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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui horabaixa i,
en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta, Santi Tadeo substitueix Marga Prohens.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David Martínez
substitueix Laura Camargo.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia consisteix a dictaminar...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, perdó, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...substitueix Montse Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò l’ordre del dia consisteix a dictaminar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, perdoni, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Maria
José Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més? D’acord.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte de
llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes
Balears.

Atès que s’han presentat esmenes per part de la Sra. Olga
Ballester i Nebot, integrant del Grup Parlamentari Mixt, que no
forma part d’aquesta comissió ni substitueix cap membre
d’aquesta, se li concedirà un torn d’intervenció de deu minuts
per tal que pugui defensar les esmenes esmentades.

Si hi és present, i així ho desitja, Sra. Ballester, té la paraula
per defensar les esmenes RGE núm. 5804, 5805, 5806, 5808,
5809, 5810, 5812, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5824,
5825 i 5829/17, té la paraula l’Hble. Sra. Olga Ballester, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Molt bé, gràcies, presidenta. Bueno, en principio querría
retirar unas enmiendas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Esperam..., esperam...

Pot continuar, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ah, perdoni, creía que me decían que esperara un momento.

Bueno, en primer lugar me gustaría retirar una enmiendas,
que son siete, porque es modificado de... o bien es modificado
del texto y, bueno, también nos va bien así como está,
tampoco... y luego, hay un par de enmiendas que, como ya se
han aceptado otras, pues también las retiraremos. Les puedo
comentar que enmiendas son, son la 5809, 5810, 5824, 5816,
5817, 5806 y 5819.

Bueno, empezaré a explicar la enmienda 5801 al artículo 1
del texto, nosotros con esta enmienda queremos introducir una
definición que es la de espacios naturales de uso público y la
motivación de esta enmienda es el hecho de que tanto en el
artículo 8 y en artículo 33 hacen referencia a la accesibilidad en
los espacios naturales de uso público y al mantenimiento de
estas infraestructuras, pero en ningún momento en la ley se
define este concepto de qué es un espacio natural de uso
público.

Nosotros lo hemos buscado en otras leyes de otras
comunidades autónomas y sí que hemos encontrado en el
artículo 1, donde se definen los conceptos, este concepto de
espacios naturales de uso público y entonces hemos hecho la
enmienda tal como lo pone en otras comunidades autónomas;
definimos que los espacios de uso público son las playas, los
itinerarios peatonales señalizados en la naturaleza, los parques
naturales, parajes naturales y reservas naturales. Esta es nuestra
enmienda 5808. Consideramos que es muy importante que se
tenga en cuenta la naturaleza también en cuanto a la
accesibilidad y sobre todo las playas, pues que hay muy
poquitas playas en nuestra comunidad que sean accesibles.

Luego está la enmienda 5829 al artículo 15, esta enmienda
para nosotros también es muy importante porque nosotros
queremos que se cumpla ese 4% de viviendas de protección
oficial que se reserve para personas con discapacidad. Creemos
que los tantos por ciento de la proporcionalidad que hay, que
hace el proyecto de ley, no cumple en absoluto ese mínimo del
4% que ha de tener en cualquier promoción, ya que, por
ejemplo, con la proporcionalidad que expone la ley hace que a
las 200 viviendas que se pueden llegar a construir, sólo haya 3
viviendas accesibles.

Sin embargo, nosotros proponemos una..., o sea, una nueva
forma de hacer la proporcionalidad, que sea correcta al 4% de
tal manera que cuando se hayan hecho 200 viviendas de
protección oficial, 8 serán accesibles, que es efectivamente lo
que dice la norma. Y sí que nos gustaría que se aceptara
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porque, sinceramente, hay muchas personas que hoy en día
viven en pisos que en absoluto son accesibles y ni siquiera
pueden salir a la calle y seguro que 3 viviendas de cada 200,
seguro que no cubren las necesidades de Baleares.

En cuanto a la enmienda 5825, es al artículo 49.d), sobre la
tipificación de las infracciones leves, nosotros añadimos una
infracción leve, hacemos un 49.d), que es el uso fraudulento de
la tarjeta de estacionamiento, ya que ese uso fraudulento no
está tipificado como infracción en ningún artículo de la ley,
pese a que sí se habla de sancionarlo tanto en el artículo 21,
como en el 23, como en el 44.3. Por lo tanto, consideramos
que, por coherencia, tendría que estar tipificado en algún sitio
como un uso fraudulento y nosotros lo hemos incluido en el 49,
un punto más, el d), porque son infracciones leves.

Después tenemos la enmienda 5818 al artículo 56.1, bueno,
esto es una enmienda al redactado porque este sí que no lo
hemos querido eliminar, porque en el artículo 56.1 pone que
“esta ley se aplica a los responsables de la infracción que
pueden ser personas físicas o jurídicas o personas que
legalmente sean responsables.” Nosotros creemos que si hay
personas físicas o personas que legalmente sean responsables,
creo que es una reiteración que bueno, que estaría bien que, a
nuestro entender, se eliminara porque no aporta nada y es una
redundancia que carece de sentido y entonces lo dejamos como:
“esta ley se aplica a los responsables de la infracción, personas
físicas o jurídicas, que incurran en las acciones y omisiones”,
etc., quitando “o personas legales”.

Después tenemos dos enmiendas que son la 5820 y 5821
que es al artículo 59. En el artículo 59 se habla sobre el plazo
de prescripción de las infracciones y el plazo de prescripción
de las sanciones, lo que pasa es que en este artículo no se dice
cuándo se inicia, cuándo se empieza a contar esta prescripción,
cuándo se inicia ese día para empezar a contar la prescripción,
ni de las infracciones, ni de las sanciones. Y nosotros, en las
dos enmiendas... decimos que el plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contar el día en que la infracción se
haya cometido o el plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contar desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Después tenemos otra enmienda, que es la 5804 al artículo
62, ésta para nosotros también es muy importante porque aquí
queremos que se destine el dinero de las sanciones al poder
invertir en barreras que impidan la accesibilidad en el ámbito
de la competencia de donde se tengan las sanciones, es decir,
que se invierta en la ley las sanciones que se vayan recogiendo.

Después tenemos... bueno, la enmienda 5805 que es al
artículo 64 y aquí únicamente queremos que el consejo para la
accesibilidad esté adscrito a la consejería competente en
materia de movilidad, únicamente incluimos que nosotros
consideramos que es correcto que esta consejería competente
sea la de que sea en materia de movilidad.

Por último, tenemos, que también lo consideramos
importante, la enmienda 5812, que por cierto, el artículo está
erróneo porque nosotros hemos hecho una enmienda de adición
a una disposición adicional cuarta, y pone: “lo estipulado en el
artículo 62.2, -y aquí es erróneo, es el artículo 38.2-, deberá ser

recogido en el primer proyecto de presupuestos generales de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares que se tramite a
partir de la entrada en vigor de esta ley, así como en todos los
sucesivos a éste”. Es decir, el artículo 38.2 comenta que cada
conselleria deberá tener una partida donde se invierta en
accesibilidad. Nosotros, para que esto no se quede en el aire,
proponemos una disposición adicional cuarta donde decimos
que esta partida por consellería también esté reflejada en los
presupuestos. Esta es nuestra enmienda 5812, es decir que
pedimos que lo que dice el artículo 38.2, que nos parece muy
importante, venga reflejado en los presupuestos. 

Y estas son todas nuestras enmiendas que quedan a la ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, RGE
núm. 5727, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737, 5738,
5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5749,
5750, 5751 i 5753/17, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia
Tur i Ribas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I TUR:

Bones tardes a tothom. Bé, en primer lloc, hi ha un total de
quatre esmenes que retirarem perquè són esmenes que fan
referència a la denominació de persones amb diversitat
funcional a espais on la llei parla de persones amb discapacitat.
Per tant, passaré a enumerar-les perquè vostès les puguin tenir
en compte i crec que començam per aquí. D’una banda, serien:
la 5727, que afecta l’article 1, objecte i definicions; per altra
banda, seria la 5740, que fa referència a l’article 1.2.q).3r;
també seria la 5744, que fa referència a l’article 26.1, i
finalment l’esmena 5745, que fa referència a l’article 29.1. Per
tant, aquestes ja directament crec que no és necessari que les
sotmetem a debat.

A continuació, podem anar per ordre, començaríem per la
5729. En aquest cas, bé, nosaltres pensam que a l’article 6.c)
hauria de parlar no de transport públic sinó de transport, és a
dir, “d’establir i coordinar l’adaptació dels mitjans en serveis
de transport terrestre”. I per què fem aquesta substitució de
transport públic per transport terrestre? Perquè entenem que el
transport públic es referiria únicament al transport públic, entès
com aquell que presta un servei a la ciutadania i que el
prestatge sigui per part de mitjans propis de les institucions, si
tenen una empresa municipal de transports o per part
d’empreses terceres concessionàries, però que, en tot cas,
treballarien amb un contracte amb l’administració a uns preus
específics per fer unes rutes específiques i altres. Nosaltres
entenem que s’hauria d’aplicar als serveis de transport terrestre
perquè així parlaríem i afectaria tot el transport terrestre, és a
dir, aquell que pugui ser prestat per part d’empreses de
transport públic o empreses de transport discrecional que fan
altres tipus de servei. Per tant, entenem que seria necessari
canviar aquesta paraula en aquest apartat.

Després tenim la 5731, que afectaria l’article 5, es tractaria
de fer una addició d’un tercer punt, i diu: “Correspon a
l’administració dependent de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears donar suport tècnic i administratiu en matèria
d’accessibilitat universal al Consell Insular de Formentera per
la seva doble condició d’administració insular i municipal”. Per
què demanar això? També crec que aquesta és una qüestió que
sembla com a una constant al llarg de diferents esmenes que
hem presentat a aquesta llei i a moltes altres lleis, i per què ho
diem? Perquè la llei, bàsicament, així com està plantejada el
que preveu és que seran els consells insulars els que, amb
caràcter general, auxiliaran, en el benentès que prestaran
col·laboració administrativa i tècnica, els ajuntaments. Però, és
clar, en el cas del Consell de Formentera no podem pretendre
que el Consell de Formentera presti suport tècnic i
administratiu a l’Ajuntament de Formentera, i explic això
perquè, a més, té molt a veure amb el debat que hem tengut
avui de matí quan tractàvem una transacció a una esmena de
Ciutadans relativa a la Llei de bases, és exactament el mateix
principi; és a dir, no podem crear una situació específica per a
Formentera que la deixi en una inferioritat de condicions
respecte de la resta d’illes. Per tant, el Consell de Formentera
no pot prestar suport tècnic a l’Ajuntament de Formentera,
perquè, materialment, això és inviable, i entenem que ha de ser
el Govern que ho faci, perquè, a més, així és com està previst
a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. I aquesta seria la
defensa de l’addició del punt 3 a l’article 5. 

Pel que fa a l’esmena 5733, nosaltres aquí fèiem la
modificació del títol de l’article 5, i on parla de “competències
de la comunitat autònoma”, parlaríem nosaltres de
“competències de l’administració dependent del Govern de les
Illes Balears”. Però, després d’haver estat tractat aquest tema
amb un poc més de profunditat i a nivell de jurídic, crec que, en
realitat, també la podem retirar. Per tant, la 5733 també
quedaria retirada.

A continuació tendríem la 5734. Aquí parlam del mateix,
seria l’addició d’un punt 3 a l’article 6, que fa novament
referència a les singularitats territorials i administratives de la
institució màxima de l’illa de Formentera, i aquí, en el segon
paràgraf, com vostès veuen, reiteram la qüestió que “en
qualsevol cas correspon al Govern de les Illes Balears donar
suport econòmic, tècnic, material i administratiu addicional
diferent i diferenciat del que puguin rebre la resta d’illes de
l’arxipèlag al Consell Insular de Formentera en matèria
d’accessibilitat universal, dins l’àmbit d’aquesta illa, tant per
arribar-hi com per sortir-ne, evidentment, per mor dels
desavantatges derivats del fet insular propi de l’illa i en
l’exercici de les obligacions que es deriven de l’Estatut per
aconseguir l’equilibri intern interinsular.” Creim que aquesta és
una reivindicació absolutament justificada, justificable i que té
molta raó de ser, per això la mantenim.

A continuació tendríem la 5737, que afecta l’article 40.1, el
modificaríem i diríem que “les administracions públiques han
de destinar a cada exercici partides finalistes en els seus
pressuposts per a actuacions de promoció de l’accessibilitat, de
supressió de barreres existents i de millores d’ajuts raonables
en matèria d’accessibilitat universal.” Nosaltres l’únic que hem
fet aquí ha estat retirar la part del paràgraf que feia referència
a “en funció de les disponibilitats pressupostàries.” I vull
explicar per què hem retirat aquesta part del paràgraf, doncs, és
molt simple, l’hem retirada perquè consideram que si aquesta
llei ha de permetre realment ser un instrument útil i eficaç per

a la implementació de les polítiques d’accessibilitat a les
nostres illes, no podem sotmetre a la disponibilitat
pressupostària una cosa que la pròpia llei obliga a fer a totes les
administracions. Vull dir, ho veiem absolutament un
contrasentit, si aquí mantenim que es farà “en funció de la
disponibilitat pressupostària”, això i no fer res en la pràctica és
el mateix. Per tant, entenem que ja hi ha molta normativa
estatal, hi ha moltes directives europees en matèria
d’accessibilitat que obliguen a fer accions que actualment
s’incompleixen d’una manera prou generalitzada a totes les
escales de l’administració, i si nosaltres aquí també ho
sotmetem a una qüestió de disponibilitat pressupostària,
entenem que es desvirtua absolutament aquest punt i que, per
tant, la força que pugui tenir aquesta llei serà ben escassa, més
enllà de la voluntat que pugui tenir cada administració per
comprometre’s amb aquesta política. 

La 5738, que afecta l’article 40.2, molt bé, nosaltres aquí
hem inclòs municipis i consells insulars. Per què? Perquè
aquesta llei pensam que té un error de base que segurament,
evidentment, no s’ha fet amb cap intenció negativa, el que
passa és que s’ha de posar de relleu que aquesta llei parla en tot
moment de municipis, municipis, municipis, les accions que
han de fer els municipis, però en el cas de Formentera també
l’haurà de fer el consell insular perquè és la mateixa figura i
entenem que, per això, és important que quan es parla de qui
poden ser les persones beneficiàries, evidentment quan parlen
de persones jurídiques s’han d’entendre els municipis i els
consells insulars.

5739, que afecta l’article 43, una esmena de modificació.
Aquí estam exactament en el mateix cas “programes específics
destinats a finançar actuacions de municipis”, i nosaltres diem,
no, “de municipis i de consells insulars” i, per tant, creiem que
és important deixar aquest precepte per donar...

5741, afecta l’article 16.3. Nosaltres aquí proposaríem una
modificació d’alguns aspectes perquè d’ençà que la vàrem
enregistrar a finals d’abril fins ara, i revisant un poc tota la
normativa i mirant un poc més al detall cada aspecte, entenem
que, si vostès hi estan d’acord, hauria de dir: “Els proveïdors
del servei de transport han de formar el personal, incloses les
persones que condueixen o capitanegen, en el cas de transport
marítim o en el cas de línies de transport marítim”; eliminaríem
l’expressió “de línies de cabotatge”, i continuaríem: “tant en el
tracte adequat com en la utilització dels mitjans de suport vers
les persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposi la
normativa vigent”. Retiraríem la part de “línies de cabotatge”
i substituiríem “diversitat funcional” per “discapacitat”, perquè,
com ja els he dit abans, hem retirat les esmenes...

Seria -perdó- la 5741. Per tant, seria això bàsicament,
substituir aquest... eliminar “de línies de cabotatge” per “línies
de transport marítim”, i on posa “diversitat funcional”,
“discapacitat”, que és la paraula acceptada i que entenem que
finalment és la que ha de prevaler.

Després tenim la 5743, la 5743 afecta l’article 20.2. Molt
bé, i aquí parla de targetes d’estacionament, que “els municipis
o bé els consells han de concedir la targeta d’estacionament a
les persones que les sol·licitin i que, d’acord amb el que
estableix l’article 18, en puguin ser beneficiàries per tal
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d’utilitzar les places d’aparcament reservades i gaudir dels
drets de circulació i estacionament del vehicle.” I aquí estam
igual, així mateix els municipis o bé els consells poden establir
condicions addicionals en la regulació de les places
d’aparcament reservades sempre que no suposin una vulneració
dels drets i els beneficis que estableix la normativa estatal
bàsica recollida en el Reial Decret 1056/2014, etc. Per tant,
aquí novament és incloure la qüestió dels consells insulars.
Som a la 5743, perfecte.

La 5746, perdó, la 57..., n’he botat una, disculpau-me, m’he
botat la 5742, de manera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, vagi acabant, per favor, ha esgotat el seu temps,
però vagi acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

D’acord. En el cas de la 5742, deman disculpes perquè,
com els he dit, l’he botada, afecta l’article 16.4, i on parla de
mitjans... també proposaríem un canvi en una paraula i és que
on parla dels “mitjans del transport terrestre i marítims” ens
podríem... podríem proposar-ho com “els mitjans de transport
públic, ja siguin de caràcter regular o discrecional, han de
comptar amb infraestructures accessibles i garantir el
compliment de les condicions mínimes d’accessibilitat
marcades per la normativa vigent per a cadascuna de les unitats
de transport”. Aquí també n’hem estat parlant i crec que
finalment... podrem introduir la qüestió del transport marítim
més endavant i per tant,... l’hauríem de transaccionar. 

Si diu que s’ha acabat el meu temps, ho deix aquí, perquè
me’n queden diverses, eh?, vull dir que no acabaré tanmateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò moltes gràcies, Sra. Tur, el seu temps ha exhaurit. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 5774, 5776, 5777, 5779, 5780, 5782, 5785, 5786,
5787 i 5790/17, té la paraula l’Hble. Sr. Santiago Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Vam presentar a aquesta llei d’accessibilitat universal un total,
crec recordar, de 20 esmenes de les quals en ponència se’n
varen aprovar, ja alguna amb qualque transacció, 7; en vam
retirar una, perquè ens van fer veure que estava, figurava a un
altre punt el que nosaltres demanàvem; una altra retirada
perquè hi havia una impossibilitat legal de poder introduir el
que volíem, i una altra perquè s’aprovava una esmena amb el
mateix sentit que Ciudadanos.

A partir d’aquí queden altres 10 esmenes vives avui a
comissió que..., bé, ja deixaré després que em diguin les
transaccions que proposen, però ja puc dir que acceptaré les
tres transaccions que proposen a tres esmenes concretes.

La primera que defensaré és la 5790, que fa referència a
l’article 65, que fa referència al Consell per l’Accessibilitat, i
aquí nosaltres demanàvem la introducció..., aquesta esmena no
va ser acceptada, la introducció d’un punt concret perquè és
una esmena d’afegir que puguin... en el Consell per
l’Accessibilitat hi pugui haver representativitat de cadascuna de
les illes, sent de vegades açò un tema complicat, o segons com
es faci, idò no es veuen totes les illes clarament representades.
Se’m va dir en aquell moment, jo vull mantenir l’esmena de
totes maneres, que bé, que açò està garantit per una altra banda.
Però bé, nosaltres en aquest moment som partidaris de mantenir
l’esmena.

Una altra esmena és la 5785, també una esmena d’addició,
que fa referència als plans d’accessibilitat, i en aquest cas
també fa referència que les illes, en aquest cas... les persones
amb discapacitat estiguin també representades a través fins i tot
dels col·lectius o fundacions que hi pugui haver en aquest
sentit.

L’esmena 5780 és una esmena a la qual hi ha una
transacció, aquí -com vaig manifestar a la ponència- feia
referència que... bé, no s’entenia, concretament era una paraula,
que era la paraula “superior” ja..., però bé, ja explicaran els
proposants la transacció, però bé, ja dic que també serà
acceptada. Crec que amb aquesta transacció quedarà aquest
article, que és el 13.1, quedarà clar.

Referent a l’esmena 5779, també hi ha una esmena, és un
tema de... terminis en l’accessibilitat als espais naturals d’ús
públic, demanàvem un termini d’un any, aquí també hi ha una
esmena que amplia aquest termini; crec que l’important era
posar -com els vaig dir a la ponència- un termini perquè es
fessin i en aquest sentit, també aquesta transacció serà
acceptada.

Referent a l’esmena 5774, que fa referència al Pla
autonòmic d’accessibilitat, que seria..., demanam que sigui
elaborat en el termini d’un any, també hi ha una transacció que
demana o que ens proposa una ampliació d’aquest termini, que
també serà acceptada aquesta transacció, perquè consideram
que l’important és que hi figuri un termini i, com vaig fer
referència -torn reiterar-ho- a la ponència- creiem que
l’important és que hi hagi un termini i a vegades... idò, el posar
un termini era per tenir una referència.

A partir d’aquí hi ha l’esmena 5786, també una esmena
d’addició a l’article 38.1, una esmena que no va ser acceptada.
Nosaltres el que volíem era afegir al 38.1 una expressió que
fos: “i així com també treure línies d’ajuts per als ens locals per
poder fer front al que estableix el punt tercer d’aquest mateix
article”, i fa referència al fet que, és clar, moltes vegades les
administracions superiors, sigui una administració estatal amb
conseqüències sobre l’administració autonòmica o
l’autonòmica sobre la insular i els ajuntaments, idò creen una
llei i moltes vegades el que fan és crear una despesa a aquestes
altres administracions, i en el cas dels ajuntaments, doncs
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sempre s’ha dit, i la legislatura passada ho vam sentir moltes
vegades pels grups parlamentaris que avui, i en aquell moment
eren a l’oposició, i avui donen suport al Govern, que s’havia de
davallar la despesa que feien els ajuntaments i que no era seva
i valoraven en un 30%. Idò jo crec que aquesta llei el que fa
també és generar més despesa en aquest sentit.

L’esmena 5777 també és una esmena d’addició a l’article
5.2.h), que el que demanàvem era afegir un nou punt també de
donar suport als consells insulars per garantir l’aplicació
coordinada i el foment de la normativa d’accessibilitat en tot el
territori insular. Tornam al mateix: per poder coordinar
aquesta..., per poder garantir poder fer aquesta coordinació del
foment d’aquesta normativa d’accessibilitat, també que hi
hagués ajuts per part de la comunitat autònoma perquè no
recaigués sobre els ajuntaments i el consell. Ho torn reiterar i
també en ponència parlàvem del cas de la llei de dependència
quan va sortir, com estava dotada i el que va ocasionar en
aquell moment, i continua ocasionant en aquests moments a les
comunitats autònomes.

L’esmena 5776, també d’addició, fa referència a l’article
5.2.g) i també va en el mateix sentit: demanam afegir un punt
que sigui donar suport als ajuntaments per a l’elaboració dels
seus plans municipals d’accessibilitat. Tornam al mateix, creim
que aquesta llei en certa manera el que fa és crear unes
obligacions i uns deures als ajuntaments però no se’ls posa la
finançació per poder incórrer en aquesta despesa, i crec que açò
és una cosa que haurien de tenir en compte, i més quan ens hem
cansat en aquesta cambra de repetir moltes vegades que els
ajuntaments fan una despesa al voltant del 30% que no és de la
seva competència.

A l’esmena 5787, també d’addició, a l’article 40.2,
demanam afegir després del punt 1 de l’article 40 un punt 2,
que el que demanam és que sigui l’Administració de la
comunitat autònoma que estableixi anualment en els seus
pressupostos partides per als consells insulars per a actuacions
de promoció d’accessibilitat. Tornam al mateix, en aquest cas
és per a la promoció de l’accessibilitat i per a la promoció de
la supressió de les barreres existents. Per tant aquestes quatre
esmenes anaven, com la següent, també, la 5782, en el mateix
sentit, quan parla de formació, i en aquest cas és l’article 26.1
i el que demanam és substituir la paraula “les administracions
públiques” per “l’Administració autonòmica”, perquè sigui la
que es faci càrrec d’aquesta despesa.

I açò són les esmenes que en principi, tret que m’hagi
equivocat, queden vives; són un total de deu esmenes de les
vint que havíem presentat inicialment, i reiteram que les tres
transaccions proposades a les esmenes 5774, 5779 i 5780 seran
acceptades.

Referent també a les esmenes, no reiteraré o no diré ara
totes les esmenes de cada un dels grups parlamentaris que
queden vives perquè són unes quantes, però avui a la comissió
el que farem serà mantenir, a pesar d’haver escoltat ja alguns
portaveus, mantenir la votació que vam fer a la ponència en
cada una de les esmenes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, amb RGE núm. 5839/17, té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies. Bona tarda, diputades, diputats.
Efectivament, de les vuit esmenes que vàrem presentar quatre
es varen transaccionar, dues les vàrem retirar i una va ser
acceptada. Ens queda sols aquesta esmena, l’esmena 5839/17,
que fa referència a l’article 15.1, i és que segons aquest article,
que fa referència a la reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat, diu que segons la llei estatal s’ha de programar un
mínim d’un 4% d’habitatges amb les característiques
constructives i de disseny, i és aquest el percentatge que en
aquesta llei es recull. Nosaltres consideram que hi ha un 10%
de població amb discapacitat aquí a les Balears, encara que
potser no tota la població amb discapacitat faci referència a la
mobilitat reduïda, també s’hauria de tenir en compte
l’envelliment de la població, i que d’aquest tipus d’habitatges,
d’aquesta adaptació, se’n pot beneficiar molta gent.
Considerem que un 4% és molt reduït i pensem que hauria
d’elevar-se a un 7%, no hauríem de limitar-nos a un mínim
exigit a nivell estatal i hauríem d’assegurar un nombre
d’habitatges molt més elevat del que aquí es contempla.

I dit això crec que és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara és el torn a favor o en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Jo em referiré en concret a les esmenes
presentades per Ciutadans i pel Partit Popular, i després faré
referència a una esmena conjunta que tenim a l’article 14, i
després, si m’ho permeten, introduiré una esmena in voce a una
disposició final que necessita una millora tècnica.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans, Ciutadans va
presentar un total de 22 esmenes; 9 van ser aprovades per
unanimitat, i de les esmenes que resten, a falta que puguem
transaccionar algun aspecte d’aquestes esmenes abans del
plenari i tenint en compte les que ha retirat, li indicaré els
motius pels quals votarem en contra de les esmenes que ha
presentat. Pel que fa a l’esmena número 5808, a l’article 1,
consideram que els espais naturals no necessiten ser definits a
una llei, és a dir, no han de ser objecte de definició a una llei,
i encara que com vostè ens comenta a altres lleis
d’accessibilitat sí que s’ha fet consideram que per principi els
espais naturals no es poden urbanitzar en aquest cas per fer-los
accessibles; hi ha unes disposicions en el mateix projecte de llei
que preveuen una accessibilitat a les infraestructures però no a
l’espai natural. 
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Respecte de l’esmena 5829 a l’article 15, en matèria de
percentatges i barems d’habitatges de protecció oficial,
consideram que l’esmena de Podem és més ampla, més
favorable, i hem transaccionat aquesta esmena de Podem, la
número 5839, i després explicarem el sentit d’aquesta
transacció.

Respecte de l’esmena número 5825, a l’article 15, nosaltres
optam per mantenir l’adjectiu “indegut”, “ús indegut”, en lloc
d’“ús fraudulent”; si no s’hauria de provar que existeix frau i,
si s’hi fixa, en el mateix article 49 hi ha un apartat sobre ús
indegut. A les esmenes 5820 i 5821, referides a l’article 59,
vostès proposen una regulació de la prescripció de les
infraccions i sancions, i nosaltres consideram que no fa falta
regular el que ja s’ha fixat a una norma estatal; així consideram
que aquesta proposta està superada per l’article 30.2 i 30.3 de
la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, que ja
contempla aquesta regulació que vostès proposen, i també per
això hi votarem en contra.

A l’article 62 vostès proposen l’esmena número 5804, que
nosaltres consideram que vulnera el principi de no-afectació
pressupostària. Vostès proposen la destinació dels ingressos de
les sancions a la promoció de l’accessibilitat i nosaltres
consideram que aquesta esmena vulnera aquest principi que els
he esmentat i també votarem que no.

Pel que fa al Consell d’Accessibilitat -esmena 5805 a
l’article 64- no entenem per què vostès volen que aquest consell
sigui adscrit a Mobilitat, nosaltres entenem que és a
Arquitectura, podria ser a altres conselleries, però en concret no
a Mobilitat, Mobilitat regula uns altres aspectes.

I finalment, de la disposició addicional quarta, que vostès
presenten l’esmena 5812, ara he entès que ha estat una
equivocació, perquè nosaltres no trobàvem aquest punt que
vostè ens comentava, però bé, en qualsevol cas entenem que
totes les consignacions pressupostàries per part de les diferents
administracions són vinculants, a partir de l’entrada en vigor de
la llei, i que no cal afirmar o indicar que un precepte obligatori
serà complert pressupostàriament en aquest cas. I també per
això hi votaríem en contra.

De les esmenes del Grup Parlamentari Popular, vostès varen
presentar 20 esmenes, de les quals n’hi ha 8 que han estat
aprovades per unanimitat, o bé després d’una transacció també
s’han aprovat per unanimitat. I d’aquestes que vostès mantenen
hi ha 3 transaccions que, com vàrem comentar en ponència, els
ho volíem proposar en aquesta comissió. N’hi ha dues que són
a l’article 5, en concret és l’esmena RGE núm. 5774 i l’esmena
RGE núm. 5779, vostès ens proposen el “termini d’un any” per
realitzar el pla autonòmic i els plans d’accessibilitat i nosaltres
els proposam un “termini de devuit mesos”.

L’altra transacció fa referència a l’article 13, l’esmena
5780. Hi havia aquesta redacció que no quedava clara, parlava
que “a les edificacions existents, que siguin objecte
d’actuacions de rehabilitació integral o d’ampliació o reforma
que afectin un 50% de la superfície inicial superior”, aquesta
redacció no quedava clara, i nosaltres els proposam, perquè
quedi més clar, que se substitueixi “que afectin un 50% de la

superfície inicial superior” per “que afectin un 50% o més de
la superfície inicial”.

Seguim amb la resta d’esmenes que en aquest cas ni
transaccionam, ni hi votarem a favor. A l’article número 5,
esmenes 5776 i 5777, les votarem en contra perquè consideram
que els punts d) i e) del mateix article 5 ja contemplen el que
vostès proposen.

L’article 26, esmena RGE núm. 5782. Nosaltres entenem
que els ajuntaments també són administracions públiques que
han de contribuir a l’eliminació de les barreres i a
l’accessibilitat. Per tant, mantenim “les administracions
públiques”.

Esmena RGE núm. 5785 a l’article 37. Nosaltres
consideram que ja es contempla la participació d’entitats i
consells. Ens varen proposar revisar la relació entre l’article 38
i l’article 40 pel que fa a la diferència entre execució i
promoció, i consideram que queda clara la diferència. Per tant,
votarem en contra d’aquestes dues esmenes, la 5786 i la 5787.

I després finalment a l’article 65, l’esmena 5790, també la
votarem en contra. Entenem que l’objectiu és garantir la
representativitat de les illes, però que en aquests moments els
consells insulars ja formen part de forma directa d’aquesta
entitat i els col·lectius, associacions o federacions, que vostès
estaven preocupats perquè no estiguessin prou representants,
realment són ells els que trien la fórmula de representativitat
que consideren més adient.

Passam a l’esmena conjunta que vàrem presentar a l’article
14 i el que els proposam és eliminar l’últim paràgraf d’aquest
article. Aquest paràgraf seria el que eliminaríem:
“reglamentàriament s’establiran en quins supòsits i en quines
limitacions es poden acceptar aquestes solucions alternatives”.
Nosaltres consideram que aquest desenvolupament
reglamentari propi, que hauria de fer la comunitat autònoma,
podria presentar problemes i que suposaria duplicar la
reglamentació que existeix, tant per als operadors, com per als
funcionaris. I per això els proposam d’eliminar aquest paràgraf.

I finalment l’esmena in voce que els proposaria és una
errada que vàrem trobar en el text, al final, a la disposició final
primera, que fa referència a la Conselleria de Presidència. El
punt 2 de la disposició final estableix que “en el termini d’un
any, la Conselleria de Presidència ha de coordinar els
departaments de les diferents conselleries competents en la
matèria, als efectes del desplegament d’aquesta llei.” I del que
ens hem adonat és que hauria de dir “la conselleria competent”.
És a dir, que en aquesta llei no s’hauria d’indicar quina
conselleria ha de fer aquest desplegament.

Per part meva, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, dir que,
en principi, nosaltres mantendrem la votació de la ponència
perquè avui en comissió el que hi havia d’haver és una
explicació, sobretot del Grup Mixt, Ciutadans i Gent per
Formentera, per explicar les seves esmenes i nosaltres poder
decidir si les acceptàvem o no. I per tant, vist que també hi
haurà, o hi ha transaccions, no sé si després el Grup Socialista
en farà qualcuna més, m’agradaria poder escoltar tots els
membres dels grups parlamentaris per veure, acabades
d’explicar les esmenes presentades per aquests grups que he dit
i explicar les transaccions i després ja decidiríem el vot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup no ha
presentat esmenes i per tant, em limitaré a donar la posició
respecte de les esmenes presentades.

Dir, en primer lloc, que acceptam les transaccions que s’han
plantejat i a les que es pugui arribar, com a forma de donar
suport als acords amplis. 

I respecte de les que no s’han transaccionat, dir que, en la
línia dels arguments que ja ha expressat la Sra. Capellà,
votarem en contra de les del Grup Ciutadans i també en contra
de les del Partit Popular. I votarem a favor de les esmenes de
Gent per Formentera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Començaré amb l’esmena de Podem, la
5839, fent una proposta de transacció a aquesta esmena, que
consistiria en l’eliminació del número d’habitatges projectats
a què es refereix aquesta esmena, llevaríem “4 habitatges
accessibles, 7 habitatges, 14 habitatges”, i quedaria redactat
d’aquesta manera l’article 15: “Reserva d’habitatges per a
persones amb discapacitat, amb l’objectiu de garantir l’accés a
l’habitatge a les persones amb discapacitat, s’ha de programar
un mínim d’un 7% d’habitatges, amb les característiques
constructives i de dissenys adequades, que garanteixen l’accés
i el desenvolupament còmode i segur de les persones amb
discapacitat, amb les programacions anuals d’habitatges de
protecció oficial de promoció pública. Aquest percentatge es
fixarà en el 4% per als habitatges de protecció oficial de
promoció privada. En el cas de resultar un número decimal,
s’hauria d’arrodonir a l’alça”. Consideram que aquesta

proposta de transacció millora l’esmena de modificació que ha
presentat Podemos i també millora l’esmena que va presentar
Ciutadans.

Ara passaré a comentar les esmenes de Gent per
Formentera, comentaré aquelles propostes de transacció que
fem a la diputada.

A l’esmena 5729 li proposam una transacció que quedaria
el punt c): “establir i coordinar l’adaptació dels mitjans i els
serveis de transport públic”, aquí substituïm “servei de
transport terrestre” per “servei de transport públic” entenent
com a públic l’ús públic i que afecta tots els sistemes i serveis
de transport. 

Votarem a favor de l’esmena 5741, amb la rectificació que
ha proposat la Sra. Tur, en el sentit d’eliminar les “línies de
cabotatge” i de referir-nos a “les persones amb discapacitat”, hi
votaríem a favor.

A l’esmena 5742 també ha proposat una transacció a la seva
pròpia esmena. El que no tenc clar, perquè no ho ha citat, és
com quedaria el transport marítim. Nosaltres li proposam en
aquesta autoesmena és que s’inclogui el següent: “pel que fa al
transport marítim, els criteris d’accessibilitat mínims seran els
previstos segons la normativa aplicable”. 

A l’esmena 5753 la votarem a favor... no, perdó, els fem
una proposició de transacció i quedaria: “de la mateixa manera,
pel que fa a les embarcacions d’excursions marítimes entre
illes, serà requisit indispensable per a l’autorització de la seva
activitat el fet que s’adaptin a les prescripcions normatives en
matèria d’accessibilitat en transport marítim”.

Pel que fa a la 5743, hi ha una proposta de transacció que
quedaria: “els municipis, o bé el consell insular, en el cas de
Formentera, han de concedir la targeta d’estacionament a les
persones que la sol·licitin i que, d’acord amb què estableix
l’article 18, en què puguin ser beneficiàries per tal d’utilitzar
les places d’aparcament reservades i gaudir dels drets de
circulació”.

Quant a les esmenes 5738, 5739, 5749 i 5750 els faríem una
proposició no de llei... ai, perdonin, una transacció perquè totes
tenen a veure amb el fet singular de l’illa de Formentera, tant
a nivell administratiu com geogràfic, i pensam que amb una
disposició addicional podríem resoldre aquestes esmenes. La
nostra proposta de disposició addicional seria, quedaria
d’aquesta manera: “Les referències que aquesta llei fa a entitats
locals, municipis o ajuntaments s’hi entendrà inclòs, en tot cas,
el Consell Insular de Formentera”. Per tant, consideram que
podrien quedar, si s’aprovàs aquesta disposició addicional i si
la proposant acceptàs aquesta proposta, pensam que podrien
quedar retirades les esmenes que he citat.

Quant a les altres que no he comentat el nostre vot, en
principi, seria vot negatiu, tot i que pensam que encara tenim la
possibilitat de poder arribar a acords o a altres propostes durant
tot aquest temps que queda per a la celebració del Plenari,
perquè nosaltres pensam que arribar al màxim consens
d’aquesta llei serà beneficiós per a la pròpia llei i que la
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potenciarà encara molt més si hi ha acord, el màxim acord de
tots els grups.

Per tant, aquestes serien les nostres propostes i el nostre
sentit del vot.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. És el torn de rèpliques. Per
part de... bé, la Sra. Olga Ballester i Nebot, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, yo me voy a referir otra vez a
las enmiendas de Ciudadanos que no se han aceptado. En
principio, comentar que la definición de “espacios naturales de
uso público” nosotros, como ya hemos dicho, queremos que se
recoja en esta ley porque en el artículo 8 de la propia ley pone
“accesibilidad en los espacios naturales de uso público”, y
entonces pone que “se han de prever itinerarios y servicios
accesibles, en los casos de la forma que sea técnicamente
posible, planificados”, es decir, donde la administración vea
que es posible. Entonces, claro, ni los usuarios ni la
administración saben a qué espacios naturales de uso público
se está refiriendo esta ley. Por lo tanto, sí que consideramos
importante pues que al menos tengan una ligera idea de cuáles
son esos espacios. Y nosotros viéndolo en otras leyes, sí que
deja con claridad que estos espacios, en aquellas comunidades
que lo hemos visto, son las playas, los espacios naturales,
parajes naturales y reservas naturales donde se pueden hacer
itinerarios. 

Después, en cuanto a la enmienda 5829, del artículo 15.1,
donde se está poniendo el tanto por ciento o el número de
viviendas para personas con discapacidad, según he visto la
transacción que se va a hacer en cuanto al número de viviendas
y en cuanto al aumento de tantos por cientos, a nosotros nos
parecería bien si se quitaba el esquema que hay en la propia
ley, que en principio sí que va ser así, entonces sí que se
aumenta ese número de viviendas y entonces ya nos parecería
bien y nosotros quitaríamos esta enmienda.

En cuanto a la enmienda 5825, sobre la tipificación de las
infracciones leves, es cierto que en el propio artículo 49 pone
que... nosotros queremos añadir un nuevo punto donde pone
que “el uso fraudulento de la tarjeta de estacionamiento es una
infracción leve”; es cierto que en el artículo 49 pone que “el
uso indebido de una tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad, de acuerdo al artículo 21, está tipificado
como una infracción leve”, yo no sé si el “uso indebido” o el
“uso fraudulento” es lo mismo, yo, sinceramente, ahora no se
lo podría decir, pero mantendremos la enmienda porque, como
en los artículos 23 y 44 sí que hablan de este mal uso, pues,
analizaremos a ver si es lo mismo o no, y mantendremos la
enmienda.

Bueno, luego en cuanto a las enmiendas 5820 y 5821,
nosotros sí que consideramos que cuando se habla de la
prescripción tanto de infracciones como de sanciones, aunque

efectivamente ya hay una ley a la que tienes que acudir para ver
cuándo empieza el día de la prescripción, nosotros sí que
creemos que no está de más que se añada un punto 3 y un punto
4 a ese mismo artículo, pues para dejar claro cuándo empieza
a contar el día de la prescripción en infracciones y cuándo
empieza a contar el día de prescripción en sanciones.

Y nada más, comentar que seguiremos manteniendo las
enmiendas para que éstas, las sanciones, se reinviertan en el
cumplimiento de la ley. 

En cuanto a la enmienda 5812, al artículo 59, donde
hacemos hincapié en que en los presupuestos quede reflejada
la inversión que la ley prevé por consellerias para esta ley.
Nosotros, este artículo es para que esa partida esté en los
presupuestos con un nombre específico, donde ponga “partida
para inversión en accesibilidad”, porque si no, después es
verdad que en ese dinero que se da a las consellerías puede
estar incluida esa partida, pero no sabemos si está o no porque
no se especifica, no se dice. Nosotros creemos que para que se
cumplan las cosas pues ha de quedar bien clarito. Entonces, la
seguiremos manteniendo y la defenderemos en el pleno.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Per intentar ser àgil, respecte de les
transaccions que proposa la Sra. Obrador, respecte de les
esmenes que serien substituïdes per una disposició addicional
en el sentit de la redacció que ella mateixa ha llegit -serien la
5738, 5739, 5749 i 5750- ho veim molt bé; pensam que està
perfecta aquesta disposició addicional perquè recull aquesta
qüestió jurídica que havíem exposat anteriorment, per tant
també les retiram, aquestes quatre que he dit -repetesc, 5738,
5739, 5740 i 5750- quedarien retirades.

Després les transaccions que ens ha proposat per a la 5731,
5741, 5742, 5753 i 5743 les acceptaríem. Sí, torn repetir:
respecte de les transaccions que ha plantejat per a les esmenes
5731, 5741, 5742, 5753 i 5743, també estam d’acord amb la
transacció que ens proposa en aquest cas la Sra. Obrador, i hi
donaríem suport en el sentit que ella mateixa els ha explicat.

I després, evidentment, abans no he tengut temps d’acabar
la meva intervenció i per tant aprofitaré el poc temps que em
queda per acabar la intervenció que he deixat a mitges just
abans. Simplement volia dir que aquí hi ha una esmena que
m’interessa especialment explicar perquè vull explicar el sentit
perquè vostès entenguin a què va destinada, i és que fa
referència a descomptes que s’haurien d’aplicar -estam sempre
parlant de transport marítim- descomptes que s’haurien
d’aplicar als passatgers amb discapacitat que a més a més
viatgen amb el seu vehicle; es tracta de la 5747 i diu: “Pel que
fa als descomptes en els mitjans de transport marítim regular de
passatgers i als seus vehicles, sempre que aquests comptin amb
targeta autoritzada d’estacionament, s’establirà un règim
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específic de bonificacions de major a menor en funció del grau
de discapacitat que els hagi estat degudament reconegut”. I per
què explicam això?, perquè com els he dit abans crec que una
de les grans llacunes que té aquesta llei és que no parla de
transport marítim, és com si el transport marítim no fos part
dels mitjans de transport amb els quals ens movem en aquestes
illes, quan precisament és un dels transports fonamentals per a
la gran majoria de residents de les Balears, i entenem que si hi
ha descomptes i bonificacions per als passatgers que es
desplacen amb el seu vehicle propi amb transport terrestre no
entenem per què això no s’ha d’aplicar i d’igual forma a
persones que es troben en aquesta circumstància quan ho fan
amb transport marítim. Per tant els convidaria a donar suport a
aquesta esmena, ja que en qualsevol cas no deim com s’ha de
fer, entenem que això s’haurà d’establir reglamentàriament,
però pensam que és una passa important per reconèixer els
drets que tenen les persones amb discapacitat quan viatgen amb
transport marítim i s’hauria de mantenir.

I després també els voldria dir una cosa: hi ha una esmena,
que és la 5750, i hem dit que la retiràvem, però jo els vull fer
just una anàlisi i és que aquesta esmena, així com està previst
aquest apartat a la llei, que és la disposició transitòria segona,
diu que s’haurà d’adaptar tota la normativa municipal -
ordenances, plans, etc.- en el termini de només sis mesos. Jo
reconec que aquesta és una qüestió que potser em va passar per
alt quan vaig preparar les esmenes, perquè evidentment és una
llei que té prou contingut, però entenc que hauríem de fer una
reflexió i aquí els propòs una esmena in voce, si vostès la volen
acceptar o la volen valorar, que seria ampliar aquest termini a
un any, perquè evidentment adaptar tota la normativa municipal
en un termini de sis mesos no és una feina precisament molt
senzilla. És a dir, jo havia presentat la 5750 i l’he retirada, però
els faig la reflexió que a la disposició transitòria segona els
plantej com una esmena in voce el fet de passar de sis mesos a
un any el termini que tendran els consells insulars i els
municipis per adaptar la seva normativa municipal a totes les
disposicions que preveu aquesta llei i que s’hauran de
transposar a diferents ordenances, i fins i tot potser que també
al mateix pla territorial insular de cadascuna de les Illes o a
altres normes de rang similar. Només els faig aquesta reflexió
perquè crec que de veritat és més realista plantejar un termini
d’un any que plantejar un termini de sis mesos, quan vostès
saben els terminis que du també la simple modificació d’una
ordenança municipal.

I res més, això seria tot per part meva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara té la paraula, pel torn de
rèplica, el Sr. Santiago Tadeo per part del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, senzillament seguim manifestant el que ja havíem dit
a ponència de les esmenes que queden vives, que hem tornat a
reiterar aquí avui en comissió, amb la qual cosa crec que no
importa redundar més. A partir d’aquí, com ja els vaig dir, si
d’aquí al ple volen fer alguna transacció d’aquestes set esmenes

que quedaran vives, sempre estem oberts a poder-ho acceptar
perquè, bé, sempre sortirà amb més consens aquesta llei.

Referent a les esmenes no diré res més. Referent a la 57...,
a les nostres, volia dir. Referent a l’esmena del nou article 14
bis, 5772, he de dir que sí que hi votarem a favor llevant el
darrer tros... el darrer punt d’aquesta esmena, com bé ha dit la
portaveu que hi ha fet esment. I he de dir que al llarg del debat
d’avui hi ha hagut tota una sèrie de transaccions a distintes
esmenes; potser que a qualcuna canviem el sentit de vot -abans
havia dit que mantindríem el sentit de vot- a les que potser
pugui mirar d’aquí que entrem a votació, o en qualsevol cas
mantindré el vot, si bé és cert que amb la transacció potser una
esmena que seria votada en contra potser, si hi hagués prou
temps per mirar-ho, potser passar a ser una abstenció. En
qualsevol cas seria senzillament per açò.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. Acceptarem la transacció que ens ha fet
la portaveu del Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Torn de contrarèpliques. Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, la Sra. Diputada Margalida Capellà per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. De les rèpliques dels grups que
mantenen esmenes només voldria indicar a la Sra. Ballester,
que manifestava els seus dubtes sobre ús indegut i ús
fraudulent, clar, l’ús indegut no sempre és fraudulent. Si vostès
s’hi fixa, a l’article 59 es preveu l’ús indegut, i després com a
circumstància que permet graduar les sancions hi ha frau o
connivència en el frau; el frau implica engany, aleshores és
possible que hi hagi un ús indegut sense engany; si hi ha
engany, aleshores la sanció és més alta, però, si no, queda en
una falta lleu, perquè és només un ús indegut. És per això que
li explicava aquest article, per què votam en contra de
l’esmena.

Per part nostra, res més. Crec que aquesta llei ha millorat
moltíssim amb les esmenes que s’han presentat, especialment
dels grups que encara mantenen esmenes, però el context de
consens i de voluntat per transaccionar crec que ha estat
evident durant tota la tramitació, i ens queden articles molt
potents, que fan una innovació social molt important, com per
exemple l’article 15, en què si s’hi fixen vostès passarem d’una
promoció pública que a nivell estatal és d’un 4% aquí passarem
a un 7%, i de promoció privada passarem d’un 3% a un 4%. Jo
crec que d’això tots hem d’estar orgullosos, d’aquesta voluntat
d’ampliar totes les facilitats que hi pugui haver per a la
promoció de l’habitatge en aquest sentit, i estic segura que, si
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és possible, podem intentar mirar de transaccionar més esmenes
per tal de millorar aquesta llei.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
Sra. Sureda, té cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, cert és que
hi ha hagut molt de consens, que s’ha fet feina en aquesta llei,
però sincerament m’hagués agradat que el gruix de les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans i Gent per Formentera,
s’haguessin pogut explicar en ponència, perquè sí que és cert
que ara tenim el temps molt limitat, hi ha hagut molts de canvis
i les coses arribam allà on arribam. 

Per tant jo mantendré, segons de quins temes, el vot; en
d’altres, com per exemple en el tema de la disposició
addicional que sortirà d’aquestes esmenes que ha retirat Gent
per Formentera, jo m’abstendré en aquest cas perquè crec que
és un tema que s’hauria d’haver debatut més. I també
m’abstendré en la modificació de l’esmena de Podem.

Sí que abans no he dit, i ara sí que ho vull dir, que donam
suport a les esmenes que fan referència a l’ajuda per part del
Govern tant als consells com als ajuntaments, perquè tots ens
omplim la boca -i això també ho vaig dir a ponència- que els
ajuntaments no tenen ajuda i aquí encara els incrementam la
tasca i sobretot el cost; no és fàcil llevar totes les barreres
arquitectòniques en els municipis i consideram que són
importants aquestes esmenes per ajudar a fer-ho més fàcil des
del Govern als municipis. Per tant nosaltres els donarem suport,
com no pot ser d’altra manera, i sobretot pensam que és bàsica
la 5786, per aquestes despeses cap a l’ajuntament que hi hagi
aquestes ajudes sempre fixes en el pressupost de la comunitat.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Castells, té
la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, però no he d’afegir res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Obrador, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. En relació amb l’acceptació de la proposta
de transacció del Grup Podem quant als percentatges nosaltres
també pensam que millorar moltíssim la norma que hi ha i crec
que això serà en benefici de totes les famílies i totes les

persones que podran accedir a un major nombre d’habitatges
accessibles.

Quant a les transaccions que ha acceptat la diputada del
Grup Mixt, la Sra. Tur, els he de dir que ella ha mencionat la
5731, i jo en aquesta esmena no he fet cap proposta de
transacció ni de modificació; no l’he citada però les que no he
citat expressament ha estat per manifestar el nostre vot negatiu,
el nostre vot contrari. Pens que es devia referir a la 5729, i així
entenc que retiraria les 5729, 5741, 5742, 5753 i 5743. 

En relació amb les que no votarem a favor ja he dit que
pensam que ara s’obre un període, que tenim uns dies per poder
tornar a mirar aquestes que han quedat pendents, i a veure si
podem apropar postures i anar al plenari amb un punt d’acord
més ample del que hem aconseguit fins ara, que crec que ha
estat ampli i crec que ha estat en benefici de millorar la
redacció inicial del text que ens han proposat. 

Per tant, res més a dir. Moltes gràcies per l’acceptació
d’aquestes propostes de transacció als grups, i esperem, com ja
he dit, que puguem arribar a acords més amplis. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Ara queda una esmena viva, que és
la 5772/17, que ha estat signada per cinc grups parlamentaris,
i ara correspon el debat per defensar aquesta esmena. El Grup
Parlamentari Socialista tendria la paraula per defensar
específicament aquesta esmena 5772/17.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, era..., a l’article 14? Sí, ja ha defensat la posició la
diputada de MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò donam aquest debat per substanciat, d’aquesta esmena
concreta? Els grups signants no tenen cap inconvenient?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, per nosaltres, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha qualque torn en contra d’aquesta esmena en concret
per part dels altres grups parlamentaris no signants?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Jo demanaria uns minuts de recés per poder ordenar un poc
el resultat de tot el debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

(Pausa)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades, idò a continuació passam a
les votacions...

(Remor de veus)

Idò passam a votar. Votarem les esmenes RGE núm. 5746,
5737/17..., 5646/17, cinquanta...

(Remor de veus)

Diré les que votam, perquè les que s’han retirat no té sentit
dir que les hem retirat, votaríem, per part del Grup Parlamentari
Mixt, les RGE núm. 5746 i 5737, 5747 i 5732/17.

(Se sent una veu de fons que diu “està retirada”)

Quina està retirada?..., no, no està retirada...

(Remor de veus)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, jo deman votació separada de la RGE núm.
5737.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò, votarem primer les...

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Demanam votació separada de la RGE núm. 5746.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la RGE núm. 5746.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la RGE núm. 5737.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les RGE núm. 5747 i 5732, aquestes dues.

(Se sent una veu de fons que diu: “5747 i 5732?”)

Correcte. Les podem agrupar? Idò votam.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Nueve y una.  9 en contra i 1...

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 9 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les esmenes transaccionades RGE núm. 5738,
5739, 5749 i 5750.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, aquestes les ha retirat en virtut de la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la transacció (...)...

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Ah, de la disposició addicional..., d’acord.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Disculpi, pot repetir el número?, 57...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, votaríem les transaccions fetes a les esmenes RGE núm.
5738, 39, 49, i 50.

(Remor de veus)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 i 3, no?, 7 i 3, perdó.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra i cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Ah, perdó, perdó, 7 vots a favor; cap en contra i 3
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

La RGE núm. 5740 s’ha retirat.

Votaríem la RGE núm. 5741 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 i 3.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam també l’esmena transaccionada RGE núm. 5729.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

La RGE núm. 5727 s’ha retirat; la RGE núm. 5733 també.

Ara votaríem les RGE núm. 5731 i 5734.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I l’esmena transaccionada RGE núm. 5743/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam l’esmena transaccionada RGE núm. 5753/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam l’esmena RGE núm. 5751/17 del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam l’esmena transaccionada RGE núm. 5742/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 5782 i 5787/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Popular RGE núm. 5776
i 5777/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Popular RGE núm. 5786/17.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquí votam les esmenes transaccionades RGE núm. 5774,
5779 i 5780/17.

Vots a favor?

Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, 10 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 5785 i 5780/17.

A favor?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, 5790 i 5785, demanaríem vot per
separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, votam separadament, la 5785.

A favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la RGE núm. 5790. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots en contra..., perdó. 2 vots a favor; 7 en contra i 1
abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 5805/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

10 en contra...

EL SR. SECRETARI:

10 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 5808/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passaríem a votar les RGE núm. 5825, 5818, 5820, 21,
5804 i 5812/17.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, demanaria vot separat de les RGE núm. 5825 i
5804, unificades, i les altres per un costat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 5825 i l’altra, perdona?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

5804.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò vots a favor de la 5825? A favor?

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

D’acord, agrupam aquestes dues, i 5804.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les altres, les RGE núm. 5818, 5820, 21 i
5812/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam l’esmena transaccionada RGE núm. 5839/17 de
Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 5772/17... i MÉS per Mallorca i Grup Mixt.

A favor?..., i Podem, perdó.

Unanimitat.

Votació dels articles i disposicions als quals es mantenen
esmenes, votació dels articles 1, 21, 29, 47, 49, 53, 56, 59, 62,
63, 64, 66 i de la disposició transitòria segona.

Vots a favor?

Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 6.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 16 i 20.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 15.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Articles 8 i 13.

A favor?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, aquí deman votació separada dels dos
articles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 13.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 37 i 65.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 38.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 26 i 40.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’exposició de motius.

A favor?

Votació en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles, disposicions i denominacions als quals
no es mantenen esmenes. Votació de l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte de llei, denominació
del títol I, articles 2, 3 i 4; denominació del títol II; del títol III;
denominació del capítol 1, articles 7, 9, 10 i 11; denominació
del capítol 2, articles 12 i 14; denominació del capítol 3; del
capítol 4, articles 17, 18, 19, 22 i 23; denominació del capítol
cua..., 5, perdó, article 24; denominació del capítol 6, articles
25 i 27; denominació del capítol 7, articles 28, 30 i 31;
denominació del capítol 8, articles 32, 33, 34, 35 i 36;
denominació del capítol 9, article 39; denominació del títol IV,
articles 41, 42, 43, 44 i 44 bis; denominació del títol V, articles
45 i 46; denominació del títol VI, articles 48, 50, 51, 52, 54,
55, 57, 60 i 61; denominació del títol VII, article 67;
disposicions addicionals primera, segona, segona bis i tercera;
disposició transitòria primera; disposicions derogatòries
primera i segona i disposicions finals primera i segona, amb les
correccions tècniques incorporades que abans s’han esmentat.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Un moment, Sra. Presidenta, abans de passar a votació,
podem entendre que les dues esmenes in voce que hem
presentat o que hem manifestat, tant la diputada de MÉS com
jo, en relació amb la coordinació del desenvolupament de la llei
i a la disposició addicional queden incorporades?

(Remor de veus)

LA SRA. CAPELLÁ I ROIG:

És una millora tècnica de la disposició final...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, que feia referència que no havia de concretar “la
Conselleria de Presidència”, sinó que s’havia de posar “la
conselleria competent”, era aquesta la...?

LA SRA. CAPELLÁ I ROIG:

I després hi ha una disposició addicional sobre Formentera.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sobre Formentera. Queden incorporades?

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte, queden incorporades aquestes millores tècniques.

Idò, vots a favor?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta. A l’addicional aquesta de Formentera
nosaltres ens volem abstenir, si es pot votar separada de la
resta.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

L’hem incorporada abans...

(Se sent una veu que diu: “ja està votada”)

Ja està votada. Idò com que ja ha estat votada...

(Remor de veus)

La disposició final.

Idò vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 3355/17, d’accessibilitat universal de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls 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 al
Ple.

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