redacció pel fet que, en el cas de Formentera, si formulam una

redacció que digui que els consells insulars, per exemple,

donaran suport als municipis de menys de 10.000 habitants ens

trobaríem amb la contradicció que en el cas de Formentera,

primer, és una institució única i que té incorporades les dues

funcions, la d’ajuntament i la de consell i, segon, seria

contradictori dir que el Consell Insular de Formentera no podrà

donar assistència tècnica a l’Ajuntament de Formentera perquè,

clar, el nostre municipi té més de 10.000 habitants.

Per tant simplement proposaria aquesta redacció, que és

potser més oberta, si hi estau d’acord, en el sentit que els

consells insulars podran donar suport -podran, o hauran, m’és

igual- donar suport als municipis en els casos en què aquests ho

requereixin, però sense fer referències a criteris poblacionals,

si ho trobau bé. Si el Sr. Melià ho troba bé, que ja ens ho dirà

quan...

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que

després d’escoltar el que hem escoltat aquí en aqueixa

proposició no de llei jo don una mica la raó a tothom, i estic

content que així sigui perquè des que es va presentar i la vaig

veure idò he estat quasi amb l’ai al cor, no?, de dir “cony, en

això té raó -amb perdó de l’expressió-, fotre, en això té raó,

això està bé, això es pot millorar”, i amb els tècnics exactament

igual. Però és d’aquelles proposicions que valdria la pena que

diguéssim “donem-nos temps, parlem-ne”, perquè coincidesc

amb el Partit Popular quan diu que és una llei moderna, és una

llei que crec que es va fer bé; idò sí, jo li don la raó, però tota

llei és esmenable, podem millorar alguna cosa, i en aquest cas

hi ha parts que crec que es milloren, i per tant, si anam per

punts, ens trobarem que el primer punt diu que el projecte

integrat es pugui presentar a nivell d’obres amb un projecte

bàsic que posteriorment s’haurà de completar amb el preceptiu

projecte d’execució. Bé, de fet ja es fa així; aquí podem dir que

a la llei ja es contempla o no posa obstacles per presentar un

projecte bàsic, però tal vegada per major seguretat es podria fer

un desenvolupament reglamentar per regular aquest tema, i en

aquest sentit nosaltres aprovaríem aquest punt.

En el segon punt jo inicialment venia aquí amb la idea de

dir que, bé, a la primera part, sí, la primera part la podem

aprovar, perquè quan parlam de les sancions el primer de tot és

aquest criteri de proporcionalitat, les sancions han de ser

proporcionals, però quan tu preguntes als tècnics per què es va

modificar l’explicació és raonable. Quan tu poses una sanció

molt elevada moltes vegades no es tramita això, ja fa que els

mateixos tècnics, el mateix sancionador no la posi perquè és

molt elevada i sap que crea un problema potser, en aquest cas,

al ciutadà que ha tingut el problema, si no és massa greu. Però

bé, tenint en compte el que diu el Sr. Melià estaríem d’acord,

no estam parlant de bestieses. A Balears tenim les sancions més

baixes de l’Estat, les podem quasi tornar al lloc que estaven,

aquells 6.000 euros per a determinades sancions que s’han

baixat sis vegades..., sis vegades no, l’hem dividit per 6, en

aquest cas que deia ell; idò potser és exagerat i podríem

replantejar-nos-ho.

Ara bé, a la segona part d’aquest punt vaig a allò que deia

el membre del Partit Popular. Tenim tres casos, tenim la

situació provisionalíssima, la provisional i la cautelar. Nosaltres

el que no podem fer, crec que no ho hem de fer, és revocar

aqueixes coses perquè fent-ho d’una manera planera ens podem

trobar amb un establiment en què un tècnic dic que té un

problema greu de seguretat; si aplicam una mesura cautelar en

aquest cas aquell establiment pot continuar obert mentre es

corregeix aqueixa deficiència. Per tant això és un problema. Si

aplicam la provisionalíssima automàticament allò s’ha de

tancar, que és el que consideraríem raonable, i jo crec que

molta gent, davant una determinada situació com la qualificam

perquè no hi pugui haver un problema posterior. Aquí jo trob

que és un punt delicat i que valdria la pena estudiar-ho i que

potser..., evidentment nosaltres tenim una voluntat política,

però l’hem de fer possible i l’hem de lligar amb una voluntat o

amb una possibilitat tècnica, i jo crec que li hauríem de donar

dues voltes des d’aquest punt.

Per altre costat tenim el punt número 3, que jo ahir fins i tot

vaig comentar al Sr. Melià i jo anit ho estava mirant, que em

deien que això ja estava regulat a la disposició transitòria

sisena, però m’he deixat damunt la taula de l’hotel la disposició

transitòria sisena i no ho podem llegir ara, però jo ho llegia,

que no som tècnic, i em pareixia que estàvem parlant del

mateix, que dèiem el mateix. Ara quan ho ha explicat el Sr.

Melià sí que he trobat algunes diferències, i per això amb

l’esmena que comentava el Sr. Abril, idò bé, nosaltres hi

podríem estar d’acord, no hi trobaríem cap problema, i crec que

per aquí també podríem tirar endavant.

I finalment en el quart punt nosaltres creim que cadascú viu

la seva realitat, i és cert, no és el mateix quan parlam de

Formentera, la Sra. Tur ens ha dit quins són els inconvenients

que té Formentera, que quan parlam de Mallorca respecte

d’Eivissa; a Menorca ho desconec més. Clar, a Mallorca ens

trobam possiblement amb municipis que tenen 1.000 habitants

o que tenen menys de 1.000 habitants; a Eivissa el municipi

més petit en té 7.000 i els altres en tenen més de 20. Però sí que

és ver que ens hem trobat moltes vegades que el consell ha

d’arribar on no arriben els ajuntaments perquè sabem que als

ajuntaments els falten tècnics i els falta personal i tal, i jo fins

i tot, com deia el dubte que tenia la Sra. Tur, que deia que

podríem instar els consells...; no, els consells ja tenen de per si

l’obligació de donar assistència als ajuntaments que no la tenen,

tenen aqueixa obligació de fer-ho. Per tant aquí m’entren les
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ganes realment de dir que no perquè ja es fa; el que no podem

fer és llevar aqueixa capacitat als consells o dubtar-ne, posar-la

en dubte. Però, bé, per un altre costat pens que és un element

aclaridor, pens que és un element aclaridor i que és la manera

de poder solucionar i tirar endavant.

Ara bé, els ajuntaments petits, de cara a un futur, i això que

diré és totalment gratuït, és totalment meu, ens haurem de

replantejar això d’ajuntaments de 1.000 habitants, de 2.000

habitants, de 700 habitants. Depèn d’allà on..., de l’espai

geogràfic que ocupin, idò haurem de començar a pensar a

mancomunar serveis amb ajuntaments, o que l’espai que ocupi

un ajuntament hagi de ser més gros per juntar diferents nuclis

poblacionals i que siguin més grossos i que puguin tenir més

recursos, que en això no és per a res.

I dit això jo crec que la gent que m’hagi escoltat veurà que

tenc molts de dubtes en moltes coses, i crec que és raonable que

en algunes coses tenguem dubtes. Sé què és el que volem votar,

però si la voluntat és que esmenem determinades coses perquè

millorem aqueixa llei, en aquest aspecte també podem fer

nostra l’esmena que plantejava MÉS per Mallorca en aquest

cas. Així que, per concretar-ho, he de dir que aquest és el sentit

del vot, però també diria una cosa, Sr. Melià, jo estaria molt

content que vostè digués “mira, arribats a aquest punt i amb el

que hem sentit aquí parlem-ne més, deixem aqueixa proposició

damunt la taula, ens donam un mes, ho parlam amb tècnics, ho

parlam nosaltres i la tornam a presentar estant tots  més

convençuts del que feim”.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Abans de donar la paraula al Sr. Melià

per contradiccions s’ha demanat aquí pels grups, en primer lloc,

votació separada, que l’hauria d’acceptar o no vostè. I

igualment s’han proposat unes esmenes les quals, en cas de ser

acceptades pel grup proposant, s’hauria de facilitar la redacció

concreta de com queden els punts per tal de sotmetre'ls a

votació.

Per tant, si els sembla bé, abans de donar la paraula al Sr.

Melià, podríem fer un recés de cinc, deu minuts per aclarir

aquests punts, i en tot cas li fan...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Però millor després de la meva intervenció, que té més

sentit, perquè si no acceptam les esmenes...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, no hi ha cap problema. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Que no serà el cas, però bé..., per un ordre lògic. Tenc la

paraula? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, sí. Cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, gràcies. A veure, això és una proposició no de llei

que insta el Govern a fer una nova regulació que ha de tenir en

compte, entre altres coses, aquests punts. Per tant la discussió

concreta del text legislatiu i tal serà quan el Govern faci un

projecte de llei i el dugui al Parlament, en tornarem a parlar, en

tornarem a parlar i en parlarem prou, en comissió, en ponència,

en plenari... Tranquils, hi haurà un debat, però jo crec que està

bé que instem el Govern a iniciar aquesta feina, a iniciar

aquesta feina i a tenir en compte aquests punts. A partir d’aquí,

que el Govern comenci a fer-hi feina. 

Jo crec que el primer..., són qüestions interpretatives, són

qüestions interpretatives perquè la llei no les aclareix, i em

sobta que alguns partits que fan bandera i es posen a la boca tot

el dia la seguretat jurídica, quan veuen que hi ha qüestions

interpretatives que cada ajuntament fa el que troba bonament

no hi donin cap importància i trobin que aquest caos per al

promotor, perquè, clar, per a l’ajuntament una vegada ha fixat

el seu criteri no és un caos, però per al promotor que ha de fer

una activitat a l’ajuntament ics i a l’ajuntament i, trobar-se

criteris absolutament diferents idò per a l’operador és un caos,

això, i no és precisament seguretat jurídica, i per tant jo crec

que si és evident que això no està ben travat... Jo no dic que

tota la llei sigui un desastre, el que dic és que hi ha aspectes de

la llei que no han quedat ben resolts. I no només ho dic jo,

perquè es va fer una jornada de tècnics municipals i de

secretaris sobre aquesta llei i allà es va constatar que hi havia

alguns aspectes que necessitaven una modificació. 

Per tant això és un clam dels tècnics municipals que al final

són als que apliquen la llei perquè, clar, aquí ens trobam amb

la típica llei que apliquen els ajuntaments però que fa el

Parlament, la conselleria, i després no volen aterrar a la realitat

del municipis. Per tant, per molt que demanin informes a la

Junta autonòmica..., serà algun ajuntament, que demanarà

l’informe de la Junta autonòmica, li farà cas o no li farà cas,

però després cada ajuntament i cada tècnic municipal tendrà el

seu criteri, amb la qual cosa crec que aclarirem molt poc, i el

Govern, almanco el govern anterior, va dir als ajuntaments que

no tenia intenció de fer cap reglament de la llei, que trobava

que amb la llei ja estava tot cobert. Per tant tampoc el

reglament no era la solució als problemes interpretatius.

El tema de les sancions. El tema de les sancions, a veure, si

fins a la passada legislatura hi havia un criteri, que és el criteri

que hi havia a la normativa estatal anterior i que era el criteri

lògic, si una activitat no té cap títol administratiu, abans una

autorització o una llicència, allò normal és que la reacció

administrativa sigui la paralització d’aquesta activitat, perquè

no hi ha cap control sobre la seguretat, les sortides

d’emergència, no hi ha cap tècnic que hi hagi intervengut. És

que això era de sentit comú, això venia del Reglament

d’activitats de l’any 62, és que això..., però a la legislatura

passada es varen començar a afegir requisits que compliquen la

vida no al que té deficiències, al que no ha fet res davant

l’administració, i amb la sanció de 1.000 euros és que és més
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barat no fer la declaració responsable, perquè al final entre que

vas a l’enginyer, et prepara la documentació, pagues les taxes,

els impostos a l’ajuntament, al final al promotor li sortirà més

barat no fer res davant l’ajuntament i pagar la multa si

m’agafen. Vaja, és que crec que davant aquesta situació ens

hem de rebelAlar un poc, perquè és que estam cridant la gent a

fer les coses ilAlegalment, i, ja dic, és que som la comunitat

autònoma amb les quanties més baixes, és que fa quinze anys

les teníem a 6.000 euros i les hem baixades algunes a 1.000. Jo

crec que això clama al cel.

Sobre les exempcions, accept l’esmena, tot i que ja li dic

que no estic d’acord un poc amb la seva explicació, no estic

d’acord... Vegem, un règim transitori d’exempcions es fa en

funció que prèviament hi ha hagut una normativa, que ens

agradarà o no ens agradarà però hi ha hagut una normativa que

ha previst una exempcions. En el cas que vostè deia, Sr. Abril,

no s’ha previst aquesta exempció. Per tant jo no és que vulgui

crear-ne més, d’exempcions, el que vull és que aquelles que

s’han creades les unifiquem, tenguem una regulació clara i

sapiguem a què ens hem d’atendre, i avui en dia els

establiments turístics no saben a què s’han d’atendre, i el

turisme no és una cosa accessòria ni que tengui poca

importància, a les Illes Balears, crec que té bastant importància

i que estaria bastant bé saber si els establiments turístics

funcionen dins la legalitat o no funcionen dins la legalitat, i

amb el caos aquest de les exempcions i la regulació que s’ha

donat hi ha dubtes, hi ha dubtes, i per tant jo convidava a llevar

aquests dubtes, i que totes aquelles activitats que hagin estat

eximides per una llei, ens agradi o no ens agradi aquesta

exempció, jo crec que d’això tots en som culpables, perquè

alguns ho varen voler fer amb les instalAlacions agrícoles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha exhaurit el seus cinc minuts...

EL SR.  MELIÀ I QUES:

Uh!

LA SRA. PRESIDENTA:

...però li queda fixar la posició...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

...entenc, sobre el quart punt. Li pregaria que en mig minut

pugui...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, mig minut del quart punt. El quart punt no pretén que no

hi hagi..., que l’ajuntament no tengui capacitat de realització

d’inspeccions, el que pretén és que no tengui l’obligació de fer

una campanya, que és el que diu la llei. Però a mi em pareix

molt bé que l’ajuntament hagi de fer inspeccions en els casos

determinats, però que no tengui l’obligació de fer una

campanya d’inspeccions, que és el que diu la llei, perquè no té

aquesta capacitat de fer la campanya, no de fer inspeccions, que

són dos conceptes diferents que utilitza la llei. Però també

accept l’esmena i ja veurem si el consell insular compleix, que

tenc els meus dubtes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En aquest sentit ara li pregaré que ens

facin arribar el text...

EL SR. MELIÀ I QUES:

El Sr. Abril, que ha fet les esmenes, que les llegeixi o...

LA SRA. PRESIDENTA:

I en tot cas també entenem que accepta la votació separada.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Entenc que si accept les esmenes no importa votació

separada, la podem fer conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò si fa lectura de...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, en el punt 3, seria suprimir a partir d’“establir” fins a

“després de 1998".

I en el punt 4 seria "instar els consells insulars a donar

suport tècnic per a la realització d’inspeccions en el cas

d’aquells ajuntaments que no disposin dels mitjans suficients.

Sense especificar ni 10.000 ni...

(Conversa inaudible)

Sí, té raó la lletrada, sí.

(Continua la conversa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Feta, idò, la lectura de les esmenes, entenem que hi hauria

una contradicció interna,  i per tant la proposició s’hauria de

refer en dos punts: el primer, instar el Govern balear a preparar

i presentar al Parlament el canvi legislatiu amb els tres primers

punts, que serien una votació.

I una segona votació, d’un segon punt, que seria el que ara

mateix consta com a quart punt, amb l’esmena llegida pel Sr.

Abril.

Passam, idò, a la votació del primer punt, és a dir,

demanaria... Bé, votació de la Proposició no de llei RGE núm.

4531/15, en el seu primer punt.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Son 9 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció. I quedaria,

en conseqüència, aprovat el primer punt d’aquesta proposició

no de llei.

Passam ara a votar el segon punt, que seria el quart

esmenat. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

En conseqüència, igualment, vots a favor, 9; vots en contra,

3; abstencions, cap. 

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

4531/15, en els seus dos punts.

(Conversa inaudible)

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

Gràcies.
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