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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, presidenta, Silvia Limones substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions de llei
RGE núm. 15238/16, 16090/16 i 3958/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15238/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la
violència i dels atacs contra la llibertat d’expressió.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
15238/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió. Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lafuente, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia. Bé, aquesta proposta està
redactada i feta el mes de novembre de l’any passat, atès que en
aquelles dates van ser notícies tres qüestions, tres fets
lamentables que són fets de violència relacionats amb l’activitat
o amb la llibertat d’expressió i per raons polítiques.

El primer fet va ser l’agressió a dos guàrdies civils i a les
seves parelles en el municipi d’Altsasu a Navarra, i són uns fets
lamentables, l’agressió física a aquests guàrdies civils i a les
seves parelles, només pel fet de la seva professió, per la seva
activitat professional i per la seva professió, i que siguin
insultats i d’agressió física a una població evident de Navarra.
En aquest cas es van obrir les diligències corresponents per part
de l’autoritat judicial, es va obrir les declaracions en els jutjats
de Pamplona, en els jutjats d’instrucció. I el jutjat mateix es va
inhibir a favor de l’Audiència Nacional perquè es va imputar
als presumptes responsables la possibilitat que aquests fets
podrien ser objecte de delicte d’odi, d’incitació a l’odi, perquè
es basava en què eren guàrdies civils i de terrorisme, en el seu
cas, tenint en compte que els agressors eren persones que ja
estaven vinculades a organitzacions que havien estat declarades
il·legals, com Jarrai i Segi.

Per tant, crec que són uns fets lamentables, jo crec que en
un estat de dret les forces i cossos de seguretat han de tenir el
suport dels ciutadans, dels poders públics i també de les
institucions polítiques, i que, pel fet de tenir una professió, a
més una professió de servei públic, de servei en la defensa de
les llibertats i els drets dels ciutadans, com són les forces i
cossos de seguretat, doncs no és normal que a un estat

democràtic i modern com és Espanya passin aquestes coses.
Crec que és lamentable i és important i és bo que políticament
es rebutgin accions d’aquest tipus.

Sé que després ha aixecat polèmica respecte de la
proporcionalitat o no de l’actuació judicial, però això a un estat
democràtic també depèn de la interpretació que facin els jutges
i crec que és important també respectar la seva autonomia, tant
quan ens agraden, com quan no ens agraden les resolucions, les
accions, o les decisions que faci el poder judicial en la
instrucció, en aquest cas en fase d’instrucció en què es troba
aquest procediment, que crec que són fets políticament i
penalment molt greus. Per tant, per açò presentam aquesta
proposta.

L’altre acció, que també es va fer en les dates en què vam
presentar per part del Grup Popular aquesta PNL, era l’agressió
al president de Noves Generacions a Biscaia. També el fet està
vinculat a què se’l va agredir, se li va demanar si ell era aquesta
persona i amb aquesta vinculació política i pel fet de tenir una
vinculació política, se’l va agredir públicament en un local
públic. També és un fet lamentable, intolerable i crec que és
important que les institucions democràtiques, com els
parlaments, manifestem, sigui qui sigui la persona agredida, el
rebuig a aquesta agressió per motius polítics.

I després l’altre fet, també violent, perquè va ser impedir
que es pogués fer una compareixença, unes conferències a la
Universitat Autònoma de Madrid, va ser el mes d’octubre
també de l’any passat, per part de l’expresident Felipe
González, que participava en una sèrie de conferències respecte
de jornades sobre la societat civil i el canvi global, allà on 200
persones la majoria de les quals es tapaven la cara amb caretes,
van irrompre i van impedir que es poguessin fer aquestes
conferències de Felipe González a la Universitat Autònoma. Jo
crec que, a més, a les universitats, que són un fòrum de debat,
de cultura, de respecte i de llibertat, doncs encara és més greu
que hi hagi persones, fins i tot universitaris que no vulguin
respectar encara que tenguin idees diferents, o puguin pensar el
que vulguin de qualsevol persona, que no vulguin respectar el
dret de la llibertat d’expressió i el dret fonamental de poder
parlar en llibertat a qualsevol fòrum.

Aquests fets jo crec que mereixen un rebuig per part del
Parlament, crec que en política, evidentment, hi ha llibertat
d’expressió, però sobretot hem de defensar els drets
fonamentals de les persones a exercir aquesta llibertat. I encara
que hagi passat el temps des que van passar aquests fets, que
eren un rera l’altre, i per açò hi havia certa preocupació en el
clima aquest de crispació que es podia donar a Espanya amb la
coincidència de fets violents i d’atacs per motius polítics,
presentam aquesta PNL que crec que és perfectament raonable
i tot i que hagi passat el temps és perfectament vigent que
puguem manifestar aquest rebuig a aquests fets.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt s’ha presentat
una esmena, la RGE núm. 6073/17. Per a la seva defensa té la
paraula l’Hble. Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615238
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706073
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Bé, nosaltres hem
presentat una esmena d’addició, que esper que el Grup Popular
l’accepti, i l’hem presentada perquè pensam que complementa
l’esperit i el fons de la iniciativa que el Grup Popular ha
presentat i, per tant, va exactament en la mateixa línia. El Grup
Popular ens demana que ens sumem a un fet que compartim,
evidentment és intolerable que cap de les persones a què es fa
referència en aquesta iniciativa, hagin rebut les agressions i el
menyspreu públic que han rebut evidentment, i no tenim cap
objecció en manifestar la nostra solidaritat amb les persones
que han rebut aquests atacs i en mostrar de forma oberta, alta
i públicament el rebuig a aquest tipus de manifestacions.

Però igualment hem de dir també que pensam que és
important que des del Parlament surti un rebuig clar i unànime
a la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de seguretat ciutadana,
coneguda col·loquialment com Llei mordassa, perquè, com
explicam en aquesta esmena, retalla drets fonamentals, com ara
el dret de reunió, manifestació i el dret a la llibertat
d’informació i tracta de dissuadir el seu exercici.

Jo vull posar com a exemple situacions que hem tengut,
casos que aquí no s’anomenen en aquesta iniciativa del Partit
Popular, però que són per a tots molt coneguts, com el de
Valtònyc, que és un cas de proximitat; com el dels titellaires de
Madrid, de fa 2 anys, si no estic equivocada, o com molts
altres; o com un cas d’una senyora, que pel fet d’haver publicat
una foto d’un vehicle de la Guàrdia Civil, o de la policia local
del seu municipi estacionat irregularment sobre una zona
reservada per a persones amb mobilitat reduïda, va ser
sancionada amb 800 euros, just per haver publicat aquella foto.
I com aquests casos infinitat, n’hi ha prou d’entrar a internet i
veiem multitud de casos semblants.

Per tant, pensam que la llibertat d’expressió ha de ser
universal, la llibertat d’expressió ens ha d’emparar a tots i no
pot haver-hi cap llei a l’Estat espanyol que retalli els drets i la
llibertat d’expressió dels ciutadans.

Per tant, demanam al Grup Popular que s’avengui a
acceptar aquesta esmena que diu literalment: “El Parlament de
les Illes Balears manifesta el seu total rebuig a la Llei Orgànica
4/2015, de protecció de la seguretat  ciutadana, coneguda com
a llei mordassa, perquè retalla drets fonamentals com ara el dret
de reunió o manifestació i el dret a la llibertat d’informació i
tracta de dissuadir el seu exercici”.

Crec que és important que no hi hagi retallades de drets a
l’Estat espanyol ni enlloc del món, sobretot perquè les persones
o per culpa que les persones puguin manifestar lliurament les
seves opinions i perquè aquesta llei s’ha demostrat sobradament
que té penes absolutament desproporcionades.

Per tant, si el Partit Popular accepta aquesta esmena de
Gent per Formentera i Socialistes de Formentera nosaltres
votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions 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:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la iniciativa, yo... pensamos
que lo que tiene es un doble discurso, habitual ya en el Partido
Popular y sobre todo una doble moral, parece que hay que
destacar cierta violencia y otra violencia se oculta; hay que
destacar como violencia política un altercado nocturno en un
pub en el que, bueno, coincide que las personas eran guardias
civiles y otras personas eran de determinada ideología, pero no
necesariamente el altercado tuvo que ser como consecuencia de
una acción política o de una discusión política. 

De hecho parece que se quiere juzgar a esas personas al
mismo nivel que hechos de terrorismo, cuando, ojo, tenemos
que mesurar y valorar qué es lo que supone terrorismo o lo que
supone un altercado nocturno en un pub y sobre todo que esas
personas tengan derecho a un juicio justo para ambas partes, y
que no sea aplicado el Código Penal de una forma torticera o
estrujándole todo lo que pueda dar de sí por el hecho de que
unas personas implicadas en ese altercado nocturno eran
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En cualquier caso nosotros rechazamos cualquier tipo de
violencia, eso vaya por delante, pero también hay que ver y
situar los casos en cada momento y en cada situación.

Claro, igual que hay que situar el caso que dice de... de
bueno, de cuando se interrumpió, fíjense qué tipo de violencia,
o sea, 200 estudiantes protestan porque una de las personas que
participa en un gobierno que conforma los GAL y por los
cuales hay directores generales, ministros condenados, policías,
no sé qué, resulta que hay 200 militantes, perdón militantes no,
estudiantes que se tienen que tapar la cara para no ser
sancionados por la ley mordaza, que comentaba la compañera
Silvia Tur, que es el único hecho por el cual se tapan la cara
con caretas o con pañuelos, es para no ser reconocidos y que no
puedan ser multados por una ley que impide la libertad de
expresión porque, a lo mejor, si no existiese esa ley mordaza,
los estudiantes y las estudiantes hubiesen ido de la misma
forma a protestar ante esa conferencia de ese... de Felipe
González, de Felipe González que recordemos -y reiteramos-
la situación que ha tenido respecto a violencia promovida
incluso desde miembros de su gobierno, cuando no la
existencia del señor equis. 

Indudablemente no son las situaciones ideales, que se den
esas circunstancias, no es ideal que una universidad tengan o
vayan 200 personas a interrumpir un acto, pero no por eso es
necesariamente reprobable, y también hay que respetar esa
libertad de expresión porque si no, señores del PP, nadie podría
decir nada, que es lo que pretenden con la ley mordaza.

Y volvemos a repetir: rechazamos cualquier tipo de
violencia, como rechazamos la violencia expresada ante el
presidente o hacia el presidente de Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Vizcaya, si le pasó eso en un altercado o si
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alguien le preguntó si era justo el presidente del Partido
Popular en Vizcaya y le agredió por eso, pues muy mal hecho,
rechazamos cualquier tipo de violencia.

Pero fíjese que echamos de menos, por ejemplo, que el
Partido Popular incluya en este rechazo de violencia: dos
encapuchados agreden a un edil de Podemos en Las Palmas de
Gran Canaria sin mediar palabra. Esto es por lo menos... o sea,
ni siquiera han preguntado.

Haciendo una simple búsqueda por internet, rápida:
“militante de Podemos es brutalmente agredido en Guadalajara
durante una pegada de carteles”; “manifestantes contra el
comunismo y Podemos agreden a dos periodistas”; “agreden al
concejal de Ganemos Talavera Miguel Ángel Sánchez cuando
estaba con su familia”; “así fue el ataque a una asamblea de
Podemos que acabó con dos miembros en el hospital”.

Señores del Partido Popular, lo que pensamos es que
funcionan con dos tipos de violencias, lo hemos dicho al
principio, una que hay que destacar y otra que hay que ocultar
y por lo tanto nos parece bastante cínica, sino cuando
incorrecta políticamente, y de muy mal gusto, que se dediquen
a condenar determinadas violencias y no otras y violencias,
incluso contra la libertad de expresión como ha comentado
también la compañera Silvia Tur contra la cultura, contra los
titiriteros. 

Hay muchos tipos de violencias y muchas formas de ejercer
esa violencia que echamos en falta en esta proposición no de
ley, porque nosotros estamos en contra de todo tipo de
violencia. Y por eso hacemos una enmienda in voce que es de
substitución y proponemos substituir todo su párrafo por: “el
Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol tipus de forma
de violència”.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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:

Bon dia a tothom, nosaltres direm que no a aquesta
proposició no de llei i els diré per què i bàsicament és perquè
trobam que aquesta iniciativa mescla, perquè ens entenguem,
ous amb caragols. 

El cas d’Altsasu i els guàrdies civils agredits és una qüestió
que al nostre parer s’ha intentat polititzar i fins i tot conduir o
induir cap a una qualificació de delictes de terrorisme. Vull
recordar el context d’aquesta agressió que és una brega a les
cinc de la matinada en un bar en unes festes, i això amb altres
elements com el fet, per exemple, que els guàrdia civils
presumptament agredits ni tan sols varen voler declarar davant
la Policia Foral de Navarra que era la... la competent, diguem,
en aquest cas, per a justament poder conduir -i això per a
nosaltres és una clara voluntat política d’embrutar el tema- cap
a la instrucció per part de la Guàrdia Civil i elevar la qüestió

fins i tot traient-la de l’àmbit competencial de l’Audiència de
Navarra de la justícia cap a l’Audiència Nacional aprofitant
també les modificacions legals que el Partit Popular va fer
durant la passada legislatura.

Conseqüència: set joves detinguts, entre aquests dos
menors, i un pronunciament en favor en aquest cas de les
víctimes que també podrien ser considerades les persones
detingudes, justament per aquesta qualificació o aquesta...
emmarcament com si fos una qüestió de terrorisme amb
manifestacions contràries al que va passar per part de la
Presidència del Parlament de Navarra, de moltíssimes
personalitats de la societat navarresa que veuen justament això:
que es treu una cosa de context i s’intenta fer veure que és molt
més del que realment hi ha.

En el cas de Felipe González, que pens que no té res a veure
per exemple amb el cas anterior i mirin que Felipe González no
és cap sant de la meva devoció, encara aquí trob que sí que
seria condemnable el fet que -i és una contradicció en si
mateix- en l’exercici d’un acte de llibertat d’expressió com
pugui ser un escrache, una protesta estudiantil molt
condicionada per la llei mordassa -com comentava el company
de Podem- es vulneri el mateix dret a la llibertat d’expressió del
que ha de pronunciar la conferència. Aquí sí que podria
encaixar d’alguna manera un rebuig, però aquí es fica tot dins
el mateix paquet.

I el darrer cas, que és el cas del Sr. Nacho Toca el president
de les Noves... o el secretari general de les Noves Generacions
de Biscaia, una altra vegada, en el context d’un bar nocturn,
etc., una agressió per part d’algú que sí que li degué tirar en
cara, segons va afirmar, que era el president de les Noves
Generacions, però en un cas que ni tan sols el mateix afectat  ha
volgut denunciar davant les autoritats. Per tant convertir aquest
cas en una categoria d’iniciativa política per dur als parlaments
quan ni tan sols la mateixa persona afectada no ha volgut anar
més enllà d’aquest fet, ens pareix si més no malintencionat. 

Per tant no a aquesta proposició no de llei; sí a l’esmena
plantejada per na Sílvia Tur, perquè pensam que la llei
mordassa sí que representa també una forma de violència; i sí
en tot cas al rebuig a tota forma de violència de les que
assenyalava en Galtung, perquè aquí pareix que només ens
entretenim amb la violència que es veu, amb la punta de
l’iceberg que és aqueixa violència directa, però la violència
estructural i cultural que cada vegada està més instal·lada a la
nostra societat pareix que tenim una tendència important a
mirar cap a un altre costat quan no es pot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu, perquè em sembla que
hem entrar dins un joc perillós de veure qui creu més en la
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llibertat d’expressió, i des d’El Pi no tenim cap intenció de
jugar-hi. No hi volem participar perquè ens sembla intolerable
que es vulgui treure rèdit d’un dret de tots i cada un dels
ciutadans d’aquesta comunitat i d’aquest estat, i sobretot perquè
a l’hora de mesurar qui és més o menys defensor d’aquesta
llibertat treuen el mesurador aquell dia que els convé. Ho
vàrem dir dia 27 d’abril a la Comissió d’Assumptes Socials i
Drets Humans durant el debat de la proposició no de llei de
MÉS per Mallorca: en la llibertat d’expressió s’hi ha de creure
sempre, no només quan es diu el que volem sentir; la llibertat
ha de ser per a tots i sense excepcions. 

Així mateix El Pi rebutjarà sempre qualsevol tipus de
violència. Així votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
que presenten, perquè denunciam qualsevol manifestació
violenta, que ens agradaria que tots els grups fessin un acte de
coherència i mesuréssim la llibertat sempre des del mateix
cantó.

Pel que fa a l’esmena de Gent per Formentera, ja vàrem
votar a favor de la proposició no de llei, com he dit abans, que
es va presentar fa unes setmanes i també la votarem a favor. I
tampoc no ens costa gens votar a favor l’esmena que ha fet el
Sr. Morrás perquè, com he dit, estam en contra de qualsevol
tipus de violència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En una societat
democràtica el rebuig a la violència ha de ser inherent. Ara bé,
segons els termes d’aquesta proposició se’ns insta a rebutjar
tres casos concrets, i s’indica que la intolerància, la violència
i la negació de la llibertat d’expressió han de trobar la ferma
resposta dels demòcrates. Aquesta premissa la compartim, com
no pot ser d’una altra manera, però crec que la resta d’iniciativa
és una mica maniquea. Per què ho dic?, perquè resulten
curiosos els exemples que han emprat per justificar aquesta
proposta.

Parlen de la llibertat d’expressió; dubt molt que ningú dels
presents en aquesta comissió no la defensi, però darrerament
ens trobem massa casos de tuitaires que són duts davant la
justícia per les seves opinions. Un cas de la setmana passada:
la Fiscalia ha cridat a declarar a Héctor López Bofill, professor
de dret de la Pompeu Fabra, per una sèrie de piulades de caire
polític. Llibertat d’expressió sotmesa a la voluntat política de
la Fiscalia?, parlam d’açò? Diu el Sr. Lafuente: “La
convivència s’articula des de la llibertat i la llei, i no des de la
imposició, i menys per força, de les idees. El respecte a
l’adversari polític és la base del sistema democràtic”.
Totalment d’acord. Torn a demanar què fa la Fiscalia cridant a
declarar a tots aquells que opinen, opinen, per exemple sobre
el procés independentista; per què la Fiscalia ha obviat o
arxivat altres casos d’amenaces com les rebudes per Pilar

Manjón o Narciso Romero, batle de San Sebastián de los
Reyes? És que existeix un doble arrasador? Una altra dada: les
darreres penes contra tuitàires sumen deu anys.

No podem donar suport a aquesta iniciativa, no perquè no
rebutgem obertament la violència sinó per la hipocresia que
desprèn, mentre membres del seu partit vagin a enterraments de
persones destacades del franquisme entonant el Cara al sol i
amb banderes preconstitucionals, tenint en compte com es
vulnera la Llei de memòria històrica; o també convé recordar
una sentència de la secció novena de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en
relació amb els símbols republicans i feixistes, dic literalment:
“La simbologia feixista sí que és il·legal perquè no la
protegeixen les lleis referents a la llibertat ideològica o
d’expressió; mentre que el republicanisme aspira a la
democràcia, la llibertat i la pau, el feixisme és la negació
absoluta d’aquests conceptes”. 

Podem seguir. Com hem de valorar que en el Ple del Senat
del passat 8 de març el Partido Popular bloquegés el tràmit
parlamentari de la llei per garantir la pensió d’orfandat a
menors víctimes de violència masclista?, no és açò violència
institucional? Mentre es jutgin joves per fer acudits contra
Carrero Blanco o hagin estat capaços de fer una llei com la
coneguda per mordassa els discursos a favor de la llibertat
d’expressió i per rebutjar la violència queden buits de
contingut. 

Per tot l’explicat no podem donar suport a aquesta
iniciativa, i sí que votarem a favor de les esmenes presentades
per Gent per Formentera i Podem en el cas que el grup
proposant les accepti.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull reconèixer una cosa,
per començar: potser és una de les proposicions que es
presenten aquí que em crea més problemes, i em crea més
problemes perquè no sé si som en el camí correcte tots, en tenc
molts dubtes. Sr. Lafuente, si nosaltres llegim aquesta PNL no
puc més que donar-li la raó de totes aqueixes coses, però també
estam en contra que no prenguem mesures. Nosaltres no som de
sucre, som diputats, som parlamentaris, tenim capacitat
d’influir en el que passa dins la nostra societat. Jo estava
certament en contra de fer declaracions com la que fins i tot
vàrem poder fer ahir al Ple del Parlament, que vàrem dir que
estàvem en contra de tota violència dins les instal·lacions
esportives; és que és molt polit, està molt bé, hi estam en
contra, però és que nosaltres, repetesc, no som de sucre,
nosaltres som responsables que existeixi aqueixa violència, o
corresponsables que existeixi. Per què?, perquè no legislam per
evitar això.
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Tot això té una base, i la base és la falta d’educació, de
formació i de respecte amb què està creada aqueixa societat,
perquè el que passa en política amb aquests fets ens passa en
esport, en esport d’al·lots, en esport d’adults; ens passa amb la
gent que no sap conduir per una carretera, perquè atropella
ciclistes, perquè condueix beguda, perquè condueix sota efectes
de drogues, i nosaltres què feim?, ens solidaritzam
sistemàticament, però, mesures, en prenem poques, mesures, en
prenem poques. 

Jo li diré una cosa, Sr. Lafuente: miri, nosaltres des del
Grup Socialista li aprovarem aqueixa moció, aqueixa PNL,
perdó, i m’agradaria que a partir d’ara tot el que suposi atacs a
la llibertat d’expressió ho aprovem i ho rebutgem des d’aquest
parlament, que siguem coherents. Però, clar, resulta que des de
Gent per Formentera es presenta una esmena, que també hi
estam d’acord, a nosaltres ens agradaria que l’acceptassin. Però
Podem també en presenta una altra in voce que diu que estam
en contra de tot tipus de violència; nosaltres també. És que
estam en contra de tot el que sigui violència. Per tant jo no li
vull dir que no perquè ningú no tingui cap escletxa mai per dir
“en un moment determinat vàreu dir que estàveu en contra
d’això”. Estam en contra de qualsevol tipus de violència, de
qualsevol, a qualsevol lloc, i ho deim des d’un parlament on la
força que tenen els parlamentaris és la paraula, i a través de la
paraula tot es pot rebutjar, tot es pot defensar.

Però, clar, jo, Sr. Lafuente, li ho dic amb tot el respecte del
món, el que s’ha dit aquí crec que tothom té la seva part de raó
i ens ho hauríem de fer mirar, ens ho hauríem d’aplicar i
hauríem de dir “quantes coses estan passant perquè puguem
evitar això?”; quantes coses estan passant perquè puguem
presentar PNL com aqueixa contínuament, cada setmana? Són
infinites, són infinites; per què?, perquè estam en una societat,
repetesc, que desgraciadament està cada vegada més faltada de
valors, i es pot anar a un expresident de Govern, a un professor,
a un mestre, a un fuster que vol dar una conferència sobre la
seva feina, i qualsevol pot estar legitimat per anar i escopir-li
a la cara, o per anar i cridar perquè no pugui donar aqueixa
conferència. 

A mi em diuen: “S’ha agredit a dos guàrdies civils”, se’ls ha
agredit per ser guàrdies civils?, se’ls ha agredit per muntar un
embull a les tantes de la matinada...?; idò, miri, arriba un
moment que m’és exactament igual, del que estic en contra és
de l’agressió, de la violència.

Però és que ens tractam nosaltres..., jo crec que
contínuament ens estam menyspreant dins la nostra feina.
Aqueixa PNL on arribarà?, a un manifestació que fa un
parlament: estam en contra de la violència en aquests casos; no,
estam en contra de totes les violències. Però què fem nosaltres
per evitar-ho? No, ho enviarem a Madrid perquè ho sàpiguen,
som un Parlament, que estam cobrant un munt de pasta cada
mes per tirar iniciatives endavant, per resoldre problemes, en
què sigui la nostra comunitat, en què sigui a ca nostra. Fa un
mes o fa dos mesos que parlam del que va passar a Alaró amb
l’esport, què hem fet nosaltres perquè això no es torni repetir?
Què és el que hem fet? Res, no ens agrada, estam en contra de
què es barallin els pares i davant els fills menys. 

Em sembla... a mi particularment em decep molt i em fa
creure cada vegada menys en el que faig jo aquí, en el meu
paper. Cregui’m que m’ho replanteig cada setmana, però
m’agradaria que entre tots comencéssim a tirar coses per
resoldre problemes, no per tirar-nos a la cara si jo estic més en
contra o menys en contra de la violència que tu, si aquest acte
que han fet contra els meus, o contra els teus, o contra els altres
és més greu que aquell que va passar a un altre costat. Tot el
que sigui impedir que la gent es pugui expressar a través de la
paraula hi estic en contra, que la gent s’expressi com vulgui a
través de la paraula, a través d’un tuit, a través d’un missatge,
a través d’una cançó, a través del que vulgui. I que els jutges
jutgin el que hagin de jutjar, però nosaltres no facem que es
pegui ningú. Crec que hi hem d’estar clarament en contra.

Dit això, repetesc, jo, Sr. Lafuente, m’agradaria molt que
acceptàs les esmenes que s’han fet, crec que seria una passa
endavant. Si no les accepta, pel nostre costat tendrà el suport a
aquesta PNL, que crec que està mancada de moltes coses, però
tendrà el suport. I crec que seria la manera que poguéssim
avançar més de pressa. I que altres vegades que passin aquest
tipus de coses, a través de vostè o a través d’un altre diputat,
d’un altre grup que presenta una PNL, tots li donéssim suport.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Procediria ara a la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts. Per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió de la sessió o continuam? Podem
continuar.

Així idò pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta o no l’esmena presentada pel
Grup Mixt i, a la vegada, l’esmena in voce que ha proposat
Podemos, s’hauria d’articular via modificació de la seva
proposició, la qual cosa hauria de ser acceptada per unanimitat
de tots els grups.

Té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que la
proposta anava precisament en la línia d’intentar no fer una
proposta de condemnar uns i no condemnar altres, però açò
s’agafava a una proposta feta el mes de novembre de l’any
passat quan van passar aquests fets, s’agafava una agressió, que
l’agressió es va produir i es troba sub iudice a 4 persones, dos
guàrdies civils i les seves parelles, pel fet de ser guàrdies civils,
no pel fet que hi havia una baralla a un bar, sinó pel fet de ser
guàrdies civils; s’agafava una agressió a un membre del Partit
Popular de Noves Generacions, i s’agafava una agressió, no
física en aquest cas, però que s’havia impedit fer un acte a una
universitat per part d’un dirigent del Partit Socialista, de Felipe
González.

Per tant, intentar que siguin..., no era una manifestació de
dir és una agressió a membres de la meva formació política.
No, en general a funcionaris públics i defensors de la legalitat
i de l’ordre públic, com són els guàrdies civils, un de Noves
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Generacions i Felipe González. Per tant, jo crec que l’important
és precisament no cercar justificacions d’aquests fets, no cercar
casos relatius, eren fets molt greus en aquell moment i per tant,
jo crec que les postures de cercar una justificació no són
adequades i crec que han de ser postures contundents en aquest
cas, de dir no, aquestes coses no han de passar a un estat
modern, no hi tenen cap cabuda, ni aquestes ni cap altra de
violència física.

Per açò jo li propòs a Podemos, per exemple, acceptar la
seva esmena, si tothom hi està d’acord, però d’afegir a la
proposta del PP que “condemnam totes les agressions físiques”.
Totes les agressions, agafar l’esmena que ha fet el portaveu de
Podemos i que sigui un afegit, no una substitució, si hi estan
d’acords tots, doncs per la nostra part, perquè no hi hagi cap
dubte, doncs hi estam totalment d’acord.

Respecte de l’esmena presentada per Gent per Formentera.
Primer, a la seva exposició fa una confusió i jo crec que de
bulto, molt important, diu: “han passat els casos de la
condemna a Valtònyic i el tema de la condemna a artistes i tal”.
Aquestes no tenen absolutament res a veure amb la Llei de
seguretat ciutadana, varen ser condemnats pels tribunals. Els
tribunals no apliquen la Llei de seguretat ciutadana, apliquen el
Codi Penal. La Llei de seguretat ciutadana és una llei
governativa que aplica expedients sancionadors administratius.
No tenen absolutament res a veure, res absolutament! 

I per tant, si ja hi ha una proposta de modificació d’aquesta
Llei de seguretat ciutadana, aprovada pel PSOE, era la famosa
llei de la patada a la puerta del Sr. Corcuera, que jo
personalment tal vegada estic pensant que hi ha determinats
articles que són massa restrictius i, personalment, puc pensar
açò, però que és el parlament de l’Estat que modifica aquesta
llei, que és una llei que té com a finalitat que les persones que
fan infraccions administratives siguin sancionades
administrativament, i no té absolutament res a veure amb les
condemnes penals que van pel Codi Penal i les aplica el poder
judicial. Per tant, jo aquesta esmena crec que no té res a veure
amb el que parlam. A més ja hi ha hagut un pronunciament del
Parlament i en tot cas seria una modificació de la llei en el
Congrés de l’Estat.

Respecte d’altres manifestacions, per damunt, dir que de
Podemos acceptaria l’esmena in voce si hi està tothom d’acord,
per afegir.

En altres qüestions, crec que també s’han mesclat coses
d’actuacions dels fiscals, o actuacions dels tribunals que no
tenen res a veure, en tot cas, amb la Llei de seguretat ciutadana
i que si el fiscal actua, serà una actuació de la Fiscalia, que
després determinarà el jutjat. I home, per part de Podemos es
posava en qüestió que hi hagi judicis justs i que els tribunals
actuïn amb independència; jo crec que, home, jo esper i desig
que les persones que en aquest cas es troben en fase
d’instrucció, amb una investigació per part de l’Audiència
Nacional, que és un jutjat d’instrucció, quan arribi el seu
moment, tendran un judici just i independent i el tribunal
dictarà una sentència d’acord amb les proves. I si no hi ha res
a veure..., i per sort, tant de bo aquests fets no hagin passat i
són innocents, perfecte, i si no el tribunal condemnarà. Però
posar en qüestió els tribunals quan a un no li agraden les seves

actuacions en una investigació en fase d’instrucció i quan li
agraden sí, crec que no és massa coherent. Per açò acceptam la
seva esmena, que rebutjam absolutament totes les actuacions
violentes que tenguin el seu motiu polític...

(Remor de veus)

Afegir, si hi estan d’acord. I jo crec que d’aquesta manera
serien aquests tres fets que són prou greus i, a més, tota la resta.

I bé, les altres qüestions crec que han quedat més o menys
contestades quina era la nostra posició. Jo estic d’acord també
amb moltes de les manifestacions que ha dit el portaveu del
PSOE. Jo crec que sí tenim coses a fer des del Parlament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, vagi acabant per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

..., des de les institucions polítiques precisament, per no
fomentar que passin aquestes coses i per rebutjar quan passen,
i per modificar la normativa en cas que hi hagi normatives que
siguin desproporcionades o que no donin resposta a aquests
fets.

Per tant, crec que sí que val la pena continuar fent feina
com a diputats perquè aquestes coses no passin, per rebutjar-ho
i per modificar legalment les coses que siguin de la nostra
competència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Si no ho he entès malament,
vostè proposa afegir i amb la qual cosa modificar la seva
proposició, mantenint el text original que ara mateix es manté,
afegir l’esmena in voce que ha formulat el Sr. Morrás, dient que
“el Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol tipus de
violència.” Vindria a dir açò.

(Remor de veus)

I formes i tipus. I rebutja l’esmena presentada per Gent per
Formentera. 

Així, idò, si per la unanimitat de tots s’accepta aquest
afegit...

LA SRA. TUR I RIBAS:

M’agradaria fer un aclariment, si em permet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

És sobre aquesta qüestió? Si s’accepta...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sobre aquesta qüestió, sí, sí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

O entenc que és sobre aquesta qüestió, si no, vostè m’ho
farà saber. Volia aclarir una cosa, aquesta proposició no de llei
parla de violència, dels diferents tipus de violència que es pugui
exercir sobre qualsevol dels casos que s’han exposat, i l’esmena
que ha presentat Formentera té a veure amb violència, perquè
la restricció de la llibertat d’expressió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, la seva esmena ha estat rebutjada...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

... l’únic que se’ls demana és si unànimement...

LA SRA. TUR I RIBAS:

No. 

LA SRA. PRESIDENTA:

... accepten que s’afegeixi l’aportació de Podemos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Morrás, té la paraula. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero es que me han modificado la propuesta. Tendré que
responder yo. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Es que es una modificación de la propuesta en sí mismo.
Les esmenes in voce no existeixen, amb la qual cosa vostè fa
una aportació, si el grup proposant vol modificar els termes de
la seva proposició recollint la seva aportació, perfecte. Ha de
ser aprovat per unanimitat i, si no s’accepta aquesta
incorporació, idò, es votaria la proposició tal qual.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pues no aceptaríamos la incorporación porque en realidad
no pretenden defender todo tipo de violencia sino remarcar
algunas y otras no.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, idò, en no haver estat acceptada per
unanimitat aquesta modificació, se sotmet a votació tal qual la
proposició no de llei presentada originàriament pel Partit
Popular. 

Passam, idò, a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 15238/16. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions, no hi ha.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15238/16, relativa a rebuig de la violència i als atacs
contra la llibertat d’expressió.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 16090/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a creació d’una trobada permanent de
coordinació de l’acció exterior a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuación, pasamos al debate de la Proposición no de
ley RGE núm. 16090/16, del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la
creación de un encuentro permanente de coordinación de la
acción exterior de las Illes Balears.

Para su defensa tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.
Maria Antònia Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. A les nostres
illes existeixen diferents administracions i organismes que
realitzen una acció exterior de defensa i promoció d’aquesta
terra més enllà de les seves fronteres. Tenim, per exemple, el
Centre Balears Europa, dedicat a les relacions amb la Unió
Europea que va ser creat pel Govern balear, la Caixa d’Estalvis
“Sa Nostra”, la Universitat de les Illes Balears i la Cambra de
Comerç de Mallorca. Així mateix, en el mateix Govern de les
Illes Balears hi ha, i hi ha hagut sempre, direccions generals o
ens públics instrumentals, com l’actual Direcció General de
Relacions Institucionals i Acció Exterior dins la Conselleria de
Presidència. 

D’altra banda, les conselleries també fan feina per
promocionar les Illes a nivell turístic, artístic, literari,
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comercial, industrial i des de les cambres de comerç s’ha
acumulat molta experiència en aquest àmbit. També, com no
podria ser d’altra manera, des de la Conselleria de Serveis
Socials es du a terme una acció de cooperació social i
econòmica de caràcter exterior. Així, idò, crec que tots estarem
d’acord que es treballa diàriament en distints nivells i des de
diferents plataformes per afavorir l’acció exterior de les Illes
Balears, però resulta essencial que aquests esforços es realitzin
des de l’absolut respecte de les competències assolint el grau
més alt d’eficiència. Per aconseguir aquest objectiu és
imprescindible crear sinèrgies, evitar duplicitats i aprofitar al
màxim els recursos i les inversions fetes. 

Per això, avui ens agradaria tenir el vostre suport per tal de
demanar al Govern de les Illes Balears la creació d’un lloc de
trobada permanent entre les diferents direccions generals, ens
públics instrumentals, corporacions de dret públic i qualsevol
altra administració o ens que duguin a terme una acció exterior
per tal que es coordinin les activitats que es desenvolupen i es
generin majors sinèrgies perquè l’acció exterior conjunta sigui
el més eficaç i eficient possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista se ha presentado la enmienda RGE núm. 6180/17.
Para su defensa tiene la palabra la Hble. Sra. Maria José
Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. De
l’exposició que ha fet la Sra. Sureda hi ha unes paraules claus
que jo crec que val la pena tenir en compte, que són lloc de
trobada permanent, coordinació d’activitats, generar major
sinèrgies i acció exterior eficaç i eficient.

Vull explicar aquí que el Govern de les Illes Balears crec
que ha demostrat que aposta precisament per dur a terme una
coordinació de la seva acció exterior no només a nivell intern
entre les pròpies conselleries i òrgans institucionals, com pot
ser el Centre Balears Europa, que ha citat la Sra. Sureda,
mitjançant la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior,
sinó també amb altres organismes de dret públic, com també
s’han mencionat, poden ser les cambres de comerç mitjançant,
en aquest cas, convenis de col·laboració.

En aquest sentit, la Comissió Interdepartamental d’Acció
Exterior, regulada per darrera vegada pel Decret 9/2016, de 19
de febrer, preveu en el seu article 3 que, a més dels membres de
la comissió, previstos a l’article 2, que són la Conselleria de
Presidència, directors generals, que duen determinades matèries
totes elles de les conselleries relacionades amb aquesta acció
exterior de la nostra comunitat, i la Direcció Gerent del Centre
Balears Europa, es pugui convidar també a qualsevol expert o
persona que pel seu rang orgànic o representatiu pugui
coadjuvar a aquesta millora de les tasques de la comissió en
aquesta coordinació d’activitats, generació de majors sinèrgies
de l’acció exterior de la nostra comunitat per tal que sigui
eficaç i eficient.

Per tant, el Govern es compromet a convidar a les reunions
de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior, òrgan que
també, com preveu aquest decret que he citat anteriorment, el
9/16, preveu un mínim de dues reunions a l’any, essent possible
també reunions extraordinàries en cas que sigui necessari, idò,
convidar a participar a aquesta comissió totes aquelles persones
que siguin necessàries perquè l’acció exterior d’aquesta
comunitat sigui més eficient i més eficaç.

A més, pel que fa concretament a la Cambra de Comerç de
Mallorca, des de fa anys s’han vengut signant convenis de
col·laboració que permeten, precisament, coordinar aquestes
actuacions que es duen a terme entre la Cambra de Comerç i el
mateix Govern en qüestions d’acció exterior.

Per aquest motiu presentam l’esmena, en el sentit d’afegir
que aquest lloc de trobada permanent, que es reclama a la
proposició no de llei, sigui precisament aquesta comissió
interdepartamental d’acció exterior com a lloc permanent i
seria aprofitar aquesta comissió per fer aquest tipus de trobada.
I la resta la mantendríem, però essent ja una comissió que
existeix crec que no la podem obviar perquè si no també
podríem duplicar actuacions.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por
parte del Grupo Popular tienen la palabra la Hble. Sra. Mabel
Cabrer, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular donarem suport la iniciativa
presentada per El Pi i en cas que s’accepti l’esmena del Grup
Socialista, idò, també li donarem suport, perquè, efectivament,
és cert que és imprescindible coordinar esforços i coordinar les
partides econòmiques del que suposa l’acció exterior de les
Illes Balears, és cert que hi ha diverses direccions generals de
distintes conselleries que hi intervenen, però també ens
instrumentals i també corporacions de dret públic, com la
Cambra de Comerç i també, pot ser, altres administracions que
un moment donat, consells insulars, ajuntaments, idò, facin
aquesta acció exterior. És evident que tot el que sigui coordinar
i tot el que sigui intercanviar i conèixer el que fa un i altre evita
duplicitats administratives, que és del que es tracta.

També és cert que des de fa anys, des de l’any 2000, es va
crear aquesta comissió interdepartamental d’acció exterior que
ha sofert diverses modificacions per adaptar-se a cada
legislatura i que, en concret, la darrera va ser amb el Decret del
Consell de Govern 9/2016. Aquesta comissió passa que sembla
que només està tancada dins del Govern de les Illes Balears,
direccions generals, etc., però no contempla ni les cambres de
comerç ni altres administracions, amb la qual cosa em sembla
bé que s’aprofiti, però tal vegada no sé si s’hauria de
replantejar una modificació més concreta d’aquest decret
perquè quedi clar com s’incorporen, en quin nivell i com es
funciona, però bé, avui per avui no s’està plantejant aquesta
modificació de decret, però ja que s’aprovarà que hi hagi
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aquesta trobada més oberta amb altres organismes, per ventura
el millor seria plantejar aquesta modificació.

Però bé, en qualsevol cas donarem suport a la iniciativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears tiene la palabra el Sr. David Martínez, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears donarem suport a la iniciativa que presenta El Pi
sobre coordinar l’acció exterior a les Illes Balears, entenem que
és important aquesta coordinació; i també estem d’acord amb
l’esmena proposada pel Partit Socialista i també li donaríem
suport en cas de ser acceptada. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. David Abril, por un tiempo
de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa amb una
petita advertència, i és que per una part tenim la necessitat
d’una major coordinació política en matèria de tot el que es fa
respecte de l’acció exterior, però a vegades també dins aquesta
acció exterior hi ha diferents línies d’acció i de política pública
que poden ser fins i tot contradictòries entre elles mateixes. A
vegades l’acció exterior de comercialització i promoció
d’empreses pot xocar, per exemple, amb la voluntat de
cooperació al desenvolupament, perquè els interessos per
exemple de les empreses poden ser contradictoris amb els de la
destinació de l’acció o dels recursos en qüestió, i en això em
vénen moltíssims d’exemples al cap, de com s’ha utilitzat de
manera clarament contradictòria, per no posar més
qualificatius, l’acció exterior històricament en aquesta terra. 

Per exemple dins aquesta contradicció darrera que els
comentava entre la promoció exterior de determinats interessos
empresarials i la cooperació, el que passava per exemple a la
República Dominicana i que em va contar personalment
l’anterior president de la República Dominica és que el Sr.
Matas intercedia en favor dels empresaris hotelers amb la
priorització d’autopistes a la d’hospitals perquè eren importants
per als interessos hotelers, en aquest cas a la República
Dominicana. O com es va utilitzar la compra de vot argentí a
través de l’acció de les cases balears a l’exterior. O com allò
que érem incapaços de gestionar aquí, com les dessaladores,
intentàvem exportar-les a Perú i encara no han aparegut
aquelles dessaladores. Podríem passar també pels capítols
russos de tota aquesta pel·lícula de l’acció exterior, però
aquests els guardarem per a un altre dia.

També m’atreviria a afegir dins el llistat d’organismes
possibles que poden entrar dins l’acció exterior possible i
desitjable de les Illes Balears l’ATIB, l’Agència Tributària, en
el sentit que tanta sort pogués servir també per detectar aquells
bons mallorquins, illencs, que s’enduen els doblers a l’exterior
i que evidentment això també perjudica aquestes illes i la nostra
ciutadania.

En tot cas vagin alerta, amic d’El Pi, que no vengui el
Govern d’Espanya o el Tribunal Constitucional a dir que volen
envair les seves competències en matèria d’acció exterior. Els
vull recordar que una altra comunitat veïna, la de Catalunya, fa
poc més d’un any tenia suspesa tota una conselleria, que era la
d’acció exterior, que regenta el meu bon amic Raül Romeva.
Recordin també que aquests dies hem parlat molt de
pressupostos generals de l’Estat, de règim especial, i ja es
poden imaginar que si el Govern d’Espanya ens defensa poc
cap a l’interior, es poden imaginar que cap a l’exterior la funció
que compleix el Ministeri d’Exteriors respecte de les Illes
Balears, i crec que això és extensible a la resta de comunitats,
és absolutament nul·la. Per tant ens convé reforçar i coordinar
millor tot el que puguin ser competències d’acció exterior
d’aquesta comunitat d’acord amb allò que diu el nostre Estatut,
que ens dóna total legitimitat, encara que fins i tot això es pugui
posar en qüestió en un moment donat, més que res perquè pens
sincerament que perquè qualque dia l’acció d’Exteriors del
Govern d’Espanya pugui jugar al nostre favor, en lloc de dir-
nos IB, Illes Balears, ens hauríem de dir IBEX-35.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra. Patricia Font, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Quan diferents administracions
comparteixen un àmbit de feina, com és el cas del que s’exposa
en aquesta iniciativa, resulta fonamental que funcionin de
manera coordinada per tal que es puguin obtenir resultats
eficients. La col·laboració entre els diferents actors, més en el
cas del nostre petit país, és absolutament necessària per tal de
tenir més veu a l’hora de reivindicar-nos. En moltes ocasions
aquesta manca de coordinació i el desconeixement del que fan
uns i altres ha produït un desaprofitament dels diferents
recursos que hi ha a l’abast en l’àmbit internacional. A la
vegada una col·laboració d’aquest tipus i ben plantejada pot
resultar molt beneficiosa per dur a terme projectes presentats
per les diferents direccions generals.

Votarem a favor d’aquesta proposta, i si el grup proposant
accepta l’esmena també li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Silvia Tur, por un
tiempo de diez minutos.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Sí, nosaltres també pensam que és
coherent la proposta que fa El Pi amb aquesta proposició no de
llei. Pensam que és bo que hi hagi una coordinació de les
accions exteriors que puguin fer els diferents organismes
públics de les nostres illes, i per tant..., i fins i tot els privats,
perquè aquí també es parla de les cambres de comerç. Per tant
donarem suport a l’esmena del Partit Socialista, si vostès
l’accepten, i en tot cas estam d’acord amb això que plantegen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Procede ahora la suspensión de la sesión
por un tiempo de diez minutos, por lo cual solicitamos al grupo
proponente si suspendemos la sesión o si podemos continuar.

Tiene la palabra, para contradicciones, el grupo proponente
por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, agraïm el
suport de tots els grups parlamentaris. Evidentment des d’El Pi
el que no es vol és crear per crear, i si es considera que es pot
aprofitar aquesta comissió interdepartamental d’acció exterior
com a lloc de trobada permanent, per nosaltres no hi ha cap
problema, el que en definitiva volem és que es puguin
coordinar les activitats que es desenvolupen i que es puguin
generar aquestes majors sinèrgies possible. Per tant acceptam
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Entendemos que acepta la
enmienda que hace el Grupo Socialista. ¿Por tanto podemos
entender que se aprueba por unanimidad?

En consecuencia queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 16090/16, relativa a la creación de un encuentro
permanente de coordinación de la acción exterior de las Islas
Baleares.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3958/17, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

A continuación pasamos al debate de la Proposición no de
ley RGE núm. 3958/17, del Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears, relativa a la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades de las Islas Baleares.

Para su defensa tiene la palabra el Hble. Sr. David
Martínez, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bon dia. La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears, es va realitzar abans de les modificacions
pertinents en la legislació estatal a causa de l’aparició de casos
en què les empreses, a fi d’obtenir més beneficis, omplien sense
cap seguretat espais, superant així de molt el seu aforament i
sense tenir presents les mesures de seguretat que en cas
d’accident o imprevist a les instal·lacions podien suposar un
perill per als assistents a aquest esdeveniment.

Tanmateix aquesta normativa va elevar els requisits per a la
realització d’activitats sense pensar en aquelles entitats
voluntàries sense ànim de lucre, les quals, a causa de les
limitacions que la llei propugna, ara queden atrapades en una
situació fora de la seva capacitat d’actuació. Les entitats que
han de contribuir a la reflexió social, que han d’obrir els ulls a
les diferents realitats existents i que treballen gratuïtament per
a la ciutadania queden sotmeses a una regulació que les
constreny de tal forma que la realització de moltes activitats és
gairebé impossible. Amb l’aprovació d’aquesta normativa la
realització d’activitats no permanents per part tant d’entitats
públiques com privades, entitats sense ànim de lucre,
associacions culturals, veïnals o d’acció social, es veu
condicionada per una sèrie de requisits, informes, plànols,
autoritzacions administratives prèvies per organitzar festes
populars o activitats recreatives o d’altre índole que suposen en
moltes d’aquestes vegades obstacles insalvables.

Alguns d’aquests obstacles són els següents, per exemple,
la normativa estableix un límit de 500 persones a l’aire lliure
per establir la diferenciació entre activitats no permanents
majors i menors. Això suposa un greu perjudici per a aquelles
entitats que organitzen actes amb més de 500 assistents a les
seves festes o activitats i que han de pagar un delineant i 
enginyer per a la presentació dels plànols, la qual cosa suposa
un greuge econòmic per a aquestes entitats.

A més, la classificació que fa la llei es fa amb uns criteris
molt genèrics i estrictament tècnics, i no diferencia entre
activitats comercials i lucratives organitzades per empreses
d’espectacles i caracteritzades per grans i sofisticats muntatges
escènics on prima la part comercial d’aquelles activitats més
senzilles de caràcter participatiu i popular organitzades per
entitats ciutadanes, no hi ha aquesta diferenciació.

La conseqüència és que es fixa un procediment únic que
resulta de difícil aplicació en aquelles activitats de tipus
cultural o recreatiu que s’organitza amb la iniciativa de les
organitzacions sense ànim de lucre per l’impacte econòmic que
suposa el compliment dels requisits tècnics que a la pràctica es
converteix en un impediment molt important per organitzar
aquestes activitats de caràcter festiu i popular.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presentem la següent proposició no de llei: en el punt
1 instem... “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar una revisió tècnica i política de la
Llei 7/2013, del 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears i
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en el cas que aquesta revisió així ho demostrés la seva
modificació pertinent”.

Al punt 2: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les illes Balears que la mencionada revisió tingui com a punt
de partida l’anàlisi i avaluació de les dificultats que troben tant
els ajuntaments de les Illes Balears com les entitats sense ànim
de lucre i que vagi en la direcció de: -el primer punt-, estudiar
formes de facilitar la realització d’activitats de tipus cultural o
recreatiu per entitats ciutadanes sense ànim de lucre que no
creïn un perjudici tan gran com per anul·lar la realització
d’esdeveniments per la manca de recursos per complir la
normativa.” 

El segon apartat: “contemplar la possibilitat d’incloure en
els requisits la tipologia d’activitat, no només a través dels seus
aspectes tècnics, sinó també en el tipus de subjecte que la du a
terme, el seu objectiu i diferenciar entre entitats i empreses, el
risc estimat de l’activitat i el tipus d’infraestructures i
instal·lacions necessàries per a la realització de l’esdeveniment,
com per exemple el tipus de potència sonora dels equips
utilitzats en l’activitat en relació amb el tipus d’activitat”.

En el tercer punt: “revisar l’aplicació del nombre
d’assistents o un barem més ajustat a la realitat per tipologia,
àmbit i subjecte de l’activitat ja que actualment la majoria
d’activitats veïnals tenen classificació d’activitat major amb el
perjudici que això implica per a aquestes”.

I el darrer punt: “estudiar la possibilitat de diferenciar entre
activitats fetes en un recinte tancat de les festes a la via pública
o a espais oberts, donades les diferències en la seva seguretat
i control”.

Presentem aquesta proposta per facilitar que aquests
esdeveniments organitzats per entitats sense ànim de lucre no
tenguin aquests perjudicis i sigui més fàcil que la normativa ho
permeti i que es pugui estudiar aquest canvi per facilitar que
festes populars es puguin dur a terme sense cap problema. I
esperem el suport dels grups parlamentaris aquí presents a la
comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular se han presentado las enmiendas RGE
núm. 6173 y 6174/17, para su defensa tiene la palabra la Hble.
Sra. Mabel Cabrer, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, nosaltres
no dubtam de la bona intenció i la bona fe d’aquesta iniciativa
i, de fet, tot el que sigui revisar qualsevol norma perquè les
coses millorin, doncs no ens hi oposarem i ho compartirem,
però hem de pensar que estam damunt una matèria idò..., idò
delicada, que és la regulació d’activitats, activitats obertes al
públic tant per promotors privats com per promotors culturals,
entitats sense ànim de lucre o promotors públics. I aquesta
regulació, que fa anys que existeix en l’àmbit nacional i ara

amb la competència autonòmica des de l’any 2006, idò la
darrera llei que tenim és una llei de l’any 2013, prou recent,
que és la Llei 7/2013 on queda clar quin és l’objectiu d’aquesta
intervenció administrativa i d’aquesta llei, ho diu clarament al
seu article 1.2 que “la intervención administrativa tiene como
finalidad garantizar las condiciones de seguridad de personas
y bienes, la salubridad, el desarrollo sostenible y la
preservación del medio ambiente, el uso racional de los
recursos, la prevención de riesgos laborales, así como la
defensa de los intereses de la infancia, la juventud y la calidad
de vida de todos los ciudadanos desde la solidaridad
colectiva”.

Per tant, l’objectiu és clar, és a dir, s’han de... en activitats
obertes al públic s’hi ha d’intervenir per garantir una sèrie de
principis i bàsicament aquests tipus de lleis són lleis molt
tècniques i elaborades des d’un caire molt tècnic, perquè
realment directrius polítiques en temes... tant en temes
d’incendis, d’aforament, de sonoritat, del que sigui, idò són
temes sempre complicats i complicats de gestionar, i ho vivim
cada dia a multituds d’activitats que... des de perills que hi
pugui haver, des de molèsties o no a veïnats, sigui del tipus
d’activitat que sigui..

I és evident que el promotor d’una activitat si té ànim de
lucre o si no el té és diferent, evidentment el que té ànim de
lucre idò sempre pot intentar tenir menys mesures de seguretat
o el que sigui per estalviar, però, en qualsevol cas, el que és
important és que hi hagi una reglamentació i de vegades, que
una entitat sigui sense ànim de lucre no implica que no tengui
els mateixos riscos i per això és delicat distingir entre segons
quins tipus de promotors, siguin privats o públics o de caire
social o cultural o el que sigui, no?, perquè al final una manca
de claredat a la normativa, una manca de requisits, si passa
qualsevol cosa i no està clar i semblava que sí complia o no
complia..., però si hi ha una desgràcia idò al final fins i tot els
mateixos promotors d’aquestes entitats poden ser responsables
ja no de tipus civil, fins i tot penal i per desgràcia ho hem viscut
amb batlles i persones que de sobta en una activitat es pensava
que tot estava bé, idò han acabat fins i tot passant un calvari
judicial penal i a més amb desgràcies personals que sempre tens
o te’n sents responsable.

Per la qual cosa nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa en la mesura que tot el que sigui revisar doncs bé,
això no implica que després si hi ha una revisió s’estigui o no
d’acord segons la iniciativa que entri al Parlament, però sí que
ens agradaria, si pot ser, que es pogués afegir almanco que, és
obvi, no?, però que en cada apartat “tot garantint la seguretat”,
més igual l’expressió, però que quedi clar que això, almanco
això sí que és molt prioritari.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista han presentado la enmienda RGE
núm. 6181/17, para su defensa tiene la palabra la Hble. Sra.
Maria José Camps, por un tiempo de diez minutos.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia de nou. Compartim plenament
el fons d’aquesta proposició no de llei i així mateix compartim
també les explicacions que ha fet la portaveu del Grup Popular
quant a quina és la finalitat d’aquesta norma, que no és altra
que garantir aquesta seguretat.

I en aquest sentit, però, també d’aquestes traves
administratives que s’han anat posant per al desenvolupament
de diferents activitats, el Govern ja treballa en la modificació
d’aquesta llei 7/2013, de 26 de novembre.

Ara bé, del text de la proposició no de llei s’infereix molt
fàcilment que es parla i es fan distincions d’entitats
empresarials, podríem dir, d’entitats sense ànim de lucre o es
parla també d’activitats culturals o recreatives, d’associacions
de veïns, fins i tot d’administració pública.

Entenc, entenem des del Grup Socialista, que és un error
diferenciar aquestes activitats perquè, com també ho ha dit la
Sra. Cabrer, el fil conductor ha de ser innegablement aquesta
seguretat que s’ha de garantir en tot moment i, òbviament, la
seguretat ha d’estar garantida tant si el promotor és una persona
que es lucra amb aquella activitat, és una empresa o bé, és una
administració pública o bé una associació de veïns o un club
esportiu o una entitat sense ànim de lucre.

En tot cas, la distinció correcta entenc que hauria d’estar
entre activitats permanents i no permanents.  I en qualsevol cas,
també aquesta distinció que ens proposa la proposició no de llei
podria entrar en una picaresca important, perquè hem de
recordar necessàriament que el cas més famós de corrupció que
hem tingut en aquesta terra, o dels més famosos, té el nom de
cas Nóos i Nóos era una associació sense ànim de lucre, i no
per açò no tenia recursos i no per açò no podia complir la
normativa.

Es pot acceptar doncs que sigui més fàcil el procés per dur
a terme aquesta activitat, per a segons quin tipus d’activitat,
però ha de ser garantida aquesta seguretat tant a l’administració
pública, empresa o associacions sense ànim de lucre. I tenim
desgraciadament de fa dos dies un exemple molt recent que va
acabar en desgràcia, que és aquest castell inflable a Girona que
va rebentar i bé, en aquest cas estava dins un restaurant, però
podria ser perfectament una festa per a infants que faci una
associació de veïns o una escola.

Per tant, presentam aquesta esmena, que ve a eliminar del
text original de la proposició no de llei les referències a “sense
ànim de lucre” o aquesta distinció de diferents activitats, siguin
culturals, esportives, recreatives o de qualsevol altre tipus. I per
tant, fem una esmena de substitució, però realment es manté el
fons de la proposició, però s’elimina aquesta distinció a què he
fet referència. I bé, no crec que sigui necessari llegir-la
textualment, simplement és açò, eliminar aquestes diferències
de requisits quan sigui una associació, o una empresa, o una
administració pública, o quant al tipus d’activitat perquè
consideram que per damunt de tot s’ha de garantir aquesta
seguretat.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Parlamentario MÉS por
Mallorca, tiene la palabra el Sr. Abril, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure, jo els he de dir que tenc dubtes sobre aquesta
proposició no de llei i el sentit del vot del nostre grup
parlamentari, per qüestions que ja s’han comentat, perquè
també no fa gaire vàrem rebutjar una iniciativa aquí semblant
i amb uns termes similars als que presenta avui Podem.
Compartim totalment el sentit que tenim un problema quan a
les entitats sense ànim de lucre se’ls demana uns requisits per
mor del que estableix la Llei d’activitats, que impossibiliten a
la pràctica que, justament per la seva naturalesa, que són
entitats sense ànim de lucre, puguin assumir determinats
condicionants i requisits, per exemple en matèria de seguretat. 

Entenem que l’esmena que presenta el PSOE pot millorar
el text, però també quan utilitzam l’expressió “el tipus de
subjecte que la du a terme”, creiem que navegam un poc en la
mateixa inseguretat jurídica, igual que quan el Partit Popular
intenta fer incidència en què això no afecti la perillositat. Però
al final la perillositat és una qüestió objectiva, independentment
que la faci una entitat sense ànim de lucre o una empresa. 

Per tant, ja els dic, nosaltres tenim dubtes sobre l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei, però compartim plenament el
sentit i la necessitat de resoldre aquesta qüestió. Pens,
personalment, que si s’ha de modificar la Llei d’activitats haurà
de ser en el sentit que l’administració responsable, jo crec que
serà sobretot en aquest cas..., moltes vegades estam parlant...,
sobretot parlam d’entitats a nivell municipal, només es podrà
resoldre des de la corresponsabilitat d’aquest requisit per part
de les institucions, en el cas que es tracti d’entitats sense ànim
de lucre.

Pens que no hi ha una altra via jurídica per resoldre aquesta
qüestió. Però bé, en tot cas, si tots els grups parlamentaris hi
estan d’acord, el nostre vot també serà favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de deiz minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. De la
mateixa manera que ja s’ha explicat, nosaltres no tenim cap
problema en votar a favor el punt 1, perquè és una revisió
tècnica i jo crec que és necessària i és important. Però el tema
de la diferenciació és delicat perquè, en definitiva, el que es vol
és la seguretat.
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Sí que és cert que l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista millora aquest punt. Però com molt bé ha dit ara el
Sr. Abril, el tema de diferenciació segons el tipus de subjecte
que la du a terme, segueix dins l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista.

Per tant, nosaltres demanaríem votació separada del punt 2
i ens abstendríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Compartim l’interès per facilitar els tràmits perquè
les entitats i ajuntaments puguin realitzar activitats, sense tants
entrebancs i delimitant bé les condicions. Ara bé, ens trobam en
una situació dubitativa semblant a la descrita pel Sr. Abril. 

Amb tot i amb els dubtes que tenim, donarem suport a
aquesta proposta i esperem que Podem accepti l’esmena
presentada pel Grup Socialista, perquè com han dit altres
companys, entenem que aquesta millora el text de la
proposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentari Mixto tiene la palabra la Hble. Sra. Tur, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, jo veient la intenció de Podem, quan
presenta aquesta iniciativa, estic d’acord amb el fons, sé que...
i ho he pogut viure en primera persona, és a dir, sé que, en
certes ocasions, quan hi ha activitats organitzades per
organitzacions sense ànim de lucre, per associacions veïnals i
d’altres, en moltes ocasions, tot i que l’aforament tal vegada els
obligaria a complir una sèrie de requeriments que actualment
la llei exigeix per igual a tothom, més que la intenció és la
finalitat, la possibilitat i les característiques de les actuacions
que volen dur a terme, podrien ser objecte d’estudi i fins i tot
d’aprovar-la (...) algunes excepcions, perquè entenem que
probablement no hi ha els mateixos graus de perillositat a
l’hora de fer certes activitats, o no hi ha la mateixa capacitat de
tramitació d’expedients que en ocasions són enrevessats i que
duen el seu temps, i que, fins i tot, tenen un cost elevat que, en
moltes ocasions, algunes organitzacions no es poden permetre.
Per tant, estic d’acord absolutament amb el fons del que
plantegen.

Igualment estic d’acord també amb les esmenes que planteja
el Grup Popular, perquè entenc que hi ha una premissa que no
pot ser excusable, i que no pot ser objecte d’exempció
absolutament a ningú, que són els criteris de seguretat, i crec
que això ha de prevaler per sobre de qualsevol altra qüestió.

Però també estic d’acord amb la revisió de la llei, estic
d’acord en això que planteja el Grup Socialista pel que fa a
analitzar quines serien les mesures que podrien permetre una
agilitació de les tramitacions, la creació de documents
específics per a algun tipus d’activitats concretes, que se sap
que són innòcues, o que pràcticament tenen risc zero i que
podrien facilitar la realització d’esdeveniments per part de tots
aquests col·lectius que vostè està denunciant a la seva
proposició no de llei.

Per tant, jo crec que si vostès accepten les esmenes que ha
plantejat el Partit Popular i les que ha plantejat també el Grup
Socialista, la redacció millorarà, s’aclarirà, serà més precisa i,
per tant, es podrà fer la feina..., en aquest cas el Govern podrà
iniciar la feina que vostès demanen per fer una revisió
d’aquesta llei i veure de quina manera es pot fer un major
desenvolupament d’aquesta llei perquè sigui més senzill fer
aquest tipus de tramitacions, sense per això perdre cap de les
mesures de seguretat, o posar en risc cap de les mesures de
seguretat que han de ser exigibles a tot tipus d’activitat.

Per tant, votarem a favor de la seva iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Procede ahora a la suspensión de la sesión, por un tiempo
de diez minutos. Por lo tanto, solicitamos al grupo proponiente
si suspendemos o si podemos continuar.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Podemos continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Pues en este caso tiene la palabra el Sr. Martínez, por un
tiempo de cinco minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als grups que donaran suport
a aquesta iniciativa i començarem pel Partit Popular. Estam
d’acord amb l’esmena que proposen i entenem... és evident que
la llei ho posa com a objecte i si s’inclou a la proposta quedarà
més aclaridora i acceptem l’esmena que proposen. És un dels
requisits que jo crec que aquesta llei intenta garantir, el tema de
la seguretat, més enllà d’altres qüestions que sí que hem tingut
aquesta petició d’associacions i entitats que demanaven
almenys estudiar aquest canvi. Entenem que és complicat, és un
tema que té molts de factors.

 I passant a l’esmena proposada pel Partit Socialista també
entenem que, efectivament, que siguin entitats sense ànim de
lucre o que sigui una entitat privada no hauria de ser un criteri
per valorar i acceptem les seves esmenes també perquè entenem
que, bé, hi ha uns altres criteris que són més importants i que,
bé, sí que és cert que s’hauria de mirar la perillositat, el risc, el
tipus d’activitats, el lloc i no... sí que el fons o la proposta és
evitar que sigui genèric, que a qualsevol activitat només l’únic
criteri que es marcava era el tema dels assistents i en la majoria
d’activitats que hi ha molts d’assistents que no tenen perillositat
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o a l’inrevés, que hi hagi més assistents i que siguin molt
perillosos.

Era aquest punt que estimem que és realment important,
està clar que el que proposam no és ja canviar la llei, contestant
a la portaveu, la Sra. Sureda, d’El Pi, el que proposam en el
segon punt és estudiar, és a dir, acceptam l’esmena del PSOE,
posar en contemplar canviar l’estudiar, entenem que no costa
res o costa, però a més hi ha aquesta voluntat política d’estudiar
aquest canvi dins la llei i tenir en compte el que hem esmentat
a l’hora que activitats sobretot populars, activitats que no tenen
cap risc ni cap perillositat es puguin fer sense més tràmits que
els bàsics a l’hora de demanar les mínimes condicions de
seguretat i amb totes les garanties.

Crec que he contestat a tots els grups, els dubtes que tenien
i agrair el seu suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Pues, finalizado el debate,
pasamos a la votación de la Proposición no de ley RGE núm.
3958/17.

¿Sí, Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Voldria demanar al portaveu si accepta la votació separada
dels dos punts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Perdó, se m’havia passat. Acceptam la votació per separat,
com no.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Entonces, pasamos a la votación con las
enmiendas incorporadas. Entiendo que el punto número 1 se
aprobará per unanimidad, en vista de las distintas
intervenciones, y pasamos, pues, a la votación del punto
número 2.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

(Remor de veus)

Repetimos la votación del punto número 2. 

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 3958/17, relativa a la Ley 7/2013, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades de las Islas Baleares.

Y no habiendo más asuntos que tractar, se levanta la sesión.
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