
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2019 Núm. 159

 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Baltasar Picornell i Lladó

Sessió extraordinària celebrada dia 29 de gener de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals del Projecte de llei RGE
núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats
a les Illes Balears... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8886

 



8886 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 159 / 29 de gener de 2019 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena sessió.

Punt únic.- Debat i votació del dictamen de l a
Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals del
Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lacions, accés i  exerci ci  d’activitats a les Illes
Balears.

Passam al punt únic de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
10873/18, de modificació de la Llei 7/2013...

(Remor de veus)

..., de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés
i exercici d’activitats de les Illes Balears.

Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula la Sra. Catalina Cladera.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, president, diputats i diputades, bon dia o bones
tardes, depèn de si ja heu dinat o no.

Bé, avui matí sotmetem a aprovació el Projecte de llei 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. La modificació que plantejam en aquesta llei afecta
una de les normes que té incidència en l’activitat econòmica
i professional dels ciutadans de les Illes Balears.

Es tracta d’una llei que regula la intervenció dels nostres
ajuntaments pel que fa a l’obertura d’establiments i el
desenvolupament de negocis i serveis als quals s’ha de garantir
la seguretat per als seus usuaris i la minimització dels riscs
per a la ciutadania en general, com també per a l’entorn i el
medi ambient. La llei també té una especial incidència en
activitats concretes que mereixen una regulació específica.
Parlam d’activitats itinerants;  moltes d’elles són aparells i
atraccions d’esbarjo per a infants i joves, un àmbit on la
seguretat és prioritària sempre. I parlam també de les activitats
no permanents, és a dir, les festes al carrer, les proves
esportives per la carretera o pel camp, esdeveniments que
tenen un important impacte però que fomenten la participació
ciutadana i la cohesió social d’una manera considerable.

Aquestes importants regulacions es troben avui a una llei
relativament recent, la Llei 7/2013, que va suposar un avanç
important seguint la línia marcada pel dret europeu i l’estatal,
però que en la seva aplicació ha evidenciat certes mancances
que ara volem corregir. Aquest és un projecte que hem
treballat des del 2016 mitjançant un procés participatiu amb
les diverses administracions implicades per tal de trobar

solucions i consensos a aquestes problemàtiques de caràcter
tècnic detectades en l’aplicació de la normativa actual. La
feina duta a terme des de la Direcció General d’Emergències
i Interior, especialment des del Departament d’Activitats
Classificades i Espectacles, ha consistit principalment a donar
resposta a les necessitats plantejades pels ajuntaments i la
resta d’agents implicats, i també a recollir aportacions dels
col·legis professionals més afectats pel contingut de la llei,
i aquí aprofit per donar per donar un agraïment als funcionaris
del Departament d’Activitats Classificades i Espectacles, que
han fet una feina intensa per elaborar o modificar aquesta llei.

Ara culminam aquest procés participatiu i la tramitació
parlamentària per a l’aprovació definitiva de la modificació de
la llei. L’objectiu, de la mà també dels grups parlamentaris, als
qual també vull agrair la seva col·laboració i aportacions per
enriquir el text, ha estat trobar les vies més efectives per
atendre aquestes demandes i agilitar les tramitacions i facilitar
la tasca dels ajuntaments.

És important fer un repàs dels principals aspectes que
s’introdueixen en aquesta modificació i que contribuiran a la
millora del text actual i a una aplicació  més eficaç per part
dels diferents agents implicats.

En primer lloc, reforça la integració entre la matèria
d’activitats i d’urbanisme, dos àmbits tradicionalment
vinculats però que han tengut sempre camins procedimentals
separats i no sempre coherents entre sí; aquesta integració no
només serà ara procedimental sinó també quant a la
documentació tècnica a presentar, detallant el contingut dels
diferents tipus de projectes a una sola norma per evitar la
dispersió reguladora, que sovint dóna peu a errors i a retards
en la tramitació.

Un aspecte important i innovador de la llei és la
possibilitat que els ajuntaments subscriguin convenis amb
diversos col·legis professionals per tal de col·laborar en la
tramitació dels procediments de concessió d’autoritzacions,
descarregant les tasques tècniques dels ens locals i
aconseguint així uns tràmits molt més ràpids i sense minva de
les garanties exigibles. Es contemplen també nous supòsits
d’activitats avui no previstes, com ara els espais de coworking,
i es millora la regulació de les modificacions de les activitats
existents definint els casos en què és obligatòria l’adaptació
a la normativa tècnica sobrevinguda i amb quin abast.

Pel que fa a les activitats itinerants, es manté l’actual
regulació, centrada en les atraccions de fires, mantenint el
màxim d’exigències de seguretat dels seus usuaris, que sovint
són infants. No obstant això, s’amplien els supòsits d’aquestes
activitats, que ara n’inclouran d’altres que avui es troben sense
una regulació concreta, ens referim a activitats com els food
trucks o qualsevol altre que es desenvolupa en vehicles com
ara tallers mòbils, perruqueries per a mascotes, etc.

En relació amb les activitats  no permanents, es revisa
l’actual classificació per tal d’aconseguir un equilibri entre la
seguretat i el control de les activitats i la facilitat per a què els
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diferents col·lectius i entitats cíviques puguin dur-les a terme
sense tràmits excessius ni càrregues innecessàries.

Vull indicar també que es fa una regulació específica per
a les activitats de recorregut per les vies públiques, unes
activitats cada vegada més nombroses i amb més adeptes, però
que també generen problemes de mobilitat i altres molèsties
per a la gent que no hi participa.

Pel que fa a la regulació de les autoritzacions ambientals
integrades que es va incloure a la Llei 7/2013, hem revisat
l’articulat per tal d’actualitzar les referències normatives
mantenint en general el contingut actual.

Un dels canvis més importants que s’han inclòs en la llei
és la introducció de l’obligació dels titulars de les activitats de
revisar periòdicament les seves instal·lacions. No és una
novetat absoluta ja que moltes normes sectorials preveuen
revisions periòdiques per a determinades instal·lacions, però
ara la llei fixa una revisió global de l’activitat que s’haurà de
presentar a l’ajuntament.

Aquesta revisió periòdica té la funció fonamental de
garantir la seguretat de l’activitat envers els seus usuaris i la
ciutadania en general. Per això la llei fa un eix fonamental de
la seva regulació i reforça els mecanismes de control per tal
d’evitar que alguns titulars puguin fer o puguin defugir del seu
deure.

Per altra banda, la llei preveu mecanismes flexibles a
través dels quals els titulars puguin fer les reformes i les
modificacions adients amb la finalitat de tenir un resultat
positiu de la revisió sense que això els  hagi de suposar la
inviabilitat econòmica de l’activitat, sempre en funció, és clar,
del grau de risc que pot suposar per a persones el manteniment
de l’activitat.

Aquest mecanisme de la revisió periòdica serà tutelat per
part de l’ajuntament que seguirà ostentant les facultats de
control i inspecció, un control que ara serà molt més àgil i
eficaç ja que tendrà un abast total sobre totes les activitats i no
només sobre les que l’ajuntament inspeccioni com passa ara.

Una eina fonamental de control de les activitats i les seves
revisions serà el Registre autonòmic d’Activitats que ja
existeix avui, però que se’n millora la regulació.

Vull acabar indicant que al llarg de la redacció i tramitació
del projecte de llei s’ha comptat amb la participació de
diferents col·lectius públics i privats als quals vull agrair les
aportacions, especialment destacades han estat les aportacions
dels col·legis professionals més afectats, els quals han tramés
les seves inquietuds bona part de les quals estaven incloses
dins el text que avui arriba a aquest ple.

Vull agrair també la feina de tots els grups parlamentaris
per dur aquesta llei a bon part, en concret vull destacar que
hem arribat a acords importants en un nombre important
d’esmenes, hem pactat al voltant del 70% del total de les
esmenes durant la tramitació parlamentària.

Per tant, esper comptar amb el suport de tots els grups per
a la seva aprovació i referendar l’ampli consens que s’ha
generat durant l’elaboració i la tramitació d’aquest projecte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm. 12689,
12690, 12691 i 12693/18, i per posicionar-se respecte de les
dels altres grups parlamentaris té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Com que tot l’aspecte, l’àmbit més positiu de la llei
ja l’ha explicat extensament la consellera, jo no ho tornaré a
fer, hi coincidesc totalment i per açò la nostra actitud ha estat
la de donar suport a aquesta iniciativa tot i que lògicament hem
volgut fer les nostres aportacions per millorar alguns aspectes
que crèiem importants.

Vull dir en aquest cas, crec que és important, que de totes
les esmenes que s’han presentat, ara en queden unes 32 si no
les he comptades malament, per tant, s’ha fet un gran esforç
per incorporar i transaccionar les esmenes presentades i crec
que en aquest cas podem dir que hem aconseguit que la llei
sigui una eina, si més no, més útil per als ajuntaments, per a
les administracions, especialment per als ajuntaments per
poder dur a terme la seva tasca en relació amb les activitats.

Respecte de les esmenes que han presentat la resta de
grups, com dic, crec que els grans temes ja han estat en certa
manera incorporats o transaccionats, moltes d’elles feien
referència a les entitats col·laboradores, a les ECAC i queden,
és cert, alguns aspectes jo diria que no tan substanciosos, no
tan importants, la consellera esmentava ara el registre
autonòmic, si hi ha de ser o no hi ha de ser, quin paper ha de
tenir..., però crec que realment allò substanciós ha estat
debatut i incorporat o transaccionat.

De les esmenes que queden vives de MÉS per Menorca,
són quatre, bàsicament aborden dues qüestions: una fa
referència a l’àmbit competencial, són les 12689, 12690 i
12691, i van en la línia de modificar l’article 6 de la llei
vigent, actual, de competències d’intervenció sobre les
activitats perquè les autoritzacions ambientals integrades
siguin exercides pels consells insulars d’acord amb les seves
competències.

Nosaltres ja hem dit reiteradament en ponència i en
comissió que crèiem que amb la Llei 7/2013 ja queda clar que
es transfereix aquesta competència, que les activitats
integrades que nominalment no apareixen a l’Estatut, és cert,
són el més semblant, el més paregut a les activitats
classificades que ara mateix hi ha i, per tant, que són
competència dels consells insulars i que ja estan transferides
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i, a més a més amb el text, el nou text de l’Estatut
d’Autonomia nosaltres entenem també que la contempla com
a una competència pròpia.

Per tant, crèiem que era el moment de fer allò que ja tenim
escrit i és que els consells insulars puguin dur a terme la seva
activitat en aquest àmbit, no?

És cert que algú dirà que bé, que cada consell insular té la
seva autonomia, bé, ho pot considerar millor o pitjor i per açò
precisament dues de les esmenes, la 12690 i la 12691, que
són disposicions transitòries, anaven en aquest sentit perquè
el traspàs al consell -i utilitzo la paraula traspàs i no
transferència-, el traspàs del Govern als consells es fes amb
garanties, aquestes dues disposicions transitòries el que feien
era açò: establir un període transitori i un altre de consulta i
negociació amb els consells insulars perquè es pogués fer
efectiu el traspàs a aquells consells insulars que, lògicament,
ho volguessin i ho acceptessin i aquells que no, doncs, en un
altre moment es produirà, que és com ho han fet amb la resta
de competències i que és la dinàmica habitual.

I l’altra esmena que queda viva, que és d’un tema que (...)
una constant en tot el debat en ponència i en comissió, com
deia es refereix a les entitats col·laboradores, les ECAC en
matèria d’activitats, nosaltres deim que podem estar d’acord
que les ECAC i altres tècnics competents, un aspecte que
també hem incorporat, puguin dur a terme les revisions
tècniques d’activitats, puguin dur a terme els informes, fins i
tot la inspecció; ara bé, crèiem i seguim defensant que el text
actual, la llei actual a l’article 86.3, al qual es deixa clar que el
personal inspector de l’ECAC no té  caràcter d’agent de
l’autoritat, aquesta ha estat una pràctica que els ajuntaments
han utilitzat i amb aquest reconeixement que no té un caràcter
d’agent de l’autoritat ha funcionat, no tenim constància que hi
hagi hagut cap dificultat i creiem que és important i volem que
es mantingui talment i, per tant, nosaltres en aquest cas... la
nostra esmena anava en el sentit de mantenir el que en aquest
moment és vigent.

I aquests dos són bàsicament els aspectes que seguim
defensant i exposant avui aquí perquè, si fos possible, doncs
es poguessin reconsiderar i incorporar a la llei.

Per a la resta, insisteixo, no m’estendré, crec que avui
duim i durem moltes lleis i la part positiva en la qual
coincidim l’ha exposada perfectament la consellera i en aquest
sentit només podem expressar la nostra adhesió al contingut,
al text de la llei que -com han dit- creiem que serà un text
molt més útil perquè les administracions actuïn amb més
garanties, amb més seguretat respecte de les que són les seves
competències, tot i que nosaltres voldríem una diferent
redistribució de les seves competències i poder-les exercir
millor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Torn del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 12725 i

12727/18, i posicionar-se respecte de les dels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
aquesta llei -com bé ha dit la... consellera- és una llei que ve
del mandat anterior, ve de l’any 2013 i -com bé ha dit- va ser
un avanç crec que important. També és cert que hi ha hagut per
part d’ajuntaments i també per part de consells insulars i
entitats idò... que han demanat una sèrie de modificacions
sobre imposar puntualitzacions en aquesta llei per temes
concrets dins la seva gestió.

D’aquesta llei, hi va haver una primera presentació crec
recordar que a finals del 2017 i una segona presentació mesos
abans del debat d’avui per part del Govern, i fins i tot es va
parlar que pogués anar per lectura única, però clar, una llei que
al final de cent i pico articles que van tocant cinquanta, encara
que sigui tot molt tècnic, sempre és complicat que es pogués
fer per lectura única d’una manera més ràpida.

Crec, sincerament, que al final, doncs, que hagi seguit el
tràmit parlamentari de ponència, de comissió i avui aquí a
plenari el que ha fet ha estat enriquir encara més una llei que
havia suposat un avanç important, una millora que feia el
Govern, doncs, crec que encara queda fins i tot millorada amb
les aportacions dels distints grups parlamentaris. Al final va
ser amb una sola ponència i a la comissió on es varen introduir
totes aquestes esmenes, que la consellera ha fet referència,
amb un ampli consens. Aquí al portaveu socialista, com ja vaig
fer a comissió, doncs, agrair-li també aquest intent de poder
transaccionar totes aquelles esmenes que varen arribar fins i
tot a transaccionar esmenes a tres bandes o agafant les d’un
grup parlamentari concretament i eliminant d’alguna manera
altres dues esmenes. 

Amb açò nosaltres, el nostre grup parlamentari, havia
presentat, crec recordar, dotze esmenes, unes d’elles ja
havíem passat a retirar-les, fins i tot a la mateixa ponència,
perquè s’aprovaven esmenes semblants d’altres grups
parlamentaris, en varen mantenir a comissió crec que eren set
d’aquestes esmenes i a comissió també amb aquestes
transaccions que vàrem fer a tres bandes, algunes d’elles
agafant textualment el que deia una esmena que feia referència
a les ECAC que es feia per part d’El Pi, doncs, crec que s’han
anat consensuant bastant allò que gairebé tots  e ls grups
parlamentaris  anaven posant..., havien posat a les seves
esmenes que era el tema de les ECAC.

A partir d’aquí el nostre grup parlamentari deixa dues
esmenes vives que precisament també fan referència
concretament a aquestes mateixes ECAC; una, la 12275, i
l’altra la 12727, als articles 54.2.c) i a l’article 85.3, i
aquestes explicacions que ens ha donat també el portaveu
socialista en aquest sentit , hem decidit, doncs, mantenir
aquestes esmenes que avui queden vives. De fet, cert és que tal
vegada ho són diferents a les altres que s’han aprovat o
transaccionat amb el tema de les ECAC, però crec que també
s’hagués pogut arribar a un acord.
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Així i  tot, ja com vaig dir també a la comissió, malgrat
tenir aquestes dues esmenes vives reiterarem el vot a tot
l’articulat, que serà un vot afirmatiu, positiu, votarem a favor
de tots i cada un dels articles, llevat d’aquella disposició
addicional en la qual incloem el tema, que havíem comentat,
crec que avui encara es presentarà una esmena del tema, d’un
tema que concretament, ja ho explicarà el portaveu socialista,
que no té res a veure amb aquesta llei, que és un tema de
segona activitat, o sí, però bé, jo crec que no, ja em pot dir que
sí, li permetré per l’hora en què estam, que jo  encara no he
dinat, encara no hem dinat, li permetré que hagi dit que sí, però
bé, nosaltres aquí admetem que es pugui votar, faltaria més,
però com vam fer ja a la comissió el que farem serà una
abstenció.

Referent a totes les altres esmenes que queden vives dels
distints grups parlamentaris, crec que tant d’El Pi com de
Ciudadanos, com també una que podríem dir que també ha
mencionat el Sr. Martí, de MÉS per Menorca, fan referència
també a les ECAC, per la qual cosa, bé, aquestes concretament
són gairebé iguals a les nostres. 

Si bé és cert el que deia de les esmenes el Sr. Martí, el
tema del marc competencial, nosaltres no acabam de veure
clar introduir-ho per disposicions. Per tant, mantindrem el vot
que vàrem fer en el.... no perquè alguna cosa s’hagi d’arreglar,
però també de la manera que està nosaltres no acabam de
veure-ho clar farem, com vàrem fer a comissió també, una
abstenció a aquestes esmenes. 

Referent a les esmenes d’El Pi que a comissió també,
ponència i comissió, com han dit, es varen aprovar moltes. El
Sr. Martí ha dit: “el gruix està aprovat”, jo crec que sí,
l’important sí, però segur que el Sr. Melià dirà que hi ha
determinades coses que no i que també són importants; no li
vull dir que no, nosaltres no ho veiem clar, hi ha unes esmenes
que a comissió vam votar en contra i unes altres que ens vam
abstenir, les que vam votar en contra és clarament que veiem
que distorsionen aquesta llei que ve de l’any 2013, que ara es
millora, i l’abstenció tal vegada senzillament pensam que
podia estar bé, però no creim que sigui en aquest moment
necessari incloure-ho en aquesta llei.

Per tant, per l’esmentat, doncs, dir que mantenim les dues
esmenes, mantindrem el vot de les esmenes que ja vam fer a
comissió i a l’articulat, doncs, farem un vot favorable, a
excepció de la incorporació  del tema de la segona activitat
dels policies, que consideram que sí es pot..., que ho entrin,
que es pot debatre i es pot votar, però en aquest sentit ens
abstindrem.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, 12764, 12765, 12766, 12767, 12785,
12786, 12787, 12791, 12794, 12795, 12799, 12800 i
12801/18, i per posicionar-se respecte de les dels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Modestament pensam que aquest projecte de llei també té el
seu origen en un mandat parlamentari, perquè es va aprovar una
proposició no de llei del Grup Parlamentari d’El Pi que instava
el Govern a iniciar els tràmits per fer algunes modificacions
de la Llei 7/2013. De fet, també és públic i notori que el
nostre grup parlamentari va presentar una proposició de llei
que en alguns aspectes està molt en la línia d’aquest projecte
de llei.

Per tant, i després de la tramitació i a comissió ja vàrem
reconèixer la feina constructiva que havia fet el Sr. Andreu
Alcover, evidentment fem, en general, una valoració positiva
d’aquesta llei i pensam que efectivament serà una eina més útil
a favor dels ajuntaments, però no dels ajuntaments, sobretot de
garantir que les activitats que es fan tenguin les condicions de
salubritat, de seguretat que els pertoca. 

Dit això, nosaltres encara mantenim moltes esmenes, tot
i que n’hem consensuades també bastants, però mantenim un
grapat d’esmenes perquè hi ha una sèrie de qüestions que
encara pensam que no són prou satisfactòries. 

Primer de tot, a les definicions mantenim dues esmenes,
una sobre la definició d’activitat no permanent i una sobre la
fitxa resum; a la fitxa resum se’ns va dir, per part del Sr.
Alcover, que això havia mig desaparegut a la llei com a
concepte, nosaltres agafam la disposició transitòria desena i
veiem que encara parla de la fitxa resum. Per tant, com que la
fitxa resum continua sent una eina pensam que estaria bé
mantenir la definició que ja existia a la Llei 7/2013.

Un segon grup d’esmenes que tenim és o són les relatives
al tema del registre autonòmic. Nosaltres som molt escèptics
sobre el registre autonòmic, ho hem dit reiterades vegades,
pensam que és una eina que no acaba de funcionar, que no
serveix, però encara som molt més crítics amb el plantejament
que fa el projecte de llei perquè que el registre autonòmic,
com ens diu el Sr. Alcover, sigui interessant, que se sàpiga
quantes activitats hi ha, quantes perruqueries hi ha a les Illes
Balears a efectes, diguem-ho així, estadístics i a efectes
informatiu, això ens semblaria encara adient, però el problema
del plantejament que fa el projecte de llei és que li dóna uns
efectes jurídics que, en la nostra opinió, envaeixen les
competències municipals. Per exemple, que un ajuntament no
pugui tramitar una modificació d’una activitat perquè l’activitat
no està inscrita en el registre té uns efectes jurídics, per tant,
nosaltres entenem que això no correspon al registre i que, a
més, és un desapoderament de la competència municipal.

Per tant, nosaltres tenim tota una sèrie d’esmenes que
pensam que s’hauria de modular, canviar la naturalesa jurídica
d’aquest registre autonòmic, to t i que, a més a més, som
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escèptics sobre el seu funcionament i sobre la seva utilitat
pràctica. De fet les revisions periòdiques a les quals s’ha
referit la consellera, i que incorpora una altra vegada aquest
projecte de llei, ja existien a la normativa balear, i varen
desaparèixer perquè la pràctica i l’experiència varen demostrar
que tampoc no eren una eina útil i tampoc no servien i tampoc
no acabaven de tenir la utilitat pràctica que correspondria.
Però bé, vostès incideixen en aquesta qüestió; ja sé que és un
tema tangencial però crec que al final això no acabarà de tenir
els resultats que vostès auguren.

Un tercer grup d’esmenes és el relatiu a la Junta
d’Activitats. Vostès eliminen la Junta d’Activitats i creen una
comissió tècnica. Nosaltres podríem entendre que s’eliminàs;
el que no podem acceptar que en aquesta comissió tècnica no
participin els col·legis professionals i els agents socials, i
això és el que vostès han fet. A la seva comissió tècnica els
col·legis professionals i els agents socials deixen de tenir una
participació en la definició i la resolució de dubtes en matèria
d’activitats, i ens pareix que això és una equivocació, perquè
al final pensam que aquesta opinió externa a l’administració
pública stricto sensu podria ser enriquidora, i per tant
nosaltres, més enllà de poder canviar la nomenclatura i el
funcionament de la Junta d’Activitats, pensam que el que seria
important és que almanco els col·legis professionals i els
agents socials poguessin continuar participant.

Després tenim un grup d’esmenes molt tècniques. El tema
de la caducitat si no es produeix una revisió, nosaltres
entenem que aquesta caducitat, s’hauria de tramitar un
procediment específic perquè es produís la caducitat; vostès
volen que existeixi una caducitat automàtica; això serà font
inesgotable de problemes a la realitat. 

Una altra esmena molt tècnica és el tema de la paralització.
Vostès diuen que si un procediment sancionador està paralitzat
durant més d’un mes es reinicia el termini de prescripció; això
va contra la normativa de procediment administratiu i va contra
el funcionament de tots els procediments sancionadors; en
matèria urbanística, per exemple, no es dóna això, la
prescripció es produeix amb l’inici de l’expedient, i si
l’expedient està aturat un mes no es reinicia el procediment...
el termini de prescripció. Ja dic, és una cosa absolutament
tècnica però crec que l’haurien de repensar perquè, ja dic, això
no està en la línia del procediment administratiu estàndard,
ordinari, normal.

També inclouen una responsabilitat que..., resancionadora
objectiva, perquè diuen que els propietaris també seran
infractors, en principi. El propietari és un senyor que ha llogat
un immoble; si l’activitat, si l’explotador d’aquest immoble
treu els títols administratius habilitants o no els treu, si
funciona com pertoca o no pertoca als projectes i als requisits
tècnics, evidentment el propietari no hi té res a veure. Per tant
ja els vaig dir en ponència i en comissió que pensava que això
anava contra el principi de culpabilitat.

I després tenim dues esmenes, una, sobre l’exempció
d’establiments turístics i, una altra, sobre activitats excloses,
a les quals crec que hem de fer una referència especial. El

tema de l’exempció d’establiments turístics és un tema que ve
del 97, que ha donat per a moltes interpretacions, que es torna
a recollir en el projecte de lle i; crec que la redacció del
projecte de llei és millor que la redacció nefasta que va fer la
Llei 7/2013, però de totes maneres entenem que aquesta
redacció s’hauria de millorar tècnicament en relació amb la
referència que es fa als títols administratius habilitants, i en
relació amb el fet que hem de pensar que són activitats que
funcionaven amb anterioritat a la nova nomenclatura de la Llei
d’activitats. Per tant entenem que aquí sí que són millores
absolutament tècniques a la redacció que fa el projecte de llei.

I després hi ha el problema de les activitats excloses, un
problema que al nostre entendre el projecte de llei no afronta
i no resol adequadament. Què passa amb les activitats
excloses? Hi ha una sèrie d’activitats que durant alguns
moments de vigència de determinada normativa legal no
estaven subjectes a tenir un títol administratiu habilitant, una
llicència d’instal·lació, una llicència d’obertura, és a dir, es
varen posar en funcionament sense que els fos exigible aquest
títol; però després la normativa ha canviat i resulta que a
aquestes activitats els és exigible aquest títol administratiu
habilitant, i es crea la inseguretat jurídica de si l’han de treure
o no l’han de treure; en virtut de quina normativa?, en virtut de
la normativa vigent en el moment en què es varen posar en
funcionament o de la nova normativa?, que per ventura aquell
establiment ja no pot complir perquè han transcorregut deu
anys i els requisits han variat. Aquesta situació es dóna, per
exemple es dóna en molts d’agroturismes a les Illes Balears,
perquè l’agroturisme durant molts d’anys ha estat una activitat
exclosa, no necessitava cap títol d’activitat. Per tant nosaltres
presentam una esmena que obre un termini de tres anys perquè
presentin una documentació davant l’ajuntament, que és
l’administració competent en matèria d’activitats, per donar
seguretat que almanco hi ha un tràmit, sabem quina és la
situació d’aquestes activitats, i poden continuar funcionant
sense dificultats. Aquesta esmena malauradament no ha estat
acceptada i continuarem generant una inseguretat jurídica a
una sèrie d’operadors que crec que no s’ho mereixen i crec
que desaprofitam una oportunitat amb aquesta llei per d’una
vegada per totes donar una solució a aquesta problemàtica.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, per defensar les esmenes RGE núm. 12822, 12824,
12826, 12828 i 12829/18, i posicionar-se respecte de les
altres dels grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Seré molt breu. A la brevetat em du, abans de
res, el fet que a Ciutadans li queden molt poques esmenes
vives de les ja poques esmenes que vàrem presentar en aquesta
lle i; (...) algunes han estat incorporades, d’altres,
transaccionades; per tant des d’aquí també vull elogiar la
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voluntat d’integració que hi ha hagut al llarg de la ponència i de
la comissió. Per a aquesta brevetat em du també, no els ho
amagaré, la voluntat de no allargar més del compte aquesta
sessió; si podem ser breus, i això ho puc dir, en general, no té
sentit que siguem llargs, i més encara en un dia com avui, tan
llarg previsiblement.

Deia que ens queden molt poques esmenes vives, cinc en
total i, de les cinc, tres, les 12824, 12826 i 12828, tenen a
veure un poc amb el bessó de la nostra discrepància amb
aquesta llei; em referesc a les ECAC, les entitats
col·laboradores en matèria d’activitats. Nosaltres no hem vist
mai la necessitat de crear aquesta instància de control, una
instància que s’instaura sovint en detriment de la feina de
certificació que duien a terme fins ara els professionals
habilitats, o sigui els enginyers industrials, els enginyers
tècnics industrials, bàsicament. Quina raó hi ha perquè no basti
ja amb el certificat emès per un tècnic acreditat?, quina raó hi
ha per introduir aquest nou tràmit si no és la de dificultar -i no
crec que sigui una raó-, complicant-lo i allargant-lo, el procés
inherent a tota activitat? 

És vera que al llarg de la tramitació, i abans em referia a
aquesta voluntat també d’integració i d’incorporació que hi ha
hagut al llarg de la ponència d’esmenes d’altres grups, al llarg
de la tramitació els partits que donen suport al Govern i
especialment el coordinar, el Sr. Alcover, han fet, en part
almanco, anques enrere en alguns dels seus propòsits amb
l’admissió que, a més d’aquestes ECAC, aquesta nova feina de
revisió la pugui fer en molts de casos, no en tots, un tècnic
enginyer o enginyer tècnic industrial. Però bé, llevat d’això
encara en tenim de vives, i aquestes les vull..., diguem, les
defensam i les mantenim aquí. 

Llevat d’aquest conjunt de tres esmenes a les ECAC, en
tenim encara dues més: una, la 12822, que persegueix la
simplificació del procediment substituint la certificació de
verificació documental per un informe d’idoneïtat tècnica; i
una darrera, la 12829, que demana que s’introdueixi el silenci
positiu en la resolució de la sol·licitud d’autorització.

Fora d’això, i ja per acabar, respecte de la resta d’esmenes
d’altres grups, votarem en el mateix sentit que ja ho vàrem fer
a la comissió, i m’avanç, per ventura, perquè ara ho dirà el Sr.
Alcover, però en tot cas aquesta modificació que proposarà
avui també amb una disposició addicional, també votarem a
favor de la seva presa en consideració aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, S. Pericay. Passam al torn a favor o en
contra de la llei, de les esmenes vull dir, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument perquè el
nostre grup parlamentari no manté esmenes a aquest projecte
de llei. Pensam que aquest text millora la llei del 2013, que

deixa les coses que han funcionat en aquesta llei, es basa en
l’experiència del que ha funcionat i el que no ha funcionat ho
canvia. Creiem que és una llei molt tècnica, recull les
demandes dels ajuntaments i tant a comissió com a ponència
hi ha hagut prou consens i s’ha intentat transaccionar totes les
coses que s’han pogut.

Crec que aquesta llei aclareix els tipus d’activitats que hi
ha, ja ho ha explicat la consellera: itinerants, no permanents,
permanents i també les noves activitats.

Sí que nosaltres teníem una esmena en el sentit  que es
donassin subvencions per tal que diverses associacions
poguessin organitzar diferents esdeveniments, diferents festes
populars.  Entenem que se simplifiquen els tràmits, però
moltes vegades la dificultat que tenen les associacions per
organitzar aquests tipus d’esdeveniments és precisament
complir amb tots els requisits i per això moltes vegades fan
falta doblers. Per tant, entenem que les institucions públiques
han de col·laborar i han de poder donar subvencions a aquestes
associacions o a la gent que vulgui fer aquestes activitats.

Sobre les ECAC teníem alguns dubtes. Pensam que tal i
com ha quedat la redacció de la llei aquestes entitats
col·laboradores en matèria d’activitats... es podran constituir
també els col·legis professionals o les persones físiques i
jurídiques que puguin fer-ho i que compleixin amb aquesta llei
i pensam que són una bona notícia els convenis que es puguin
establir entre les institucions i els col·legis professionals.

Res més, nosaltres mantindrem el sentit del vot que vàrem
tenir en comissió i ponència i..., ja està. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. La Llei 7/2013, aprovada ara ja farà
poc més de cinc anys, va ser possiblement una de les lleis més
consensuades en la passada legislatura, en aquest sentit va ser
una rara avis, però ja en aquell moment crec que s’ha de fer
una feina important per integrar les diferents aportacions de
tots els grups. En aquell moment es tractava d’una revisió en
profunditat de la legislació en matèria d’activitats recreatives
i espectacles públics per tal d’avançar cap a un model de
declaració responsable i de simplificació administrativa i del
control de les activitats.

Cinc anys després, s’ha fet una revisió d’aquells aspectes
que amb l’experiència s’ha vist que necessitaven millorar o
d’aquells aspectes que no estaven inclosos a la llei i que s’ha
cregut oportú incorporar.

No m’estendré molt a parlar sobre la llei perquè
evidentment és una llei molt tècnica, la consellera ja ha
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esmentat les diferents incorporacions, el tema del coworking,
el tema dels food trucks, el tema de les proves esportives,
evidentment, que és un tema que en els darrers deu anys s’ha
multiplicat i que evidentment necessitava... o era oportú crear
un tractament específic per a aquestes proves, però el projecte
també avança en la regulació i en el paper que havien de tenir
les ECAC, les entitats col·laboradores, unes entitats que ja
estaven definides i que ja tenien un paper a la llei actual de
2013, però que amb la modificació que discutim és una
regulació... s’avança cap a una regulació més a fons del seu
règim jurídic i del paper que en principi havien de jugar i aquí
sí que hem de reconèixer que no tots els grups ens acabàvem
de sentir còmodes en alguns aspectes..., del paper que es
donava exclusiu en alguns aspectes, no?

Amb el debat a ponència i en comissió i gràcies a esmenes
dels altres grups i sobretot he de dir que gràcies a esmenes del
Sr. Melià d’El Pi, crec que hem avançat cap a un equilibri més
en la línia en què anava la llei vigent entre el paper que han de
tenir les entitats col·laboradores i el paper que han de tenir els
tècnics competents en matèria d’activitats.

Vull agrair en especial al Sr. Alcover la feina que ha fet de
coordinació de ponència, però també a tots els membres de la
ponència perquè ha estat una llei amb una tramitació
parlamentària prou curta, ha estat prou ràpid, però en aquest
període de temps s’ha fet un esforç important per consensuar
els aspectes més importants de la llei i jo crec que el resultat
ha estat bo.

Respecte a les esmenes que queden vives, compartim la
reflexió que va fer en ponència i en comissió el Sr. Martí
respecte a les autoritzacions ambientals integrades. Serà
necessari que es faci un replantejament en algun moment del
que suposa la competència en activitats classificades que es
recull a l’article 70.7 de l’Estatut d’Autonomia que l’atorga als
consells insulars i que es va transferir al seu moment. Aquesta
és una competència que l’avanç legislatiu ha anat deixant
pràcticament buida de contingut i és cert que no és literalment
el mateix, però sí que podríem assimilar les autoritzacions
ambientals... integrades en aquesta competència en activitats
classificades.

Jo crec que ha mancat temps per poder fer aquesta
reflexió, temps entre el Govern i els diferents consells
insulars i per això és cert que evidentment s’han despertat
reticències per part d’alguns consells i per això votarem en
contra d’aquestes esmenes de MÉS per Menorca, però
entenem que a qualque moment Govern i consells insulars
hauran de tractar i resoldre aquesta qüestió.

Respecte a les esmenes que manté el Partit Popular, totes
dues fan referència als informes de les ECAC, aquestes dues
esmenes van una en un cas a l’article 54, a les activitats
itinerants majors, que són sobretot les atraccions de fires per
als infants, i un altre cas a les inspeccions.

En aquestes sí que... vull fer notar que aquestes dues
esmenes, el canvi que proposen va en contra, diguem, o suposa
canviar el règim vigent, ho dic perquè aquests dos supòsits, ja

són els dos supòsits que la llei vigent de 2013 manté per a les
ECAC i, per tant, nosaltres..., aquestes esmenes, les
rebutjarem perquè entenem que... trobam millor respectar
aquest acord que es va dur a terme el 2013 i mantenir aquests
informes tal com estan prevists.

Respecte  de les d’El Pi són esmenes molt diverses,
algunes van en el mateix sentit que les del Partit Popular
respecte a l’article 54.

Respecte del registre autonòmic d’activitats no acabam de
compartir que això suposi una ingerència a la competència
local. Vull dir que existeixi un registre i s’hagi d’estar
registrat, com pugui haver-hi el registre de la propietat que per
matèria d’urbanisme s’hagi d’estar registrat... hi hagi d’haver
una nota de registre, vull dir, crec que és..., la competència
evidentment és local, però el procediment i els requisits, i si
un requisit és estar registrat, això no és una ingerència en la
competència local, això és la regulació que ens pertoca fer a
la llei de com s’ha de fer el procediment i quins requisits té.

Respecte a la remodelació que es proposa a la junta
d’activitats, entenem que també és fruit de l’experiència i un
poc també de la voluntat que hi ha hagut de col·laborar o no
per part dels diferents actors i el que es proposa és allò que...
per part dels membres actuals de la junta d’activitats s’ha
considerat millor per ser més àgils i més útils.

Respecte..., després hi ha temes de procediment
sancionador que bé, ja ho hem discutit en ponència, el tema
del propietari és un calc de la Llei d’urbanisme actual.

I respecte de..., després hi ha dues esmenes respecte de les
activitats excepcionals o respecte de les disposicions...,
concretament respecte de la sisena, la 12800, que és vera que
tal vegada té una redacció més..., tal vegada un poc més
acurada, però no és exactament el mateix. Vull dir, la
disposició actual que vol millorar la redacció de la llei vigent
suposa que les activitats han d’estar en funcionament a
l’entrada en vigor de la llei 2013, mentre que la seva esmena
és que hi estiguin actualment. Per tant, no és exactament el
mateix cas.

Respecte de la 12801, aquesta esmena a part que canvia
una disposició actual, que nosaltres creiem que s’ha de
mantenir, el tema que ens genera la discrepància estudiada
l’esmena és el tema de la càrrega de la prova sobre quin
moment es va obrir l’activitat, no?, que la seva esmena
pressuposa que allò que digui..., o si, posem per cas, posarem
un exemple perquè quedi més clar, si a una regulació
determinada no s’exigia llicències d’activitats a l’any ics si un
pot dir, jo vaig obrir l’any ics menys u i no ho ha de demostrar,
sinó que l’administració és qui ha de demostrar que no està
obert. Per tant, en aquest sentit això obre un camp a activitats
que no s’haguessin obert realment a l’any ics, però que diguin
que sí, que estaven oberts. Per tant, no compartim aquesta
manera de procedir.

De totes maneres, tant a ponència com a comissió no m’he
referit a totes les esmenes, però evidentment tampoc no
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tendria temps de fer-ho; molt breument, les sis esmenes de
Ciutadans, dues van en el mateix sentit que les que he esmentat
del Partit Popular a l’article 54 i 85 i per això les rebutjam,
perquè modifiquen ja el règim actual vigent de la llei; una altra
va a l’artic le 50 que ja va ser objecte d’una transacció amb
altres esmenes, per tant, també la rebutjarem, i també les
altres dues respecte de l’efecte del silenci administratiu que
entenem que no pot ser estimatori, nosaltres entenem que no
pot ser estimatori per a les activitats majors, i respecte de
l’esmena de l’informe d’idoneïtat perquè creiem necessari
mantenir la prevenció del tercer paràgraf que l’esmena
elimina.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Bé, jo
crec que hem començat amb una bona notícia, sota el meu
punt de vista, i és que hi ha almanco dos o tres grups que se
senten pares d’aquesta llei i crec que és una bona notícia, crec
que està bé, primera perquè efectivament prové de l’any 2013
i perquè també hi havia una proposició de llei per part d’El Pi
en aquest sentit, i el Govern que l’ha presentada, per tant, crec
que és una llei que era desitjada per molts de grups i per tant
això crec que és una bona notícia. 

Dit això, vull agrair les mostres d’agraïment a la meva
persona com a coordinador, si em permeten la broma, m’han
semblat com les exèquies polítiques d’un diputat, -és una
broma, és una broma-, però també és vera que hi ha hagut bon
feeling i la veritat és que la gent ha participat per tal de
millorar el redactat de la llei, això crec que és d’agrair, perquè
crec que en definitiva, com també s’ha dit aquí, crec que l’hem
millorada. En tot cas, hi havia 120 esmenes de tot d’una i en
queden 32 per discutir, per tant, entre acceptades,
transaccionades o retirades hi ha més del 73% que han estat
així. Per tant, entenc que..., en fi, és una bona notícia.

A part, crec que de les que queden vives no hi ha tant una
qüestió de fons de diferències absolutament insalvables sinó
que hi ha més, en general dic , qüestió de criteri, qüestió de
criteri, llevat d’alguna que evidentment no s’hi està d’acord i
punt. Un exemple molt concret són les esmenes que queden
vives d’El Pi pel tema del registre; del registre crec que tots
els grups mantenim una posició inicial referent al diagnòstic
similar i és reconèixer que el registre així com ara està no
funciona i diferim una mica en la solució, així com El Pi
proposa directament eliminar el registre, nosaltres pensam
que val la pena donar-hi dues voltes i veure si cream un
registre que pugui funcionar. També li vull reconèixer que si
després d’aquesta solució tampoc no funciona tal vegada a la
propera modificació de la Llei d’activitats hem d’anar a la seva

solució i l’hem de retirar directament. És possible, és
possible, però creiem que..., el que ha dit el Sr. Melià, que era
un exemple que jo posava a la comissió i a la ponència, de
saber quantes perruqueries hi pugui haver, bé, pot semblar una
qüestió merament estadística, però saber quants de negocis hi
ha de cada tipus pot ser no sigui només una qüestió estadística
sinó que quan estan fent modificacions legislatives d’aquí que
puguin afectar determinats negocis pot saber quina incidència
pot tenir a una o a una altra banda. No només evidentment són
perruqueries; bars, fusteries..., en fi, etc.

Respecte de les esmenes entraré una mica a debat. De les
de MÉS per Menorca, les dues que queden..., en queden més
de dues esmenes, però de dues temàtiques que queden vives,
no és que estiguem en contra de la transferència de
competències d’activitats per autoritzar les autoritzacions
ambientals integrades sinó que pensam que no s’ha de fer via
esmena una llei d’activitats i el que s’hauria de fer és reunir
els consells i acordar-ho, si escau, que és possible i probable
si m’apura que hi hagi qualque consell que no la vulgui. Per
tant, entenem que la via hauria de ser com es transfereixen la
resta d’activitats, que és una reunió on es pugui consensuar.
Aquí, per exemple, no hi ha previst ni doblers ni personal a
l’hora de la transferència, per tant, això podria ser un handicap. 

Respecte de la presumpció de veracitat és que pensam que
és una esmena a la totalitat de tot el sistema de tramitació de
les sancions posteriors que hi pugui haver per part dels
ajuntaments i obligaria de facto als ajuntaments a repetir totes
les proves i tràmits administratius que han fet les ECAC, per
tant, invalidaria de facto la feina que han fet les ECAC. Per
tant, pensam que és millor que quedi així.

Respecte del Partit Popular, de les ECAC a itinerants
majors voldria dir que, efectivament, vàrem consensuar que
els tècnics competents poguessin firmar al 90% de les
activitats que s’informa, que són les menys innòcues. A les
itinerants majors és una qüestió de criteri, vostès pensen que
si nosaltres ens estimam pecar per excés que per defecte, però
li posaré un exemple i segurament s’entendrà. L’any passat,
l’any passat és l’any 17, fa dos anys, a les festes de Maó hi va
haver un accident que hagués pogut ser una desgràcia, hagués
pogut ser una desgràcia, perquè parlam a les itinerants majors
parlam de les del Ram o de les fires que van a determinades
localitats; a les de Maó hi va haver una desgràcia que no va
acabar en tragèdia, gràcies a Déu, no va passar res, però hi
havia un informe d’un tècnic. Per això és cert que tal vegada un
tècnic ho podria fer, però ens estimam més pecar per excés
que per defecte en aquesta casuística, però d’això es pot veure
que la diferència no és abismal, simplement que nosaltres
pensam una cosa i vostès una altra. Punt, no hi ha més. 

Respecte que els policies no tenen res a veure amb aquesta
llei, jo li ho discutiré, perquè les inspeccions de les activitats
les solen fer els policies, les solen fer els policies,
normalment de quasi tots els ajuntaments. Per tant, regular la
segona activitat dels policies també crec que hi diu.

A El Pi, bé, això de la fitxa resum, ja li vaig comentar que
aquí es pretén que la caràtula substitueixi aquesta fitxa resum
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i que hi hagi la mateixa informació que a l’antiga fitxa resum.
Allò del registre ja ho he comentat. No és que hagi d’estar
inscrita, la majoria bastarà una comunicació per part de
l’activitat per garantir que està a... si el registre la inclou o no
ja serà cosa del registre, però és l’activitat i el propietari, físic
o jurídic, quedarà més que cobert.

La junta d’activitats, el Sr. Reus també li ha contestat, crec
que remet a una competència en el reglament la composició
d’aquesta junta d’activitats, per tant, no està garantit qui ha
d’anar i qui no.

La de caducitat, és cert, també ho vàrem comentar, creim
que és un tema de llevar la responsabilitat a l’ajuntament, si un
expedient pot caducar i després passa qualque desgràcia el
responsable serà l’ajuntament per no haver iniciat l’expedient
de caducitat, mentre que si caduca directament l’ajuntament
podrà dir, escolti, això ho hauria d’haver fet i la responsabilitat
la traslladam a l’infractor. Bé, és un criteri, però entenc que...

Això dels propietaris infractors s’ha fet a posta, això,
perquè hi havia..., no li vull negar que a qualque moment hi pot
haver certa..., en fi, no vull dir injustícia però, en fi..., però el
que passava és que hi havia qualque propietari que, via
testaferro, entre cometes, feia una cosa irregular i ell ja no
tenia la responsabilitat sinó que la derivava, i això també és
una cosa que s’ha de perseguir, perquè això s’havia detectat a
l’antiga llei, i això és el que s’intenta corregir.

Allò d’establiments turístics i les activitats excloses crec
que també ho he contestat al Sr. Reus, per tant tampoc no hi
entraré molt.

I de Ciutadans em centraré en el silenci positiu, i
l’exemple que li volia posar és, per exemple, el d’una empresa
que sol·licita fer un concert d’una estrella de rock, per
exemple, a la plaça de toros. Si el silenci ha de ser positiu vol
dir que ningú no ha validat les mesures de seguretat d’aquella
activitat; per tant, igual que amb la fira del Ram, ens estimam
més passar per excés que per defecte, perquè si després hi ha
la desgràcia, després hi ha les lamentacions, i per això
entenem que..., ens estimam més pecar per excés que per
defecte. 

Per això nosaltres insistirem i mantendrem el vot
manifestat en comissió respecte de les esmenes, i sí que
voldria proposar una petita transacció a una disposició
transitòria que consta com a tercera quater, aquella que ja
vàrem incorporar en comissió, que si..., no sé si em bastarà el
temps, però en llegiria la redacció. Es tractaria d’afegir..., el
problema és perquè ens han dit de part dels sindicats que saben
que això era per regular la segona activitat dels policies, que
es poguessin jubilar parcialment, anticipadament, i el requisit
per jubilar-se anticipadament és dur quinze anys. Els sindicats
ens han dit que és possible que hi hagi qualque persona -no
seran moltes, tres o quatre- que és possible que perquè hagin
tengut excedències, etc., no arribin a l’antiguitat dels quinze
anys, i si en tenen tretze o catorze haurien de poder mantenir
aquest any, dos anys, fins que després es jubilassin

anticipadament. No estava previst i proposam incorporar el
que ara llegiré perquè això es pugui preveure.

Diria així: “Així mateix el personal funcionari que no
reuneixi e ls  requisits per poder accedir a l’anticipació de
l’edat de jubilació amb aplicació dels coeficients reductors a
què es refereix el Reial decret 1449/2018, de 14 de
desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat
de jubilació en favor dels policies locals al servei de les
entitats que integren l’administració local, podrà sol·licitar el
pas a la situació de segona activitat per raó d’edat sense
destinació en els termes que preveien els articles 57.3 i 60.1
de la Llei 4/2013 abans de la seva modificació per mitjà de la
disposició final -a l’articulat és la primera bis- de la present
llei, fins a l’edat en què reuneixi els requisits resultants del
Reial decret 1449/2018, moment a partir del qual podran
optar entre l’anticipació de l’edat de jubilació conformement
amb el Reial decret 1449/2018 esmentat, o el pas a la situació
de segona activitat per raó d’edat amb destinació, que regula
la Llei 4/2013.”

Si ningú no s’hi oposa es podria votar i agrairíem que es
pogués votar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn de rèpliques. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, president. Jo no m’estendré més. Crec que
les posicions estan clares i les discrepàncies també, per tant
toca votar. Simplement he de dir que sí que donarem suport a
aquesta disposició transitòria de règim transitori de la situació
de segona activitat sense destí; acceptam que es presenti i
també hi donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Torn del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Alcover, el que acaba de llegir res té a veure amb aquesta
llei, per molt que ho vulgui vestir, perquè podrien incloure
qualsevol cosa. Jo el que li vull dir en aquest sentit és que
aquest govern, probablement altres governs també ho han fet,
però aquest govern ha fet un abús d’entrar normativa, de
baratar lleis amb lleis que no tenen res a veure amb la llei que
volen baratar, i açò ha estat...; li podria parlar de la Llei de
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cambres de comerç, li podria parlar de la Llei de comerç,
d’altres lleis en què açò ha estat una tònica. 

A partir d’aquí també li he de dir que les dues esmenes que
ens queden vives, com vostè bé ha fet esment i crec que
gairebé tots els grups parlamentaris, fàcilment, fàcilment -
vostè ho ha dit, no sé com ho ha dit però ha vingut a dir que no
eren unes diferències insalvables- fàcilment haguessin pogut
salvar esmenes d’aquestes que feien..., les dues nostres, per
exemple, que encara queden vives, amb els matisos... Perquè
jo puc entendre el que vostè ens diu en el tema aquest de
l’accident que hi va haver a Menorca a les festes de Maó de fa
dos anys, l’any passat n’hi va haver un altre, vull dir que sempre
n’hi haurà, però fàcilment crec que amb una transacció també
l’haguéssim pogut salvar en aquest sentit i haguessin pogut
llevar més esmenes perquè, com deia, una llei que ve de la
legislatura anterior, que va suposar un important avanç, com ha
dit la consellera el que fem és millorar-la i a més es millora
en aquests aspectes tècnics que moltes vegades han dit els
mateixos ajuntaments i consells que faciliten la gestió diària,
i açò aquell que ha tingut responsabilitat de govern a
ajuntaments o consells és plenament conscient que era
absolutament necessari. Quan hi ha una llei, quan té una sèrie
d’anys de funcionament, allò que no funciona baratar-ho.

En aquest sentit li he de dir que no, que el que vostè
proposa no ens negarem que sigui votat, però nosaltres farem
una abstenció, principalment per aquest motiu, perquè
consideram que tornen emprar una llei per introduir temes que
fan referència a altres lleis.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com diu el Sr.
Martí, les posicions estan més que fixades, però bé, jo no em
puc resistir a fer tres comentaris molt breus.

Sobre la caducitat, Sr. Alcover, vostè dóna a entendre que
si ha caducat ja no hi ha cap responsabilitat de l’ajuntament, la
qual cosa és... incerta. L’ajuntament, si existeix una activitat en
el seu terme municipal que funciona, encara que no tengui cap
títol administratiu si es produeix un accident serà responsable
civil subsidiari. Per tant la seva responsabilitat existirà
sempre, hagi caducat o no hagi caducat. El seu argument no em
serveix, no em serveix en absolut. Per tant crec que allò
normal és que hi hagi d’haver un procediment de caducitat i
per tant donem seguretat jurídica a tots els operadors en
relació amb el fet de si aquella activitat ha caducat o no ha
caducat, i si ha caducat la conseqüència següent immediata de
la declaració de caducitat serà el tancament de l’activitat, cosa
que, deixant-ho de manera automàtica, hi haurà moltes

activitats que funcionaran en realitat i stricto sensu jurídica
sense el títol administratiu habilitat.

Propietaris. En general a urbanisme, quan et fan una casa
il·legal a una propietat teva te n’assabentes, en general, perquè
es veu, és una cosa bastant visible, que t’han fet una edificació
a una propietat teva; és a dir, el propietari ho té bastant bo de
fer, detectar. En el cas d’activitat no és gens bo de fer detectar
per part d’un propietari que té llogat un local que aquell
explotador ha presentat un paper a l’ajuntament, o que aquell
explotador té la porta d’emergència bloquejada; no és tan bo
de fer, i per tant vostès no poden equiparar tan automàticament
una situació amb l’altra perquè són situacions bastant, bastant
diferents.

Exclusió. Activitats excloses que tornen a estar subjectes.
La veritat, Sr. Reus, és que no he acabat d’entendre el seu
argument de la presumpció d’una cosa i l’altra però, bé,
nosaltres hem estat disposats a transaccionar la nostra esmena
tot el temps. En tot cas el que nosaltres no tenim és una
presumpció de culpabilitat de la gent. Una persona que ha
obert un negocia quan no era exigible la llicència d’activitat
ara no la presumirem com a culpable, si és el que vostè m’ha
volgut insinuar, que és el poc que he entès de la seva
argumentació en relació amb aquesta qüestió. El fons de la
problemàtica és que no resolem aquesta situació, i aquesta per
nosaltres continua essent una de les grans mancances
d’aquesta llei, que ja deim que en general millora la normativa
de 2013. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans., té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No intervendré, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam al torn de contrarèpliques. Torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, molt breument. Podem suggerir un canvi en el títol de
la llei, li podem dir Llei d’activitats i segones activitats... per
arreglar el tema aquest de si té relació o no.
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Bé, bromes a part, respecte de les activitats exemptes, Sr.
Melià, vull dir..., vostè diu que no resolem un problema, però
quantes vegades s’ha resolt aquest problema en teoria? Perquè
amnisties o..., en aquest cas no seria, el que vostè planteja no
seria una amnistia, però hi ha hagut amnisties, la disposició
transitòria setena de la llei 2013, per a les activitats obertes,
anterior a l’any 2006, que no tenien llicència, doncs hi va
haver divuit mesos per regularitzar-se, i a la disposició
transitòria segona, segon apartat, tres anys, tres anys per a les
activitats exemptes a l’empara d’una llei, que no havien de
tenir llicència i, per tant, varen tenir tres anys per..., vull dir, jo
crec que hi ha hagut, al llarg dels anys, hi ha hagut tot tipus de
facilitats per regularitzar aquestes situacions.

Per tant, no creiem necessari ara ficar-ne més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, és vera que tal vegada
haguéssim pogut intentar una transacció, però nosaltres ja hem
dit que ens estimam més pecar per excés en aquest tema que
no per defecte, en tot cas, si s’arribàs a qualque acord, no avui
evidentment, però més endavant quan s’hagi de tornar a
modificar, evidentment si es troba que hi ha qualque disfunció
es podria plantejar. 

I Sr. Melià, jo no he dit que l’ajuntament no tengui
responsabilitat, jo he vengut a dir és que si s’acceptava aquesta
esmena quasi sempre la tendrien la responsabilitat, que és
diferent, així almanco tenen una defensa, i crec que els
ajuntaments agrairan més la redacció actual que si no la que
derivaria de l’acceptació de la seva esmena.

Per altra banda, simplement dir que mantindrem el sentit
del vot de les esmenes en comissió.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Abans de passar a les votacions,
entenc que a l’esmena que ha proposat el Sr. Alcover ningú no
s’hi oposa, veritat? Doncs, passam a la votació de les esmenes.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca 12689. Votam.

5 vots a favor; 28 en contra i 15 abstencions. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca 12693. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 16 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca 12690 i 12691. Votam.

3 vots a favor; 29 en contra i 16 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
12725. Votam.

19 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
12727. Votam.

19 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12764. Votam.

4 vots a favor; 31 en contra i 14 abstencions.

Votació  de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 12801. Votam.

4 vots a favor; 28 en contra i 17 abstencions. 

Continuam amb El Pi, 12800. Votam.

4 vots a favor; 30 en contra i 15 abstencions.

Seguim amb El Pi, 12730, 12767 i 12799. Votam. 

2 vots a favor; 47 en contra i cap abstenció.

Seguim, el punt 10, aquí ens han demanat votació separada,
per tant, votam ara la 12737 i 12791. Votam.

2 vots a favor; 45 en contra i 2 abstencions.

Ara la 12766. Votam.

3 vots a favor; 44 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb El Pi, 12739. Votam.

2 vots a favor; 44 en contra i 3 abstencions.

Seguim amb El Pi, 12786. Votam.

2 vots a favor; 33 en contra i 14 abstencions.

Al punt 13 ens han demanat votació separada, per tant, ara
votaríem la 12765, 12787 i 12794. Perdó, perdó, torn a
repetir, la 12787, 12794 i 12795. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 16 abstencions. 

Ara la 12765. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 16 abstencions.
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Seguim amb El Pi, la 12734, 12736, 12741, 12742,
12743 i 12785. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 16 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, 12826. Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 14 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 12824. Votam.

4 vots a favor; 31 en contra i 14 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, 12829. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 16 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, 12828. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 16 abstencions. 

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, 12822. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 15 abstencions.

Votació dels articles i disposicions als quals no s’hi
mantenen..., als quals es mantenen esmenes. Votació de
l’article 34. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni, president, és que no sé si s’ha de votar aquella
esmena in voce que s’havia..., no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Es contempla, com ha dit, incorporada; jo si d’un cas
també ho diré a l’hora de votar. 

Passam a la votació de l’article 34. Votam.

45 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article tercer. Votam.

45 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

Articles setè i trenta-vuitè. Votam.

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

Votació de l’article vint-i-quatrè. Votam. 

44 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article quinzè. Votam.

45 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article cinquè. Votam.

42 vots a favor; 2 en contra i 5 abstencions. 

Votació de l’article tretzè. Votam.

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

Votació de la disposició transitòria tercera quarter, amb
la transacció incorporada i la disposició final primera bis i la
disposició final tercera...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, m’ha quedat aferrada, sí, m’he passat de pàgina, m’ha
quedat aferrada.

Passam a la votació dels articles catorzè i trenta-sisè.
Votam.

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

Votació de l’article trentè. Votam.

41 vots a favor; 4 en contra i 3 abstencions.

Article trenta-unè. Votam.

44 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de les denominacions, els articles i les
disposicions als quals no s’hi mantenen esmenes.

Votació de la disposició addicional única. Votam.

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

Passam a la votació de la disposició addicional única bis.
Votam.

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

Votació de la disposició transitòria tercera quater, amb la
transacció incorporada proposada pel Grup Parlamentari
Socialista, i de la disposició final primera bis i de la
disposició final tercera. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 14 abstencions.

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

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

Passam a la 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,
artic le setzè, article dissetè, article divuitè, article dinovè,
article vintè, article vint-i-unè, article vint-i-dosè, article vint-
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i-tresè, 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 i disposició final segona, passam a la
votació. Votam.

49 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Doncs, una vegada acabada la votació, es faculten els
Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en
qüestió tengui un redactat coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Doncs, aixecam la sessió d’aquest punt.
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