ACTA REUNIÓ SOBRE LA LLEI ANTITABAC
1.

2.

Objectiu de la reunió
Debatre sobre la nova llei antitabac i trobar entre tots possibles solucions local per a que la nova llei
no generi efectes econòmics negatius per al sector de la hoteleria.
Data: 23 de febrer de 2011

3. Participants:
- Organitzadors o representants de l’Ajuntament: Batle: Jeroni Salom, Regidor de Comerç: Javier
Negre, i l’Agent d’ocupació i desenvolupament local: Xavier Rotllan i el president de la Federació de
la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), Rafael Rubio Ferrer.
- Assistents: número de persones, entitats representades: reunió dirigida només a bars i restaurants
que va contar amb la participació de 8 assistents.
4. Estructura del Fòrum (presentacions, exposicions de motius,...)
- Presentació i exposició de motius realitzada pel Batle
- Proposta del regidor de trobar un acord en la solució de nivell local (a Binissalem)
- Torn de paraula per conèixer l’opinió dels assistents
- Conclusions i cloenda
5. Intervencions dels assistents
Les principals idees de les intervencions dels assistents es mostren a continuació:
- Aplicar mesures de pressió en contra de la nova llei: deixar de vendre tabac, loteria...
- Demanen fer “ulls grossos” per no complir la llei
- Fer entre tots un fons comú per pagar multes
- Dificultat de trobar acord entre els diferents propietaris
- El Batle menciona necessitat de trobar alternatives a la llei, no en no complir-la, com per exemple
flexibilitat en les condiciones de les terrasses (possible modificació de l’ordenança municipal) però
possible conflicte amb veïnats si es fa renou i s’allarguen els horaris
- Molts dels bars no tenen espai útil per muntar la terrassa
- Possibilitat de fer “club de fumadors”: separar espais i el de fumadors sense cambrers (el propietari pot
ésser soci)
- Problemàtica dels clubs: la llei de regulació és molt canviant
6.

Acords després de les aportacions

- No es poden flexibilitzar les horaris (màxim fins a les 12:00)
- Es flexibilitzarà l’ordenança per poder tancar les terrasses i fer-les més segures quan ocupin una part de
la via pública que s’haurà de pagar segons l’ordenança fiscal corresponent
- Continuaran les reunions a nivell insular en les futures convocatòries a Palma, organitzades per PIMEM

