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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, són les sis i vuit minuts, senyores i senyors
diputats, començam la sessió d’avui. En primer lloc demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, Sílvia Tur substitueix Patricia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, yo llevaré la primera pregunta y me
sustituirá el Sr. Marc Pérez Ribas para la segunda.

(Remor de veus)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perdó, gràcies, presidenta, Margalida Durán substitueix
Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tania Marí, molt bé.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió.

Si no hi ha més substitucions passarem al primer punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en l’elecció del càrrec de
secretari o secretària de la comissió, atesa la renúncia del Sr.
Pablo Jiménez i Fernández.

Hi ha dues opcions, la primera seria per assentiment, en
cas que hi hagués assentiment de tots els grups de la
proposta..., la proposta la fa el Sr. Jiménez, té la paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bona tarda, la meva proposta és el Sr. Joan Ferrer del
Partit Socialista. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, així la proposta seria Joan Ferrer com a substitut
de secretari de la Mesa. Li prec que ocupi el seu lloc a la
Mesa, per assentiment.

Així passam directament al debat del segon punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a la Proposició no de llei RGE núm.
11625/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
la millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa i RGE núm.
11657, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la zona de
Camp Redó de Palma.

II.1) Proposi ció no de llei RGE núm. 11625/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mi xt, relativa a la
millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 11625/19, intervé, per part del Grup Parlamentari Mixt,
la Sra. Tur. Sra. Tur, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. En aquest cas, lamentablement,
tornam portar l’incompliment per part d’AENA de les
condicions d’accessibilitat de l’aeroport d’Eivissa a debat i és
que aquesta qüestió ja es debatre a la legislatura passada en
diverses ocasions i va ser objecte d’iniciatives traslladades en
aquesta cambra per part de diferents grups parlamentaris i
entre els quals també el Grup Popular en el seu moment.

L’aeroport d’Eivissa... no fa falta que parlem de l’afluència
de gent que té, que ja sabem que és moltíssima, i que es troba
segurament en una proporció semblant a la que pugui tenir
Palma, amb una dimensió més petita, però en una proporció de
trànsit aeri semblant.

I és clar, ens trobam que hi ha un reglament del Parlament
d’Europa i del Consell d’Europa de juliol de 2006, específic,
que explica i detalla els drets de les persones amb discapacitat
amb mobilitat reduïda pel que fa al transport aeri.

Idò bé, l’aeroport d’Eivissa, en concret, resulta que té unes
instal·lacions en aquest cas uns ascensors que són els que
permeten accedir a la pista de... a la plataforma d’embarcament
des de la porta d’embarcament, que no estan disponibles per
a cap usuari més enllà d’aquells que van en cadira de rodes i
han sol·licitat aquest servei tal, i com diu la norma, és a dir,
amb una antelació mínima de 48 hores.

Però, què passa amb totes aquelles persones amb mobilitat
reduïda que no reclamen aquest servei d’assistència tan
específic? Idò bé, persones que viatgen amb nadons, que duen
cotxets, l’equipatge propi de dur un cotxet, persones que van
en crosses, persones que tenen mobilitat reduïda, però no
tenen la necessitat d’una assistència com la que he citat
anteriorment, es troben que no poden fer servir l’ascensor. 

Per què? Perquè AENA no els té habilitats i les
companyies aèries tampoc no se’n fan càrrec.

Per tant, aquesta situació pensam que ha d’acabar d’una
vegada per totes, és inacceptable i, per tant, el que em sembla
més greu és que aquesta qüestió hagi de tornar al Parlament de
les Illes Balears, però sembla ser que és l’única manera de dir
al Govern: per favor, dins les competències que tens
atribuïdes a la Mesa de Transport Aeri trasllada a AENA
aquesta necessitat, perquè és un dret que tenen els passatgers,
que tenim tots els passatgers i a més és un greuge comparatiu
que no es pot assumir ni un dia més, és inacceptable, ja tenim
prou perjudicis amb cancel·lacions inesperades, inoportunes,
amb un accés directe per a vols interilles que hi va ser un estiu
i després l’han tornat llevar, etc.
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Volem que AENA es prengui seriosament els drets dels
passatgers a l’aeroport d’Eivissa i que tengui una mica de cura
del passatger resident i de tots aquells que volem entre illes i
que regularment hem de menester aquest tipus de serveis.

Per tant, ja els ho dic, la proposta crec que és clara. No hi
ha molt més... crec que no hi ha molt de punts de discussió
més enllà d’això que he dit, però sí que torn a dir que,
insistesc, vàrem aprovar una llei d’accessibilitat fa un any i
busques en aquest parlament. La Llei d’accessibilitat de les
Illes Balears no parla específicament de transport aeri perquè
sabem que no hi té competències el Govern autonòmic, però
sí que és cert que la llei fa referència a característiques
generals de l’accessibilitat de les instal·lacions destinades a
mitjans de transport. Per tant, aquí jo crec que també la nostra
llei d’accessibilitat té a dir sobre aquesta qüestió.

Volem un equipament accessible i volem que les taxes que
pagam tots serveixin no només per lucrar les... seguir lucrant
les arques d’AENA, sinó per donar també serveis que, a més,
tenim reconeguts per llei.

A partir d’aquí no tenc res més a dir, escoltaré les
intervencions de tots els membres. Veig que també el Grup
Popular ha presentat una esmena que, bé, ja els avanç que
l’acceptaré plenament i que esper que, a més... ells convidin
que la resta de grups parlamentaris l’acceptin perquè
complementa aquesta iniciativa i perquè reivindica o reitera
una demanda que ja s’ha traslladat aquí en nombroses ocasions
i de la qual AENA n’ha fet orelles... sordes, diguéssim.

Per tant, res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. S’ha presentat pel Grup
Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 3413/20, per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Juan, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és evident que l’aeroport
d’Eivissa en aquest cas té mancances i això és indiscutible. En
el cas, com ha dit la Sra. Tur, dels minusvàlids això se
soluciona mitjançant el suport tècnic amb les condicions que
ella mateixa ha marcat. Per tant, no hi ha més a afegir.

I en el cas concret que exposa, efectivament no està resolt
aquest problema ja que, com ha dit, hi ha unes escales que
dificulten molt l’accés a l’embarcament, perquè són llargues
i persones que amb cotxes o bé, com ha dit també, amb alguna
minusvalidesa, però que no acudeixen a aquest servei, idò si no
són ajudats per una altra persona és quasi impossible poder
embarcar.

No obstant això, tal com ha dit la Sra. Tur, una volta que
estam..., que nosaltres estam d’acord evidentment, estam
d’acord amb això i hi també hi votarem a favor, a part que si és

un compliment de llei hi ha d’haver accés directe per a
minusvalideses. 

No obstant això, ja posats a facilitar l’accés, hem presentat
en els vols entre illes estic parlant, ja que això només passa en
els vols entre illes, els vols a la península generalment van
amb fingers i no tenen aquest problema. Per tant, afecta
sobretot els vols interinsulars.

Nosaltres per això, el Partit Popular proposam això, que
també es posi un nou control d’accés específic per als viatgers
entre les illes de Balears, tal..., més o manco paregut com
tenim aquí a Mallorca.

Això realment va ser aprovat ja, això ho he tret d’una PNL
que es va ser aprovada en aquest parlament i que, a més, es va
aplicar durant un any, però a l’any 2019 es va oblidar o no es
va fer o seguim com abans. 

Per tant, volem insistir, com hem dit, que no s’hagi de...,
pensam que no s’hauria de dir cada any, que això és una cosa
que fa falta, perquè s’ha de recordar que he dit que
efectivament hi havia molts de passatgers, idò supera els 8
milions de passatgers durant l’any. És un aeroport que té un
trànsit en l’estiu molt important, a l’hivern no és necessari,
però a l’estiu és un trànsit molt important.

No es tracta d’un privilegi, crec que no s’hagi de
considerar com a un privilegi, sinó una necessitat perquè els
turistes, amb tot el meu respecte, viatgen una volta a l’any i si
estan una estona més no és un problema, però els que hi van
per malaltia o els que viatgen per feina és imprevisible
l’estona que poden estar esperant, a voltes és mitja hora i  a
voltes pot ser una hora. Per tant hem de perdre dues hores
cada dia per agafar l’avió, cosa que es pot resoldre fàcilment
amb això que hem dit, posant simplement un accés els mesos
de més afluència de gent, i el que proposam, el text que
proposam, és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Foment per tal que a través de l’empresa pública
AENA habiliti a l’aeroport d’Eivissa, únicament en els mesos
de major afluència turística, un nou accés al control de
seguretat exclusiu per a aquells passatgers amb destinació a
qualsevol altre aeroport de les Illes Balears”. I per avançat ja
agraesc a la Sra. Tur que estigui d’acord a acceptar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara passarem al torn de fixació
de posicions de major a menor. En primer lloc tendrà la
paraula el Grup Parlamentari Unidas Podemos; té la paraula el
Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Bien, nosotros estamos de acuerdo con
esta PNL presentada por el Grupo Mixto, fundamentalmente
por unas cuestiones de solidaridad con el colectivo humano en
un aeropuerto, de traslado, movilidad en los aeropuertos.
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Indudablemente los aeropuertos españoles hoy en día la
mayoría tienen una serie de elementos ya bastante cuidados;
no obstante  otros quedan descuidados y son los que
entendemos que se quieren reflejar en esta PNL.

Es decir, todo el tema de la movilidad reducida en los
aeropuertos españoles está resulto  con una serie de
normativas de carácter europeo y estatal; no obstante quedan
algunos elementos que entendemos que se deben reforzar
como son los que se cuentan aquí, es decir, personas que o
bien tienen una movilidad que no podemos considerar dentro
del grupo de los PMR pero sí dentro de gente que tiene alguna
limitación en su movimiento y que lo que se propone en la
PNL puede solventar. Y, al mismo tiempo, todo lo relacionado
con la movilidad de la primera infancia, es decir, todos
aquellos elementos que son necesarios para el viaje de los
niños más pequeños.

Es decir, ya se ha contado, existe  un reglamento a este
respecto, y también existe un anexo 3 en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, que en su punto 1.2 habla
también de los accesos de puertas de embarque y desembarque
cuando no se encuentran comunicadas mediante pasarela
telescópica o puertas con la puerta de embarque. Es decir,
facilitar, por lo tanto, este embarque y ese traslado de las
personas que hemos descrito. 

Apoyamos plenamente, pues, la PNL. Además también, en
cuanto a la enmienda del Partido Popular, entendemos que
también estamos de acuerdo con ella y también la
apoyaremos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passaríem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradezco que nos
expliquen lo que dice la ley, pero no hace mucha falta porque
creo que lo  conocemos, aquí en realidad se nos pide que
votemos una PNL para que se cumpla ahora y, bueno, pues sí,
pues votaremos. Es un edificio público, tiene que estar
adaptado a accesibilidad universal y, bueno, pues no hay que
preguntarse nada. Primer punto.

Segundo punto. Sobre la enmienda del Partido Popular,
también, y en realidad cuando se empezaron las obras en el
aeropuerto de Ibiza antes de las obras ya había una zona de
acceso; cuando empezaron las obras se quitó, AENA se
comprometió a que volviese a instalarse la zona de acceso
para vuelos entre islas, no se instaló, cosa que evidentemente
estamos totalmente de acuerdo con que se pida al operador
que se instale urgentemente la zona de acceso entre islas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca ja anunciam també que donarem suport tant al
contingut de l’esmena, tant als punts com a l’exposició de
motius que ens pareixen coherents, com a l’esmena que ha
presentat el Partit Popular.

Des de MÉS per Mallorca sí que volem reflectir una
qüestió , és a dir, el tema de l’accessibilitat crec que és un
tema prioritari, prioritari, i ho ha de ser per a totes les
administracions, cap d’elles no ha de quedar exclosa d’aquesta
obligació moral i legal que tenen les administracions, i entre
elles AENA. Sí que també durant aquests darrers mesos...,
volíem manifestar que durant aquests mesos evidentment hem
conegut un gran projecte d’inversió d’AENA a l’aeroport de
Palma de Mallorca, una qüestió que ja vàrem plantejar
recentment, fa 15 dies, arran d’una proposició no de llei també
presentada en aquest cas pel Grup Mixt, MÉS per Menorca,
referent a la torre de control de Menorca, i creim que és
obligat per a nosaltres fer aquesta reflexió. Una inversió com
la de les obres d’ampliació de l’aeroport de Palma té un cost
superior als 260 milions d’euros, unes obres que socialment
almanco s’han vist qüestionades i que hi ha hagut un rebuig
social, i el mateix AENA ha hagut de reflexionar, ha hagut de
rectificar, i evidentment s’ha obligat a reformular el projecte. 

I és important enviar aquest missatge que obres com la de
l’ampliació de l’aeroport de Palma no són ni molt manco tan
necessàries com altres inversions que s’haurien de fer a altres
punts.  Nosaltres ja hem manifestat que per exemple a
Mallorca és molt més urgent una depuradora a Palma, és molt
més urgent un tramvia, o és molt més urgent, per exemple, la
inversió en el cicle de l’aigua o en el tren de Llevant, o en les
mesures compensadores als veïns del Pla de Sant Jordi per les
molèsties que els ocasiona l’aeroport. 

D’igual manera és important que AENA reparteixi aquestes
inversions en millores que són necessàries, i  una que és
prioritària evidentment és l’accessibilitat que es representa en
aquesta proposició no de llei. Per tant, després d’aquesta
reflexió, simplement vull retornar al punt inicial, que donarem
suport tant a la PNL com a l’esmena que ha presentat el Partit
Popular. Gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Presidenta, disculpi, perdoni la interrupció, però agrairia
que mentre s’està debatent aquesta proposició i qualsevol altra
tothom estigués més o menys en el lloc que ha d’ocupar,
perquè és complicat seguir les intervencions dels diputats i les
diputades si hi ha gent movent-se s’una banda a l’altra i ni tan
sols els membres de la mesa ocupen els seus seients.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passaríem al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente creo que
esta proposición no de ley es de puro sentido común y no pide
otra cosa que se cumpla la ley, con lo cual voy a ser muy
breve. Evidentemente aprobaremos, creo que entre todos los
grupos aquí presentes, esta proposición no de ley, al igual que
supongo que la enmienda presentada. Lo que deberíamos
reflexionar es si estamos haciendo el trabajo que toca, es
decir, presentando PNL para que se cumpla la ley, pero bueno,
habrá que mirar también qué mecanismos se llevan a cabo para
que las leyes que se aprueban realmente se cumplan y no tener
encima después que presentar proposiciones no de ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. I com a darrer torn de paraula
té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. La veritat és que si no conegués la Sra.
Tur costaria de creure que allò que afirma la proposició no de
llei és cert, perquè sembla inversemblant que en ple segle XXI
passin aquestes coses encara, vull dir que no hi hagi totes les
condicions d’accessibilitat que corresponen a un aeroport.
Però evidentment també coneixent AENA també entenc que
tot és possible a l’empresa pública -encara és pública perquè
té el 51%- que gestiona els aeroports de tota la xarxa AENA,
és a dir, tot el territori espanyol, en una clara demostració que
allò que pensen alguns que la gestió centralitzada des de
Madrid és la millor opció és una fal·làcia absolutament
incorrecta. I evidentment si un paradigma de mala gestió per
un organisme centralitzat hi ha en aquest país és precisament
AENA, almanco per allò que fa als aeroports de les Illes
Balears. Desconeix la realitat; fins i tot ignora la llei. Article
6.1 de Codi Civil: “El desconeixement de la llei no eximeix
del seu compliment”, però en tot cas AENA coneix la llei i la
incompleix deliberadament.

No sé si feim bé aprovant aquestes proposicions no de llei
o no, però evidentment sí que és necessari recordar a AENA
que ha de complir les normes, que regeixen per a tothom.
Qualsevol empresa privada que incomplís aquestes normes
tindria conseqüències severes en el seu funcionament, i per
tant AENA ha de donar exemple i complir. I en el cas de...,
evidentment són obres de molt poc cost les que s’han de
generar.

I en el cas de l’esmena que presenta el Sr. Juan, dir que
aquesta respon a una proposició no de llei que havia presentat
el Sr. Jerez, ja aprovada, es va instal·lar aquest sistema i
després, per unes obres ens va posar d’excusa AENA que

l’havia de retirar transitòriament, per fer les obres van acabar
les obres i no van tornar posar aquest pas. I no és cap privilegi
en absolut, sinó que és una necessitat clara i evident. I la
primera que ho sap és AENA, que sap que té problemes en els
filtres, perquè si no als seus clients prioritaris, els de les
targetes VIP de les companyies, etc., els posa un fast track
que se’n diu, un accés ràpid. Per tant, jo crec que els ciutadans
de illes també mereixem tenir un fast track, poder passar ràpid
als controls de seguretat. I si AENA no pensés que té un
problema, no seria necessari haver generat aquesta via ràpida
per als clients prioritaris, o VIP que es diuen.

Per tant, votarem a favor tant de la proposició no de llei de
la Sra. Tur, com de l’esmena presentada pel Partit Popular. I jo
no sé si correspon fer moltes iniciatives aquí d’AENA o no,
però si les coses continuen igual, igual la propera reforma del
Reglament d’aquesta institució, el que haurem de fer serà una
Comissió d’AENA, si no tenim Comissió de Turisme o
Comissió de Medi Ambient, tal vegada haurem de crear una
Comissió d’AENA, perquè evidentment és un dels debats més
recurrents que es poden tenir en aquest Parlament és parlar
dels aeroports de les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passaríem a la intervenció del
grup proposant, per fixar posició i assenyalar si accepta
l’esmena o no, té la paraula la Sra. Tur, per cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies Presidenta. Bé, com he dit en el principi, reiter
i també aprofit per donar les gràcies al Grup Popular per haver
portat aquesta esmena que al final va d’accessibilitat i, per tant,
ja va bé i reiteram una demanda que ja ha estat aprovada aquí en
anterioritat.

En tot cas, aquí s’ha parlat en diferents intervencions, i jo
hi estic d’acord, és un poc trist que haguem de fer iniciatives
per demanar que s’acompleixin lleis, perquè el deure de les
administracions és acomplir-les i el deure de les empreses
també, les públiques i les privades, evidentment. Però
igualment és cert que les qüestions d’accessibilitat no es
prenen tan seriosament com s’haurien de prendre i les
normatives que hi ha aprovades, no només a Baleares, sinó
l’estatal i tots els reglaments europeus que hi ha, perquè hi ha
normativa europea d’accessibilitat a la mar, transport marítim,
n’hi ha d’altra específica per a transport aeri, n’hi ha d’altra
específica per a transport en carretera, etc. I una cosa tan
bàsica i tan elemental per a tots nosaltres, com és poder-nos
traslladar-nos entre illes d’una manera còmode, fàcil i
accessible, quan molta gent es trasllada per raons mèdiques,
per raons de feina, per raons de connexions amb altres
aeroports, és molt important que es garanteixin aquests
serveis mínims i es donin amb una qualitat. I més quan tenim
uns ascensors aturats, o sigui no es poden fer servir si no és
per a un cas molt puntual, com és el cas de persones que van
en cadira de rodes.
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Per tant, demanam facilitats i insistesc, reivindic, aprofit
aquesta intervenció última per reivindicar el paper del Govern
de les Illes Balears dins la Mesa del transport aeri, per
demanar que hi hagi més fluïdesa en el diàleg amb els
diferents interlocutors d’aquesta mesa de transport aeri i
perquè es puguin resoldre i traslladar a aquests interlocutors,
tots els problemes derivats del transport aeri, que darrerament
són molts malauradament. Avui hem tornat tenir
cancel·lacions de vols i quan no són les cancel·lacions de vols
absolutament injustificades i aleatòries, són temes
d’accessibilitats i si no són ampliacions d’aeroports i això el
que demostra novament és que hem d’anar cap aquesta
cogestió aeroportuària, que tant hem reclamat des d’aquí en
nombroses ocasions. 

Però bé, no és l’objecte de la qüestió d’avui, el que sí els
puc dir és que si haguéssim arribat a la cogestió aeroportuària,
moltes d’aquestes qüestions que hem de plantejar aquí
setmana rera setmana, no es debatrien, no es debatrien perquè
ja ens faríem càrrec nosaltres de complir-les.

I res més, don les gràcies a tots els intervinents i poca cosa
més. Esperem que a partir d’aquí, el Govern pugui traslladar
aquesta demanda novament i fer un seguiment a AENA perquè
senzillament posi al servei dels usuaris aquelles
infraestructures que té i que està obligada a facilitar a tots els
passatgers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Així, per acabar el debat, passam
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 11625/19,
amb l’esmena incorporada.

Vots a favor? 12 vots a favor, per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11625/19, relativa a la millora de l’accessibilitat a
l’aeroport d’Eivissa.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 11657/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de l’IBAVI ocupats i  lloguer social a la zona
del Camp Redó de Palma.

Tot seguit passam al debat de la segona proposició no de
llei prevista en l’ordre del dia d’avui RGE núm. 11657/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de l’IBAVI ocupats i lloguer social a la zona del Camp Redó
de Palma.

Per a la seva defensa intervé per part del grup proposant la
Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bones tardes a totes i a
tots. Vull començar primer de tot agraint a l’Asociación de

Vecinos y Propietarios de las Viviendas de Camp Redó i Can
Roig i a la Plataforma Salvem Camp Redó, que avui són aquí
i ens acompanyen. Primer els vull agrair que ens hagin vengut
a veure i que siguin aquí.

El nostre grup parlamentari va presentar aquesta proposta
i la va presentar perquè els habitatges del Camp Redó i les
persones que hem tengut l’honor de ser a l’Ajuntament de
Palma i de conèixer molt a prop la problemàtica que tenen
aquests habitatges de Camp Redó, a part de molts de
problemes històrics que hi ha en els mateixos edificis de
Camp Redó, tenen tot un seguit de problemes de convivència
que s’agreugen cada dia. 

En el Camp Redó hi ha tot un seguit d’habitatges que són
propietat de l’IBAVI, nosaltres no sabem exactament quants
habitatges té l’IBAVI en el Camp Redó, per això nosaltres, el
nostre grup parlamentari, al mateix moment que va presentar
aquesta proposta, va fer una bateria de preguntes que encara no
han estat contestades per part del Govern i són les següents:
nosaltres vàrem demanar a l’IBAVI quants d’habitatges hi ha de
l’IBAVI al Camp Redó; vàrem demanar d’aquests habitatges
quants es troben buits o es troben tapiats; vàrem demanar
també quants d’aquests habitatges es troben ocupats de manera
il·legal: a quants d’aquests habitatges ocupats il·legalment
se’ls havia interposat una demanda judicial per ser desocupats
judicialment. També hem demanat quants d’aquests habitatges
tenen inquilins que tenguin un contracte en vigor i que estiguin
ocupats però evidentment d’una manera legal, a través d’un
contracte de lloguer. També hem demanat si l’IBAVI té
coneixement, i això ens sembla important, que a algun
d’aquests habitatges de l’IBAVI del Camp Redó s’hagin produït
conductes que hagin estat denunciades a la policia. I després
també hem demanat quants d’habitatges de l’IBAVI del Camp
Redó de Palma han passat la inspecció tècnica d’edificis i
quantes d’aquestes han estat favorables.

Tot això és perquè hi ha una sèrie de problemàtiques als
habitatges del Camp Redó i algunes d’aquestes problemàtiques
es donen precisament als habitatges de l’IBAVI. La gran
majoria d’aquests habitatges, la gran majoria perquè no puc dir
la quantitat perquè no la sabem encara, encara no ens han
contestat aquestes preguntes, es troben ocupades il·legalment.
I per això nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de
llei. Nosaltres demanàvem en el punt primer que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que
s’iniciïn els tràmits judicials pertinents perquè quedin lliure
d’ocupació tots els habitatges de l’IBAVI que estiguin ocupats
de manera il·legal, els quals a principis d’enguany eren 68, pel
que ens havien dit i 53 dels quals eren a Palma.

Nosaltres creiem que l’IBAVI de manera obligada ha de
presentar, ha d’iniciar uns expedients judicials i ha de fer una
demanda judicial per desallotjar tots els habitatges de l’IBAVI
ocupades. Aquí en concret nosaltres ens centràvem en el
Camp Redó, però nosaltres creim que l’IBAVI ho ha de fer
sempre. Nosaltres des del nostre partit polític sempre hem
defensat que s’ha d’actuar en contra de l’ocupació il·legal
d’habitatges, i per això hem presentat aquest primer punt.
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Després i, a més, perquè s’havia fet una pregunta
parlamentària ja un seguit d’anys, a la passada legislatura, a la
Presidenta Francina Armengol, a veure si aquests habitatges de
l’IBAVI al final es cedirien o no es cedirien a l’Ajuntament de
Palma i la presidenta Armengol va dir que sí, que tenien la
intenció el Govern que aquests habitatges de l’IBAVI que
fossin cedits a l’Ajuntament de Palma i fossin cedits amb un
fi, amb un objectiu i és que després fossin destinats a lloguer
social. Tots sabem i podria donar aquí ara estadístiques, de la
quantitat de persones que estan en llista d’espera per
aconseguir un habitatge de l’IBAVI. El març de l’any passat
just a Mallorca i a Menorca eren 3.570 persones.

Però lloguer social a Palma cada dia toquen centenars de
famílies per aconseguir un lloguer social a Palma i no n’hi ha.
Nosaltres creiem que aquests habitatges serien totalment
adequats per a això.. Per això, al segon punt nosaltres
demanàvem al Parlament de les Illes Balears que instàs el
Govern de les Illes Balears que els habitatges de l’IBAVI que
té al Camp Redó, més de 40, siguin cedits a l’Ajuntament de
Palma lliures d’ocupació, de càrregues i en bon estat perquè
puguin ser destinats al lloguer social.

Nosaltres ho presentàvem... ho presentàvem perquè,
primer de tot, creiem que s’ha d’anar en contra de l’ocupació
il·legal, sempre, sempre en aquests habitatges de l’IBAVI,
perquè, a més, al Camp Redó aquests habitatges alguns han
tengut unes problemàtiques molt específiques que fan molt,
molt difícil la convivència amb els veïnats. A més, sabem que
hi ha antecedents que en una sèrie d’habitatges d’una manera
més o manco regular es crida la policia perquè faci atestats de
les activitats  que es fan en aquests habitatges i creiem que
l’IBAVI ha de prendre cartes en aquest assumpte i creiem que
ha d’actuar.

Després, he vist que ens han presentat tres esmenes, -he
acabat el temps?- bé, idò després parlaré de les esmenes. Ens
han presentat tres esmenes i volia explicar les esmenes, però
després ho faré perquè m’he estès. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. S’ha presentat pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Balears l’esmena RGE núm.
4376/20, per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari VOX, el Sr. Campos, cinc minuts també.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo ha explicado muy bien
la Sra. Durán, el IBAVI es propietario de al menos, que
sepamos, más de 40 viviendas en la barriada del Camp Redó,
la mayoría de ellas están en la zona conocida como “Corea” y
se encuentran ocupadas ilegalmente por personas o familias
que no pagan alquiler alguno.

Ya se ha dicho que la cesión de estas viviendas sociales ha
sido demandada por el Ayuntamiento de Palma al Gobierno

balear, libre  de cargas y deudas, y lo venimos escuchando
reiteradamente cada vez que ocurre algún hecho desgraciado
en esta zona de Palma, pese a que la propia Sra. Armengol, en
2018, se comprometió a acelerar esa cesión. Estamos en
2020 y seguimos exactamente igual.

El Ayuntamiento de Palma, además, está necesitado, como
saben, de viviendas sociales para hacer frente a lo que
solicitan numerosas familias que están dispuestas a pagar un
alquiler. Por eso es tan importante hacer todo lo posible para
que el alquiler social sea la manera de que aquellas personas
que tienen difícil acceso a la vivienda puedan hacerlo.

Una gran parte de estas viviendas..., creo que viene a bien
recordarlo, podrían haber salido de esas más de 800 que
esperaban o que se esperaba obtener del cuartel de Son
Busquets, que también seguimos esperando, gracias a la
incapacidad del Gobierno balear para gestionar este asunto.

Como decía el IBAVI y el Ayuntamiento de Palma
acordaron la cesión de estas viviendas y, debido a la ausencia
más absoluta de controles, la mayoría de ellas han sido
ocupadas ilegalmente, incluso unas pocas..., unas pocas sí,
creo que no son muchas, están tapiadas.

No obstante, es el propio Ayuntamiento de Palma el que ha
puesto como condición que solo las asumirá si el IBAVI las
cede sin cargas ni ningún tipo de deuda. 

Claro, mientras hablamos y sucede todo esto la zona sigue
degradándose, lamentablemente; de hecho, ya es tristemente
conocida, ya hace años que es tristemente conocida por los
hechos que allí suceden, pero es que además es donde sucedió
el lamentable hecho de la violación grupal a una niña el pasado
mes de diciembre que ha destapado todo el escándalo de los
menores tutelados que este gobierno también intenta tapar.

Esta situación de control, de falta de control es de tal
calado que fue el propio IBAVI el que intentó conocer quién
está en las viviendas ocupadas porque ni siquiera ellos lo
saben, lo apuntaba la Sra. Durán en su intervención, pero es
que ni el propio IBAVI sabe quienes están en estas viviendas
ocupadas, más que nada porque, claro, de esta forma es cuando
se puede iniciar el procedimiento, el expediente de
expropiación.

Los vecinos de la zona, que además aprovecho para saludar
a sus representantes vecinales, hacen referencia a que allí
existen mafias, mafias vinculadas a la inmigración ilegal, que
se dedican a alquilar estas viviendas una vez que sus antiguos
inquilinos las han abandonado o han fallecido.

Por eso, hemos presentado esta enmienda, porque
creemos que es de vital importancia que el Gobierno balear
utilice todos los medios que tenga a su alcance para evitar la
ocupación ilegal de viviendas del IBAVI.

Lamentablemente esta ocupación ilegal no sólo se produce
en viviendas del IBAVI, somos conscientes que hoy en día las
armas legales de las que disponemos son bastante deficientes
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para acabar con la ocupación ilegal, pero debe hacerse todo lo
posible, sobre todo en zonas como la de “Corea” y, sobre
todo, que yo creo que es lo que más llama la atención de
viviendas del IBAVI, del Instituto Balear de la Vivienda, que
siga sucediendo esto y mientras la zona siga degradándose
porque si no seguiremos conociendo noticias de
desagradables hechos que suceden allí.

Y yo creo que los vecinos de aquella zona no se merecen
seguir estando en la situación en la que están.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. S’ha presentat també,
conjuntament, per part dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, les esmenes RGE núm.
4413 i 4414/20. Per a la seva defensa té la paraula, en primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.
Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Coincidim amb l’exposició de motius,
coincidim també amb l’anàlisi de la problemàtica i coincidim
també amb rebutjar l’ocupació d’aquests pisos per part de
màfies que el que fan és aprofitar-se de famílies vulnerables,
justament per fer el seu negoci completament il·lícit.

Però, també hem de recordar -i és per aquest motiu que
hem presentat aquestes dues esmenes- que nosaltres vivim a
un estat que se suposa que ha de ser i ha de continuar essent
garantista, però també social i, en aquest cas, el que volem, i
per això em referesc ara mateix al contingut de la primera
esmena, és que en el moment que es procedeixi a aquestes
denuncies per fer els llançament d’aquests pisos que estan
ocupats de manera il·lícita, es faci una avaluació social dels
casos individuals, de les famílies que els ocupen en aquest
moment i que se’ls pugui donar també una sortida, perquè, en
qualsevol cas, si els llancessin directament el que faríem seria
abocar-los justament a una doble agressió, primer una agressió
que haurien patit per part de la màfia que els ha llogat
il·lícitament aquest pis i després es trobarien immediatament
abocats a viure al carrer perquè evidentment no tendrien una
sortida.

És per aquest motiu que en aquest sentit he presentat
aquesta esmena, del punt 1, perquè es faci una avaluació
específica de la situació de marginació que puguin viure
aquestes famílies.

Pel que fa al punt 2, hem presentat igualment una esmena
per acabar de millorar el text que havia presentat el Partit
Popular, perquè realment anam en la mateixa línia, en el sentit
que la cessió es faci un cop que els pisos estiguin lliures de
càrregues i d’afectacions, estiguin també tapiats, perquè
aquest és un mètode que s’ha demostrat també efectiu per tal
d’evitar futures ocupacions, i que, un cop estiguin en aquestes
circumstàncies, puguin ser cedits a l’Ajuntament de Palma

perquè en pugui fer ús del lloguer social com es parla
justament a la proposta.

En aquest cas, també vull recordar que la conselleria el que
ha fet ha estat instal·lar una sèrie de càmeres de vigilància als
pisos que ja han estat tapiats per tal d’evitar-ne futures
ocupacions i per tal també de millorar la seguretat i  poder
d’aquesta manera... intervenir immediatament per part de la
Policia Nacional, en el cas que s’observi un intent d’ocupació
il·legal d’aquests pisos que ja han estat ocupats.

He de dir també que l’IBAVI té un pla de feina pel que fa
als pisos que tenen una morositat elevada, que en aquest cas no
seria el mateix, però que també implica una actuació dels
serveis socials, sempre per garantir que les famílies que ho
estan ocupant i sempre que es demostri que no tenen cap altra
sortida i que realment estan en situació de vulnerabilitat no
puguin quedar completament desateses per part de
l’administració pública.

Vull dir finalment també que..., és una matisació que també
crec que és important aportar en aquesta qüestió, que és cert
que es fa molta feina, per exemple, des de l’any 2015 al 2019
a l’anterior legislatura es varen fer un total de 31 demandes
que varen finalitzar amb 20 llançaments, i durant el que duim
de legislatura s’han fet un total de tres denúncies que han
acabat 6 amb acord, a més, i 4 han acabat amb llançament.

Vull dir també que a partir de juliol de l’any 2012, quan
governava el Partit Popular, es va donar ordre per part del Sr.
Company que no es fes cap tipus de denúncia ni que es fessin
més llançaments a l’IBAVI. Segurament per evitar més
malestar en la situació de crisi que es vivia en aquell moment. 

Per tant, és important matisar que es varen aturar les
màquines a l’any 2012, però que les màquines es varen tornar
a posar en marxa a partir de l’any 2015 per donar compliment
a la llei, però sempre introduint aquest motiu social que
esmentava abans en la meva intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. També per a la defensa
d’aquestes esmenes per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es indudable la emergencia
habitacional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentito, Sr. Jiménez. Perdonin... Sra. Durán, si ho
troba després fem un recés, sí?, i així... No, no, no, però com
que se sent una remor de fons i tots els portaveus estan... Sr.
Jiménez...
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí. Decía que era indudable que la emergencia habitacional
que vivimos o que se vive en la ciudad de Palma también existe
en otros lugares de las Baleares. Poner este remedio a esta
situación debería preocupar y creemos que preocupa a todos
los grupos políticos presentes en esta cámara. 

En este sentido el Partido Popular ha presentado una PNL
centrada en la barrida de Camp Redó de Palma, donde existen
más de 40 viviendas del IBAVI ocupadas de forma irregular, o
bien están vacías, o bien están tapiadas. Entendemos que la
propuesta de poner a disposición del alquiler social estas
viviendas una vez restauradas es una propuesta positiva. No
obstante creemos que se ha de estudiar detenidamente esta
problemática social, la problemática social que hay detrás de
la ocupación irregular de estas viviendas en general, y la
problemática particular de la ocupación de cada una de ellas.

La problemática general nos habla de marginalidad, falta de
servicios, precariedad laboral... Todo ello puede conformar el
caldo de cultivo para prácticas irregulares o directamente
ilegales o delictivas, que agravan el problema de convivencia
social no sólo en este barrio sino en cualquier barrio,
desgraciadamente, de muchas ciudades grandes o medias.
Creemos que más allá de la presencia de grupos delictivos
presentes que se aprovechan de una situación depauperada de
una parte de la población no se puede criminalizar de forma
generalizada la ocupación irregular de viviendas, porque esta
no es más que la respuesta, en muchas ocasiones, de un
segmento de la población empobrecida, desempleada y, en
muchos casos, sin esperanza.

Por ello entendemos que se ha de analizar la problemática
particular de cada ocupación irregular para determinar el grado
de vulnerabilidad de las personas que habitan en estas
viviendas, y en caso de extrema vulnerabilidad estas personas
deben estar en las listas de personas candidatas, entendemos,
a ocupar una vivienda de alquiler social. Es lo que queremos
reflejar en la primera enmienda presentada tanto por el grupo
al que pertenezco como por el Partido Socialista y MÉS per
Mallorca, en la que se indica esa necesidad de contar con los
servicios sociales para realizar la evaluación comentada. 

Con respecto a la propuesta de ceder estas viviendas al
Ayuntamiento de Palma, entendemos que es una propuesta
compartida por varios grupos políticos y por tanto lo
apoyaremos, eso sí, entendiendo que su rehabilitación debería
correr a cargo del propio ayuntamiento, tal como refleja la
siguiente... o la otra enmienda presentada por los partidos que
he citado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. J iménez. Passam ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte d’aquesta
esmena que ens serveix també per recuperar el debat de
l’emergència d’habitatge, crec que probablement amb el Partit
Popular i amb altres formacions no coincidirem en molts dels
plantejaments generals, en moltes de les propostes per
solucionar aquest greu problema, que no se circumscriu
només a Palma sinó a totes les Illes i a gran part de l’Estat, o
almanco a les grans ciutats, però que amb mesures concretes,
específiques o localitzades en tema de matèria d’habitatge sí
que podem arribar a consensos i a trobar-nos. Curiosament, és
a dir, no ens trobarem en el plantejament general, però en les
mesures concretes sí, i això és important, és important en
política poder arribar a trobar solucions, perquè al final són
aquestes petites solucions, la suma d’aquestes petites
solucions, les que ens permeten fer camí.

Des de MÉS per Mallorca evidentment el nostre
posicionament sempre ha estat que els ajuntaments tenguin la
capacitat de regulació de preus; un anunci que s’ha fet des del
ministeri ens esperança que aquesta mesura es pugui concretar
en els propers mesos; la prohibició dels fons voltor
d’especular en habitatge; les mesures de la Llei d’habitatge
que va aprovar el Govern de les Illes Balears en aquesta
cambra, també les del Pla d’habitatge i també, evidentment, el
futur... o el decret llei, quan es validi el Decret llei d’habitatge
que es va aprovar a Consell de Govern recentment.

El debat de l’ocupació que s’ha dut a terme en aquesta
cambra crec que, com a mínim, és un debat molt més ric;
podríem parlar d’una ocupació no interessada per un bé
col·lectiu o per un projecte col·lectiu, però també és cert que
hi ha ocupacions, ocupacions il·legals, que generen un greu
problema tant a petits propietaris com també a demandants en
aquest cas d’HPO, que es frena la possibilitat que es pugui
accedir a famílies necessitades. I en aquest cas concret encara
és més greu perquè aquesta ocupació il·legal està articulada i
explotada per unes màfies, segons han comentat els anteriors
diputats, que el que fan és aprofitar-se dels que efectivament
ocupen aquestes cases i generen aquest greu problema amb
l’habitatge, en l’HPO.

Nosaltres evidentment, per tant, creiem que és important
el sentit  de les dues esmenes que presentam conjuntament
amb el PSIB i amb Unides Podem. El punt 2 de l’esmena..., de
la segona esmena, perdonau, que permetria agilitar aquest
traspàs a l’Ajuntament de Palma, creiem que és important a
més aquest compromís per part de l’Ajuntament de Palma de
poder dur a terme la rehabilitació, crec que seria ben rebut. I
en el punt 1, perdonau, l’esmena al punt 1, que també es tengui
en compte que aquest procediment sigui el més garantista
possible i es tenguin en compte possibles realitats que no són
majoritàries però que es puguin donar en aquestes
circumstàncies, per ventura de gent que exactament no es trobi
immersa dins aquestes pràctiques mafioses d’explotació...,
d’explotació no, d’ocupació d’habitatges.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara per al torn de fixació de
posicions té la paraula el Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, presidenta. Bueno, es la segunda
proposición no de ley que debatimos hoy y las dos van de lo
mismo, de cumplir la ley. Agradezco la presencia de vecinos
de Camp Redó, que me consta, porque llevan ya años luchando
por mejorar las condiciones de su barrio, y les agradezco todo
este trabajo que llevan realizando pues muchas veces sin ser
escuchados por el ayuntamiento y sin ser escuchados por el
Govern. Que sepan que desde nuestro grupo parlamentario
siempre que podamos estaremos por lo menos a su lado en las
reivindicaciones que consideramos justas. 

Y consideramos que sus reivindicaciones son de lo más
justo que pueda haber; o sea, estos vecinos están siendo
obligados a convivir con “okupas”, con “narcopisos”, que
desde luego, y se ha comentado aquí, es que la ocupación no
puede haber nada más insolidario que la ocupación de un piso
de protección oficial, y no hay ni regular ni irregular, la
ocupación es ilegal, y desde luego si se tramita..., es
inexplicable que en el punto 1 de la proposición no de ley, que
no tendría que existir esta proposición no de ley porque no
tendríamos que haber llegado a este punto, se  diga que se
inicien los trámites judiciales pertinentes para que queden
libres de ocupación las viviendas del IBAVI. Bueno, es que ya
tendrían que estar iniciados, nos han comentado que hay algún
caso que a lo mejor ya se ha iniciado, pero es que ya tendrían
que estar iniciadas todas, y desde luego cuando se finaliza un
expediente de desahucio el propio juez ya supervisa que las
personas que tengan que salir de esa vivienda ya se puedan
acoger a los beneficios que ya tiene la administración para
personas vulnerables, o sea, en la calle no se quedan, ya va a
Servicios Sociales; para eso tenemos una estructura de
servicios sociales que realmente en nuestra comunidad creo
que funciona de una manera eficiente.

¿Pero por qué están estos vecinos conviviendo con
“okupas”?, ¿por qué están estos vecinos conviviendo con
“narcopisos”? Pues están conviviendo porque la gestión de
control que ha hecho el IBAVI en los últimos años ha sido de
una falta de competencia impresionante, una falta de
competencia que perjudica no sólo a los vecinos que están
sufriendo las consecuencias directas, sino que perjudica a las
3.570 personas que como (...) la exposición de motivos están
esperando poder acceder a una vivienda de protección oficial
o a una vivienda del IBAVI.

Nosotros evidentemente apoyaremos esta proposición no
de ley, y no sólo nos quedamos aquí, o sea, tenemos que
seguir... pues de una manera de control parlamentario, que
todas estas viviendas ocupadas finalmente estén desalojadas,
tapiadas y entregadas al Ayuntamiento de Palma, que era a lo
que se había comprometido el Govern hace ya algunos años.

Bueno, decir, pues esto, que vecinos que pagan sus
impuestos, que han adquirido esta vivienda de una manera legal
y con su esfuerzo, deben ser los que realmente vean que la
administración está a su lado, y no como en más de una
ocasión, pues parece que la administración les da la espalda.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Crec que la diagnosi sobre aquest
problema ha quedat més que clara amb totes les explicacions
que s’han fet anteriorment, i estic d’acord que hi ha un
problema greu i em solidaritz amb el problema que tenen les
famílies que avui ens acompanyen i amb totes les altres que no
hi són però que també es troben en situació similar.

Per tant crec que evidentment aquí hi ha un problema que
s’ha anat enquistant, on hi ha involucrat l’ajuntament, on hi ha
involucrat el Govern a través de l’IBAVI, i crec que si no s’ha
arribat a una resolució anteriorment és perquè, a part que és
complicat, la qüestió, el problema ha anat creixent, creixent,
creixent fins al punt on som avui. Per tant per part meva
evidentment no puc afegir res més que el que ja s’ha dit aquí,
és a dir, nosaltres donarem suport en aquest cas als grups que
formen part del Govern amb el plantejament que fan per
resoldre aquest problema, i per tant, com he dit, esperam que
això arribi a bon port, mai millor dit, i que es trobi una solució
perquè s’acabi amb el patiment d’aquestes famílies i sobretot
perquè es doni una sortida a tots aquests habitatges.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara procediríem a la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, si ho consideren els
grups proposants. Sí? Molt bé, idò fem un recés de deu
minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades ja ha passat el temps. Molt bé, una
vegada represa la sessió, donaríem la paraula al grup
proposant, Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dir que al final s’havien
presentat dues esmenes per part del PSOE, s’havia
presentat una esmena per part de VOX, i el que farem serà,
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el primer punt de la nostra proposició no de llei quedarà
tal com està.

En el segon punt hem arribat a l’acord d’un text.

El tercer punt serà l’esmena de VOX, seria l’esmena de
VOX, seria el tercer punt.

I el quart punt seria la segona esmena del Partit
Socialista.

Dit això, què preteníem nosaltres..., -sí, crec que ho hem
dit bé, no?, no sabia si hi havia...

(Remor de veus)

..., d’acord, lo diré en castellano para que me entiendan, al
final ¿cómo ha quedado la proposición? Ha quedado que en el
punto 1 “el IBAVI se obliga y compromete a poner demanda
judicial en contra de la ocupación ilegal de esas viviendas.”

En el segundo punto, “simultáneamente a que se pone la
demanda, servicios sociales, haré un informe para saber si
alguna de las personas que está en estas viviendas está en una
vulnerabilidad extrema, una pobreza extrema, por tanto, ya
serían los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma que
las realojarían en una vivienda determinada.”

En el tercer punto, hemos aceptado la enmienda de VOX
que decía que “el Gobierno de las Islas Baleares, a través del
IBAVI, tiene que poner todas las medidas eficientes para que
no haya nuevas viviendas ocupadas.”

Y en el cuarto punto, pues es “la cesión del IBAVI al
Ayuntamiento de Palma de las viviendas, libres de cargas, y
que ya luego el Ayuntamiento de Palma se encargue de
rehabilitarlas.”

¿Qué queríamos nosotros? Que la situación que están
viviendo día a día los vecinos, pues deje de existir lo antes
posible, que no haya un deterioro como hay ahora en estas
viviendas que están ocupadas, y que lo antes posible estas
viviendas pasen al Ayuntamiento de Palma, se rehabiliten y
pasen a todas personas que sí necesitan, de una manera legal,
pues un alquiler social.

Nosotros estamos totalmente en contra de la ocupación
ilegal, Sr. Pablo Jiménez, estoy totalmente en contra de lo que
usted ha dicho que no se puede criminalizar la ocupación
ilegal de viviendas. La ocupación ilegal de viviendas es ilegal
y, por tanto, tiene que perseguirse. Otra cosa es, que nosotros
siempre hemos defendido, que si hay una persona que tiene un
contrato con una vivienda de alquiler social del IBAVI, y está
en una extrema pobreza, que esta persona evidentemente no
sea desalojada.

Creemos que el IBAVI tiene también un componente
social muy importante, pero para una persona que está
regularizada, que tiene un contrato de alquiler, no una persona
que pega la patada a la puerta. No podemos dar todos los

diputados el mensaje de que aquella persona que pega una
patada en la puerta, luego le buscaremos una salida. Eso sí, si
aquella familia ha sido víctima de una mafia y realmente
necesita pues una vivienda, creemos que el Ayuntamiento de
Palma, a través de los servicios sociales, pues debe tener un
acceso a un realojo en otra vivienda, esto es lo más
importante. Y que enseguida que podamos, enseguida que
pueda el IBAVI tiene que poner a disposición estas 40, 50
viviendas del IBAVI para que sean de alquiler social y que
lleguen a estas familias que están en listas de espera y que sí
lo necesitan.

De todas maneras yo agradezco a las personas que han
venido aquí de Camp Redó y agradezco también a todos los
partidos políticos que hoy delante del interés general de una
proposición que era de interés general, pues todos hayan
intentado y hayan llegado a acuerdos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Així, acabat el debat, passam
a votar, entenc que si hi ha un acord no fa falta votar els punts
per separat. Per tant, votaríem la Proposició no de llei RGE
núm. 11657/19, amb la proposta d’acord i les esmenes
incorporades, amb les transaccions que ha explicat la Sra.
Durán.

Vots a favor? 12 vots a favor. Per unanimitat.

Queda aprovada així la Proposició no de lle i RGE núm.
11657/19, relativa a habitatges de l’IBAVI ocupats i lloguer
social a la zona del Camp Redó de Palma.

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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