Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Direcció General d’Emergències i Interior
JORNADA DEL PERSONAL TÈCNIC DE L’ADMINISTRACIÓ SOBRE LA
LLEI 7/2013, DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC D’INSTAL·LACIÓ,
ACCÉS I EXERCICI D’ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS, DE 29 DE MAIG.
Objectiu
Posada en comú i debat sobre les experiències amb la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes
Balears, per tal de determinar els aspectes positius així com els problemes
derivats de la seva aplicació.
Al tractar-se d’una Llei de caràcter molt tècnic, creiem important desenvolupar
aquesta jornada amb experts de l’administració tant en la vesant tècnica com
jurídica. En tres taules rodones els participants exposaran la seva problemàtica
en casos concrets i es trauran conclusions que podran servir de base a
eventuals modificacions legislatives.
Persones destinatàries
Personal Tècnic en matèria d’Activitats de l’Administració Pública.
Format
La Jornada es desenvoluparà en horari dematí (de 11.00 a 14.00) amb una
duració aproximada de 3 hores.
Data i lloc
El dia 6 d’octubre de 2016 , al Saló d’Actes de la Conselleria de Treball,
Comerç i Industria, Plaça de Son Castelló,1 (Polígon Son Castelló) de Palma .
Pels municipis de Menorca, Eivissa i Formentera es podrà seguir la Jornada a
través de les sales de videoconferència següents:
MENORCA: Edifici SOIB POIMA. C/Dragonera, s/n, cantonada amb el carrer
Curniola. 07714 POIMA Maó.
EIVISSA: Edifici CONSELL INSULAR . Av.d’Espanya, 49 , 07800 Eivissa.
Us demanem que ens confirmeu el nombre aproximat d’assistents a la bústia
electrònica infoactivitats@dgiej.caib.es així com si esteu interessats en seguir la
Jornada a través de videoconferència. (només per les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera).
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PROGRAMA
11.00-11.15

Benvinguda als assistents i presentació de la Jornada.
Sr. Pere Perelló Payeras,
Payeras director general d’Emergències i
Interior.

11.15-12.00

Activitats permanents i la seva tramitació amb els nous
conceptes d’obra i activitats.
activitats
Un
n tècnic de l’Ajuntament
l’
de Palma, de l’Ajuntament d’Eivissa
d
i de l’Ajuntament de Maó.
Maó
Un tècnic en representació d’un dels municipis amb població
inferior a set mil (7.000) habitants.
Un tècnic d’un ajuntament
a
turístic.
Moderador: Sr. Joan Mesquida Sampol, cap del Servei de
Coordinació de Projectes.
Projectes

12.00-12.45

Activitats no permanents, en especial les organitzades per las
administracions públiques i les de recorregut.
Un representant de cada un dels Consells Insular
nsulars de
Mallorca,
allorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Un
n representant de l’Ajuntament de Palma.
Moderador: Sr. Jaime Ochogavia Colom, cap del Servei
d’Activitats Classificades.

12.45-13.30

Anàlisi dels diferents procediments
procediments administratius que prevéu
la Llei 7/2013
Especialistes jurídics i tècnics de l’Ajuntament de Palma,
Eivissa, Formentera, Ajuntament de Maó.
Moderadora: Sra. Margalida Ginard Verger,, cap del
Departament d’Interior.
d’Interior

13.30-13.45

Memòria de conclusions.
c
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Sra. Margalida Ginard Verger,
Verger, cap del Departament d’Interior
13.45-14.00

Clausura .
Sr. Pere Perelló Payeras,
Payeras director
irector general d’Emergències i
Interior o per la cap del Departament d’ Interior.
Interior.

Nota: Les persones participants en les taules rodones poden variar en funció de la
seva disponibilitat.
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