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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo, Mabel Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. REUS I DARDER:

Toni Reus substitueix Biel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Aitor Morrás.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Xavier Pericay substitueix, crec, Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte, sí... i el Sr. Melià substitueix Jaume Font.

Elaboració del dictamen del Projecte de l l ei RGE
núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 12689, 12690, 12691 i 12693/18, i
posicionar-se respecte de les dels altres grups parlamentaris
té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Bé, seré breu, nosaltres, el nostre grup va presentar
cinc esmenes: una a l’article 2.2, que coincidia també amb una
esmena d’El Pi, que es referia que a una activitat que s’exclou
de l’àmbit de l’aplicació de la llei d’activitats s’hi afegissin
també les oficines administratives de despatx professional a
l’habitatge de més de 50 metres útils. Aquesta va ser
incorporada i, per tant, estam contents d’aquesta modificació.

Queden altres quatre esmenes vives, tres de les quals tenen
a veure amb l’àmbit competencial, les 12689, 12690 i 12691,
aquestes dues darreres en forma de disposició transitòria, que
van en la línia de modificar l’article 6 de la llei vigent de
competències d’intervenció sobre les activitats perquè les
autoritzacions ambientals integrades siguin exercides pels
consells d’acord amb les seves competències.

Nosaltres entenem que la competència d’activitats, sense
que de forma expressa es parli d’integrades, està transferida,
les integrades són el més semblant a les activitats
classificades que hi ha ara mateix i, per tant, entenem que és
una competència insular i que ja està transferida i que, per tant,
és el moment de fer-ho efectiu. I perquè aquest traspàs del
Govern als consells es faci amb les garanties, també -com
dèiem- hem presentat dues esmenes, dues disposicions
transitòries perquè hi hagi açò, un període transitori i un altre
de consulta i negociació amb els consells perquè es pugui fer
efectiu el traspàs a aquells consells que així ho considerin,
lògicament.

I la darrera esmena que tenim viva fa referència a les
activitats col·laboradores en matèria d’activitats. El nostre
grup està d’acord que les ECAC i altres tècnics competents -
com s’ha afegit també a través de diverses esmenes- puguin
dur a terme les revisions tècniques d’activitats, els informes
favorables a les declaracions responsables, fins i tot la
inspecció; ara bé, creiem que el text vigent, el text actual, a
l’article 86.3 introdueix una consideració que creim que és
positiva i que s’hauria de mantenir en la qual es deixa clar que
el personal inspector de les ECAC no té caràcter d’agent de
l’autoritat. Per a nosaltres és important -com dèiem- i la
volem mantenir tal com està al text vigent i que desapareix en
la proposta, en el projecte de llei.

Bàsicament aquestes són les nostres esmenes. Respecte de
les esmenes de la resta de grups mantindrem el sentit del vot
en la majoria d’elles que vàrem tenir en ponència, així i tot
després de ser defensades, en el segon torn, si hi ha alguna
consideració a afegir ja la tornaríem a fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears RGE núm. 12694, 12695,
12697, 12698 i 12830/18, i posicionar-se respecte de les de
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la resta de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Saura,
per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, les nostres esmenes
que queden vives van en la línia d’establir que... que, una
d’elles, sobre els col·legis professionals..., ens preocupava
que hi hagués una privatització d’aquest servei d’inspecció
tècnica. Entenem que els col·legis professionals s’han de
poder constituir com ECAC, entenem aquesta figura perquè
també es troba a altres lleis autonòmiques, però pensam que
els col·legis professionals han de poder constituir-se en
ECAC, sempre que compleixin les prerrogatives que
s’estableixen a la llei i  sempre que es demostrin les
competències professionals que han de tenir aquests col·legis
i aquestes ECAC.

Una altra esmena és la que parla sobre les subvencions a
diverses activitats, ens preocupava que... o ens preocupa que
moltes associacions petites de barri, associacions de veïns no
puguin organitzar algunes activitats perquè no tenen la
capacitat econòmica per realitzar tots els projectes que se’ls
demana, per tant, e l que proposam és que s’atorguin
subvencions a aquestes entitats, que estiguin formalment
constituïdes i que siguin sense ànim de lucre.

Sé que s’ha proposat una transacció, entenem que no es pot
obligar a atorgar aquestes subvencions, però sí que s’ha de
poder fer i, per tant, acceptaríem la transacció.

Sobre la resta d’esmenes dels altres grups parlamentaris
mantindrem el vot que vàrem tenir a la ponència, i parlarem
després de les transaccions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 12720, 12722, 12724,
12725, 12726, 12727 i 12728/18, i posicionar-se respecte de
les de la resta de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. A nosaltres efectivament ens queden -com ha dit la
presidenta- set esmenes vives a aquesta modificació, a aquesta
llei d’activitats. No seré reiteratiu, crec que pràcticament tots
els grups parlamentaris n’han presentat sobre el tema de les
ECAC, que també puguin fer tècnics competents en la matèria,
idò hem presentat esmenes, algunes vegades les mateixes i si
no similars, les quals lògicament mantenim vives després de
la ponència, aquí... a aquesta ponència. El portaveu socialista
ens ha fet saber abans de la comissió  que hi havia... idò
transaccions proposades, com també a una altra esmena
nostra, que és la 12726, que també va en la mateixa línia amb
la qual cosa també mantindrem en aquests moments totes les

esmenes. Esperarem l’explicació d’aquestes transaccions que
es proposen.

I he de dir que retiraria dues esmenes que ja no fan
referència al tema de les ECAC: una que fa referència a
l’article 54, apartat 2.c), la qual feia referència..., és un article
que fa referència al tema de les ECAC també, però com que a
la 12725 nostra demanam precisament  canviar “ECAC” per
“tècnic competent en la matèria” i a la 12724 demanàvem
suprimir, mantindrem la que és de modificació i retiram la
12724 en què demanàvem retirar.

I per altra banda, també retirarem la 12728, perquè,
després d’haver-ho valorat consideram que l’article 69.2 quedi
amb l’expressió “desestimada” en lloc d’”estimada”, que era
un tema de silenci administratiu, que havíem valorat i presentat
l’esmena al seu moment.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 12730, 12734, 12736, 12737, 12739, 12741,
12742, 12743, 12744, 12750, 12753, 12760, 12763, 12764,
12765, 12766, 12767, 12768, 12785, 12786, 12787, 12791,
12794, 12795, 12796, 12799, 12800 i 12801/18, i
posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Breument, el primer que
vull fer és agrair al Sr. Andreu Alcover, com a coordinador i
com a representant un poc de la majoria parlamentària,
l’actitud que ha tengut, crec que lloable, de consens i
d’intentar arribar a acords amb els diferents grups i, per tant,
hi ha moltes esmenes que han estat ja incorporades
directament o a través de transacció a ponència, i crec que en
comissió tornarem fer una passa. Per tant, el primer que vull
fer és reconèixer-li aquesta feina.

Nosaltres som el grup parlamentari que ha presentat més
esmenes a aquest projecte de llei i evidentment som també el
que ens queden més esmenes vives.

L’esmena més important que ens queda en tramitació és la
relativa, com tenen altres grups, i que ja s’ha comentat, al tema
de les ECAC, és molt important que a les activitats
permanents aconseguim que la revisió tècnica per tenir el títol
habilitant de funcionament puguem introduir que s’hagi de
presentar la documentació feta de l’ECAC o tècnics
competents. Pensam que aquest tema és clau per al consens,
la viabilitat, la continuïtat d’aquesta llei. Per tant, reclamam al
Sr. Alcover, en aquest cas personificat en ell, que intentem
trobar el consens en relació amb aquesta qüestió.
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Després ja sé que tenim un grup d’esmenes del nostre grup
parlamentari relatives al registre autonòmic, nosaltres no
confiam gens en el funcionament d’aquest registre, no ha
funcionat, ja existia, ja hi havia la previsió legal, i de fet no ha
funcionat. Però el més greu per a nosaltres no és que es reiteri
en la raó del que no funciona, que és mantenir el registre, etc.,
el més greu és que hi hagi una disposició addicional que doni
uns efectes jurídics a la inscripció a aquest registre de tal
manera que tenguin títol habilitant les activitats que així ho
facin i que es trobin en una sèrie de circumstàncies.

Nosaltres aquesta disposició, a la qual tenim evidentment
esmenes, consideram que és contrària a l’autonomia local i,
per tant, sobretot si es vol mantenir el registre, per a nosaltres
un error, en el que no entenem de cap manera és que aquesta
disposició addicional, crec que és, es pugui mantenir perquè
dóna uns efectes que en tot cas s’haurien de produir en seu
municipal i no en seu autonòmica.

Després tenim dues esmenes d’incorporació de dues
disposicions, de modificació de disposicions addicionals: una
sobre l’exempció turística, pensam que és un tema tècnic de
redacció, però pensam que la nostra redacció en relació a la
que incorpora el projecte de llei és més exacta amb els termes
jurídics que utilitza. I sobretot tenim una esmena que tracta
una qüestió que no resol adequadament la llei, en la nostra
opinió, que és el tema d’aquelles activitats que quan es varen
posar en funcionament no requerien títol administratiu, no
requerien ni llicència d’instal·lació ni llicència d’obertura o
títol administratiu habilitant i que, per modificacions legals,
han passat a requerir títol. La situació d’aquestes activitats és
d’inseguretat jurídica i, per tant, nosaltres tenim una esmena
que intenta donar una seguretat jurídica i establir què passa
amb aquestes activitats, cosa que la llei no resol, i entenem
que és molt important que aquest buit legal, aquest dubte legal,
aquesta inseguretat es resolgui a la llei, i nosaltres hi tenim
una esmena presentada.

Després tenim un grup d’esmenes a les quals no entraré,
perquè són de caràcter totalment tècnic, sobre el tema de
caducitat, sobre el tema de la comissió tècnica i sobre el tema
de les llicències d’activitats organitzades pels consells
insulars, que hi ha una discrepància, però ja dic, són
discrepàncies absolutament de matís. 

Torn a insistir que intentem arribar a acord amb l’esmena
de l’ECAC, que crec que és el tema més important de les
esmenes, o almanco de les que nosaltres mantenim a aquest
projecte de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 12822, 12824,
12826, 12827, 12828 i 12829/18, i posicionar-se respecte de
les de la resta de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia a tothom. Bé, a nosaltres ens queden sis esmenes vives,
quasi totes giren entorn de les ECAC també; no veiem, en
aquest cas, la necessitat d’introduir aquest nou tràmit en tot
aquest procés i sobretot, si avança, un any bastava, amb un
tècnic competent, perquè aquesta suficiència ha deixat
d’existir. No s’entén, insistesc en això, ja ho vaig dir en
ponència, perquè un tècnic no pot redactar l’informe d’una
activitat major i perquè necessàriament ho ha de fer una
ECAC.

En tot cas, tenim quatre esmenes que giren entorn
d’aquesta qüestió, amb una d’elles per ventura arribarem a una
transacció, gràcies als bons oficis del Sr. Alcover, als quals
també em vull referir, i les altres dues que ens queden vives,
bé, una el que fa realment és anar també en aquesta línia,
simplificació, la 12822, dels procediments; nosaltres
consideram que en lloc d’aquesta certificació de la verificació
documental hi ha d’haver..., basta un informe d’idoneïtat
tècnica en aquest punt.

I després tenim una esmena, també semblant en això amb
esmenes d’altres grups, que és la 12829, que demana que
s’introdueixi també el silenci positiu en el procediment de les
activitats no permanents.

Dit això, no hi ha res més i esperam a veure si d’aquestes
sis, com a mínim, una pot ser transaccionada i quedam, per
tant, amb cinc de vives. I si els bons oficis del Sr. Alcover, als
quals em torn a referir, en el mateix sentit que s’hi ha referit
el Sr. Melià, permeten que en lloc de cinc vives en quedin
dues, tres, perquè tot això de les ECAC ho acabem resolent,
molt millor.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara en torn en contra pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Reus,
per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies. Nosaltres, el nostre grup no té esmenes
vives, només havia presentat una sèrie d’esmenes referides al
règim de les garanties de les agències de viatge, que ja varen
ser incorporades en ponència. 

Sí que, després de valorar la ponència i de valorar un poc
la informació que havíem recopilat del col·legi professional,
sí que vàrem considerar, i ho hem parlat amb els diferents
grups, un poc d’apropar el règim de les ECAC dels informes
per a les activitats a l’existent actualment. És vera que la llei
en alguns aspectes avançava amb el paper que poden tenir les
ECAC en introduir entre alguns aspectes que fossin de forma
exclusiva, i entenem que, per a un major consens i perquè, un
poc valorant les informacions que ens han arribat del col·legi
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i de diferents agents, entenem que seria millor aquests
aspectes de les activitats majors deixar-los, com en
l’actualitat, en mans de tècnics o bé d’ECAC.

En aquest sentit, sí que les esmenes a l’article 50, en tot
cas el Sr. Alcover ja presentarà les transaccions oportunes,
però nosaltres donaríem suport a mantenir aquest règim.

No així en el cas de les itinerants majors, en el cas de les
itinerants majors el règim que preveu la llei no és diferent del
que preveu actualment, les itinerants majors hem de recordar
que són activitats molt delicades, parl d’atraccions de fires
amb infants i això, per tant, proposam... creiem que el règim
hauria de seguir de forma similar. En tot cas, sí que a les
itinerants menors sí que es podria introduir... també es
plantejarà qualque transacció. 

Un poc el sentit  del nostre vot serà el mateix que a la
ponència, a excepció d’aquests aspectes referents a les ECAC
i als tècnics, que hem entès que havíem de retocar, i també
alguns aspectes de tramitació, esmenes d’El Pi, per exemple,
que creiem que un poc valorat a l’informe de ponència que no
havien quedat ben resolts, com era el tema dels terminis per
a la implantació d’activitats, o el tema del termini per emetre
els informes d’idoneïtat. Per tant, també votarem a favor de
les transaccions que es proposin en aquests aspectes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. President. El primer, voldria agrair les
paraules d’agraïment tant del Sr. Melià com del Sr. Pericay, la
veritat és que els interlocutors també ho han posat una mica
fàcil i crec que, en línies generals, s’ha arribat a un cert
consens, és vera que hi ha temes com per exemple el de
registre, amb el qual amb el Sr. Melià ens uneix el fet que ara
pensam tot dos que no funciona, simplement és que ell suposa,
proposa de retirar el registre, i nosaltres intentam doncs que
funcioni el registre perquè el fet d’informació com, per
exemple, saber quantes perruqueries hi ha a Balears doncs pot
ser interessant a un moment donat. Per tant, volem fer aquesta
nova versió del registre per a veure si, més que no funcionar,
comença a funcionar i tenim la informació que cal.

Voldria recordar també que a ponència vaig presentar tres
esmenes, que no es varen votar però sí que es varen repartir,
que feien referència a la segona activitat de policia, i, bé,
tothom té la informació, entenc, i proposaria també que es
poguessin votar, independentment de si qualcú hi vota a favor,
s’hi absté o hi vota en contra, però crec que per als
ajuntaments és un gran avantatge el fet que els policies de
segona activitat puguin emprar les places per suplir aquests
policies i no hagin d’esperar que se jubilin. Finalment són més
policies que hi podrà haver en els carrers.

Respecte de la resta d’esmenes, no aniré una per una.
Simplement a MÉS per Menorca li voldria dir que la delegació
de competències, després de parlar tant amb el Consell
d’Eivissa com amb el Consell de Menorca, la veritat és que
ells no estaven d’acord amb aquesta delegació de
competències, i per tant nosaltres votaríem en contra per
aquest fet. I el fet de ser presumpció de veracitat, que és l’altra
esmena que tenen, entenem que suposaria una esmena a la
totalitat del sistema que es vol muntar, perquè obligaria els
ajuntaments a reproduir l’expedient administratiu,
mesuraments i demés, per sancionar l’activitat que no
compleix, la qual cosa creim que seria contraproduent; per
tant també hi votaríem en contra.

De la resta diré les que acceptam o les que proposam una
transacció i, la resta, evidentment mantendrem el vot en
comissió, que és contrari. La primera és l’esmena 12744 d’El
Pi, aquella que els ajuntaments no poden demanar més
documentació que la que marca la llei, on proposaríem llevar
la paraula “excepcional”. La 12753 d’El Pi la votaríem a favor,
acceptam l’esmena. 

Hi ha tres esmenes que són similars, que són la 12726 del
PP, 12768 d’El Pi i  12827 de Ciutadans, que modifiquen
l’article 58.2, referent a revisió d’activitats itinerants, que
proposaríem la següent transacció, i si els pareix la llegiré, o
la pas per...? Més igual, les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si la vol llegir, i després ens la facilita.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

La llegiré i després... Posaríem un punt 2 que digués: “Les
revisions que preveu aquest article, les pot fer una ECAC i, en
els casos de menors i innòcues, també un tècnic competent.
Les revisions s’han de presentar al Registre autonòmic
d’activitats itinerants. La periodicitat de les revisions ha de ser
la que indiqui el fabricant i, com a mínim, serà cada sis anys en
les menors i innòcues, i cada tres en les majors. En el cas de
les atraccions, les revisions previstes al paràgraf anterior, les
podrà fer també el seu fabricant”. Això seria la proposta de
transacció a aquestes tres que van del mateix.

A l’esmena 12750 d’El Pi, que parlava de terminis i
proposava regular com la Llei d’urbanisme, proposaríem
també la següent transacció: el punt 3 diria: “El titular ha
d’indicar el termini màxim en el qual preveu iniciar la
instal·lació i l’obra, i el termini màxim que preveu per
instal·lar i executar l’obra. En el cas que no s’hagi indicat o els
terminis indicats siguin superiors, serà de sis mesos i trenta-
sis mesos respectivament. No obstant això, es podran
prorrogar els terminis per una sola vegada mitjançant la
presentació d’una comunicació prèvia abans del venciment
dels terminis corresponents. Tenen dret a obtenir una segona
i darrera pròrroga del termini de finalització les instal·lacions
i obres per la meitat del termini establert a la primera pròrroga
si la sol·liciten d’una manera justificada, sempre que el
coeficient de construcció executat sigui almenys del 50% i
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estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors
incloses, i tot això es reflecteixi en un certificat de la direcció
facultativa de l’obra o la instal·lació”. Això seria la proposició
que oferiríem a El Pi.

A l’esmena 12760, també d’El Pi, referent a certificat
d’innecessarietat de la llicència, també proposaríem una
transacció, que seria que el punt 4 quedaria redactat de la
següent manera: “La presentació de la declaració responsable
substitueix la llicència urbanística d’ocupació o primera
utilització . A aquests efectes l’administració ha d’emetre a
sol·licitud de l’interessat un certificat de no-necessitat
d’aquesta llicència per tal que es pugui procedir a la
contractació definitiva de serveis, sens perjudici de
l’exigència d’altres documents d’acord amb la normativa que
resulti aplicable”. Això seria la proposta de transacció  en
aquesta esmena.

A l’esmena 12763 d’El Pi, que fa referència a afegir
tècnics competents a “la redacció de l’informe que resulti de
la revisió tècnica de l’activitat”, proposaríem acceptar talment
l’esmena d’El Pi, que quedaria redactat així el punt 1: “La
redacció de l’informe que resulti  de la revisió tècnica de
l’activitat, l’ha de dur a terme una ECAC o un tècnic o una
tècnica competent, i ha de constar de...”, i continua l’article;
per tant proposaríem que la 12722 del PP -i no sé si també
n’hi ha una de Ciutadans però no tenc el número apuntat-
proposaríem que es transaccionàs amb el sentit literal d’El Pi,
perquè anaven en aquest sentit d’afegir els tècnics competents,
el que passa és que aquesta només afegint “tècnic competent”;
nosaltres consideram important que també surtin les ECAC.
I aquesta era, crec, la gran esmena que deia el Sr. Melià
d’aquesta llei.

A la 12796, també d’El Pi, que deia de suprimir
“...obstaculitzar la potestat investigadora” perquè era agreujant
però també era infracció, proposaríem una transacció  que
digués: “...obstaculitzar la potestat inspectora, tret dels casos
prevists a l’article 103.1.o)”. 

Finalment, a l’esmena 12830 de Podem, d’atorgar
subvencions a les associacions de veïnats, proposaríem el que
ja vàrem oferir a la ponència, que és canviar “atorgar” per
“podran atorgar”, i eliminar el darrer paràgraf on consta el que
no es pot subvencionar, que ja serà a criteri de l’ajuntament el
que pugui o no pugui subvencionar.

Aquestes eren les acceptacions i les transaccions que
proposaríem, i a la resta votaríem en el mateix sentit  de la
ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. Sí que li demanaré que si les té per
escrit, aquestes transaccions, les faci arribar a la mesa, al
lletrat, i així mateix les tres esmenes que ha comentat que vol
que es votin in voce... També li agrairia que les pogués fer
arribar.

Ara, en torn de rèplica, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que es fa
complicat. Necessit saber la posició..., si les transaccions
proposades s’accepten o no. Nosaltres en principi les veim bé,
el que passa és que volem veure si s’accepten o no i en quins
termes. 

Per tant bàsicament, respecte de la posició que ha
expressat el Grup Socialista de les nostres esmenes, reiteram
el nostre posicionament. Entenem que la Llei 8/95, de 30 de
març, que transferia les llicències d’activitats, transferia
també les integrades, perquè les integrades són el més
semblant que hi ha a les activitats classificades ara mateix, i és
una competència del consell insular. Que algun consell tengui
major disposició  o  no a acceptar-la és ben raonable i
acceptable, i per açò presentàvem dues disposicions
transitòries, perquè efectivament l’efectivitat d’aquesta
transferència sempre es materialitzés d’acord amb la voluntat
del consell insular; si un consell insular no la vol assumir no
l’ha de poder assumir, no l’ha d’assumir, però el que tampoc
no podem acceptar és que perquè algun consell insular no la
vulgui els altres hagin de quedar aturats. És a dir, és que la
història ja la coneixem i no podem acceptar que l’autogovern
dels diferents consells insulars depengui dels altres. Si
Mallorca i Eivissa no la volen, doncs molt bé, però tal vegada
Formentera i Menorca sí la volen i han de tenir aquesta
possibilitat, i de fet així es fa amb totes les tramitacions per
transferir una competència o per fer el traspàs d’una
competència pròpia.

I quant a l’esmena que es refereix a les ECAC, al caràcter
d’agent de l’autoritat, ens sorprèn que ara sigui un problema
tan dificultós, perquè vull recordar que és una previsió que és
vigent avui, i que no tenim coneixement que hagi donat cap
problema. Per tant en aquest sentit creim que donava més
garanties i seguim mantenint i defensant la necessitat
d’aquesta previsió.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentar Popular té la
paraula el Sr. Tadeo, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. TADEO I FLORIT:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. També vull afegir-me a l’agraïment al portaveu
socialista, Sr. Alcover, per intentar arribar a acords en una llei
de la legislatura passada que venia feta per un govern del Partit
Popular, i que s’ha intentat millorar d’una manera, idò, en
temes tècnics, amb peticions que venien moltes vegades
d’altres administracions o institucions com puguin ser
ajuntaments o consells insulars.

Crec que amb les esmenes que s’havien presentat,
focalitzades moltes -com ja hem dit- en el tema de les ECAC,
idò realment s’intenta arribar a un acord, per tant, jo ja li dic
que sí que acceptarem la transacció, que és triple, tres..., que
fa en el nostre cas a la 12722, no, 12726. I la referida a... la
que després proposava també que he entès acceptar diguem
l’esmena talment..., la d’El Pi, que quedaria la nostra
transaccionada en aquest sentit, que és la 12722, i l’altra és la
12726, acceptaríem les dues transaccions. Amb la qual cosa
val a dir que les votacions seran un poc... valorar...,
probablement tal vegada farem alguna incongruència, però
mantindrem en aquests moments els vots que hi havia
referents a les altres esmenes dels..., perdó, les esmenes dels
altres grups que varen fer un poc a ponència, perquè aquí en
trastocam diverses i potser que hi hagi alguna incongruència,
però bé, en qualsevol cas intentarem fer abstencions.

He de dir que a partir d’aquí només ens quedaran, entenc,
dues esmenes vives i ja anticip també que... dues esmenes
vives en una llei que venia, que és del 2013, del govern
anterior i que, pràcticament, l’únic que es fa és millorar en
aspectes tècnics, idò bé, aquesta llei lògicament,
pràcticament, a tots els articles per no dir tots, ho hem
d’acabar de valorar, hi votarem també a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies. Només és per dir que acceptam les
transaccions del Sr. Alcover. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Només és per dir que acceptarem
també l’esmena aquesta triple que ens ha proposat el Grup
Parlamentari Socialista.

I, per altra banda, una cosa que no he dit abans, que és que
a les esmenes que tenen la resta de grups votarem en el mateix
sentit que hem votat ja durant la ponència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. Només dir que votarem a favor de les
transaccions proposades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, gràcies. Gràcies, Sr. Tadeo, també per l’agraïment i
gràcies per acceptar la transacció.

També voldria dir que l’esmena de Ciutadans, que és
similar a la que acceptam d’El Pi, per tant, que també
proposaríem que s’acceptàs la transacció amb el redactat d’El
Pi, és la 12824. Per tant..., 12824 crec, la de Ciutadans, que és
la similar a la d’El Pi que proposaríem acceptar amb la
literalitat de l’esmena d’El Pi, de la dels tècnics competents.
Abans havia dit que no tenia el número de Ciutadans, però
l’hem cercat i és aquest.

Per tant, res més, crec que més o manco queda una llei
prou consensuada i, en fi, esperem que serveixi per al que
pretén.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. Un cop...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdó, simplement vull reiterar que entenc que les de
policies es poden votar sense cap problema, perquè ningú no
s’hi ha oposat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop acabat el debat, passaríem a les votacions i, atès
precisament que el Sr. Alcover, d’acord amb l’article 122.5
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del Reglament del Parlament ha proposat noves esmenes,
demanaria a la comissió si es poden admetre a tràmit per
unanimitat, amb el benentès que si resulten admeses a tràmit
seran objecte de votació pel que fa al seu contingut.

Així idò sotmetríem a votació aquestes tres esmenes en
primer lloc. 

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Pericay i Hosta que diu:“Perdó,
presidenta, podria aclarir una cosa amb el Sr. Alcover
(...)?)

Té un minut, Sr. Pericay.

(Pausa)

Sí, Sr. Pericay, molt bé. Idò, ara sí que passam a les
votacions. Votarem en primer lloc aquestes tres noves
esmenes que s’han proposat en relació amb la segona activitat
de policies locals.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 12689, a l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 12693, a l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 5 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 12690/18, nova disposició transitòria, i
així mateix la 12691/18, també nova disposició transitòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 12694/18, a l’article 14, i 12695/18, a
l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra i cap abstenció . Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 12697/18, a l’article 30, i 12698/18,
també a l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 10 en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 12830/18, amb la transacció proposada pel
Sr. Alcover.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 12725/18, a l’article 15, atès que està retirada la
12724/18, també a l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular, la
RGE núm. 12722, que estaria transaccionada, segons ha
proposat el Sr. Alcover, també amb la 12824 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, i amb la 12763 del Grup
Parlamentari El Pi..., si és correcte...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La 12724 nostra no, 824 no, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, no?, perdó...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No. Ha estat una proposta del Sr. Alcover que... li he
respost fa un moment que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, en qualsevol cas, idò, passaríem a la votació  de la
12722/18, a l’article 14, del Partit Popular, transaccionada
amb la 12763 del Grup Parlamentari El Pi. Ara sí.

 Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1  en contra i cap abstenció. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, 12726/18, a l’article 15, i 12727/18, a l’article 30.

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Idò així la votam..., perdó..., sí, aquesta és la que hi ha una
triple transacció... en relació amb aquesta. Idò així, votaríem
per separat la 12726/18, a l’article 15, del Grup Parlamentari
Popular, juntament amb la 12768, del Grup Parlamentari El Pi,
i juntament també, ara sí, amb la 12827, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, amb una única transacció a totes tres. 

Vots a favor? Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, 13 vots a favor. Unanimitat. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular 12727/18, a l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena 12728/18, a l’article 24, del Grup Parlamentari
Popular, ha estat retirada. Passam a la votació de l’esmena del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 12720/18, a l’article
14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS REG núm.
12764/18, a l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passaríem ara a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
la 12763/18, a l’article 14, que en teoria ha estat
transaccionada amb l’anterior del Partit Popular, no sé si... no
la votam perquè ja ha estat transaccionada. I la 12768, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, també
ha estat incorporada a una transacció que ja ha estat sotmesa
a votació, per tant, tampoc no es vota.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
12801/18, a l’article 38.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 6 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12760/18, a l’article
14, amb la transacció proposada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12800/18, a l’article
36.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.12730/18,
a l’article 3; 12767/18, a l’article 15, i 12799/18, a l’article
34.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra i cap abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’esmena 12766/18, a l’article 15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
que també s’ha presentat una transacció, no? A la 12766 no hi
ha transacció, perdó, ha estat una equivocació meva.

Així, votam conjuntament les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 12737/18, a l’article 7; 12766/18, a l’article 15, i
12791/18, a l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació  de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
12739/18, a l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra i  cap abstenció. Queda
rebutjada.

Perdó, 1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena 12744/18,
a l’article 14, a aquesta sí que se li ha formulat una transacció,
la votam transaccionada, 12744.

Vots a favor de l’esmena transaccionada?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12786/18, a l’article
30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
12765/18, a l’article 15; 12787/18, a l’article 30; 12794/18,
a l’article 31, i 12795/18, a l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació  de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
12753/18, a l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
12734/18, 12736/18, la primera a l’article 3 i la segona a
l’article 5; 12741/18, a l’article 13; 12742/18, a l’article 13;
12743/18, a l’article 13, i 12785/18, a l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 6 en contra i 6 abstencions. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE 12750/18, a
l’article 14, que entenc que ha estat transaccionada, es vota
amb la transacció.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació  de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12796/18, a l’article
31, que també ha estat transaccionada, es vota amb la
transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 12826/18, a l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE 12824/18, a l’article 14, a la qual no s’ha
acceptat la transacció, per tant es vota l’esmena talment.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra i  4  abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

I no votarem l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 12827/18, a l’article 15 perquè ha estat triplement
transaccionada anteriorment i ha estat sotmesa a votació.

Votació ara de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 12829/18, a l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 12828/18, a l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 12822/18, a l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació dels articles i les disposicions als
quals es mantenen esmenes.

Votació de la disposició addicional única.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article trenta-quatrè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles setè i trenta-vuitè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 en contra i  cap abstenció. Queden
aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article vint-i-quatrè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article quinzè.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article cinquè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article tretzè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles catorzè i trenta-sisè.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció . Queden
aprovats.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article trentè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

I votació de l’article trenta-unè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Melià, en contra; Sr. Pericay...?

EL SR. SECRETARI:

Molt bé. 11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les denominacions, dels articles i de les
disposicions als quals no es mantenen esmenes.

Votació  de l’article quaranta-unè bis, la disposició
transitòria tercera bis, la disposició transitòria tercera ter i
l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions. Queda
aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte de llei, article
primer, article segon, article quart, article sisè, article vuitè,
article novè, article desè, article onzè, article dotzè, article
setzè, article dissetè, article divuitè, article dinovè, article
vintè, article vint-i-unè, article 22, article 23, article vint-i-
cinquè, article vint-i-sisè, article vint-i-setè, article vint-i-
vuitè , article vint-i-novè, article trenta-dosè, article trenta-

tresè, article trenta-cinquè, article trenta-setè, article trenta-
novè, article trenta-novè bis, article quarantè, article quaranta-
unè, disposició transitòria primera, disposició transitòria
tercera, disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona i disposició final tercera.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat. Queden aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar en
el Ple.

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