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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente, Maxo Benalal, solo para indicarles que
mi compañero Marc Pérez-Ribas me sustituirá en la defensa de
la PNL RGE núm. 9098/20, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

La primera, d’acord.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. President, substituesc... Lluís Camps substitueix Tania
Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. No n’hi ha més, molt bé. Passam a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 9098/20 i 9582/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9098/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació dels
usos dels locals comercials en els edificis d’HPO per poder
donar resposta i ser adaptats per a les persones amb
dependència i necessitats especials de les Illes Balears.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9098/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’ampliació dels usos dels locals comercials als
edificis d’HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les
persones amb dependència i necessitats especials de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i
senyors diputats. Des del Partit Popular volem pensar que a dia
d’avui tothom és conscient que les polítiques d’habitatge no
arriben als ciutadans amb l’agilitat, amb la demanda necessària,
ni afavoreixen les persones i famílies que tenen necessitats
especials i urgents, ni són encertades ni han aconseguit baixar
els preus ni generen economia.

Hem presentat aquesta PNL en veure que passen els anys i
el Govern de la Sra. Armengol només sap anunciar quan hi ha
doblers per fer coses i vendre molt de fum, però ara ja no són
capaços de mantenir en bon estat el construït, que mai no ha
estat, per cert, una prioritat d’aquest govern, acabar el
començat i donar resposta a aquelles persones amb una
dependència i necessitats especials de les Illes Balears, almenys
a les promocions d’habitatge públic.

El passat 7 d’abril el Parlament validava el Decret Llei
3/2020, de 28 de febrer, amb el vot en contra del Partit Popular
perquè vèiem obsolet... abans d’aprovar-se, ja que ni resolia ni
facilitava ni recollia les polítiques necessàries per als ciutadans,
així com el sector que varen deixar de banda generant un
impacte i un obstacle per a l’accés de la majoria dels ciutadans
que tenen sol·licitat un habitatge públic.

Sabem que hi ha més de 8.000 persones inscrites com a
demandants d’habitatge. Els promotors estimen que falten
16.000 habitatges a les Illes Balears, i està clar i és evident que
tots no poden ser públics, però vostès van en aquest sentit, en
sentit contrari a la realitat i necessitats d’aquests moments tan
difícils i que els pròxims anys... desgraciadament seran molt
més complicats.

El Govern ha provat un seguit de decrets llei d’urgència en
els últims mesos i hi ha incorporat en moltes ocasions
temàtiques innecessàries i n’ha oblidades d’altres que sí són
importants, que des del Partit Popular hi venim insistint i que
entenem molt urgents, com ara reconèixer l’ús de l’habitatge en
les promocions públiques i de manera excepcional en tots
aquells locals comercials de planta baixa per donar sortida a les
necessitats urgents a les persones amb dependència i necessitats
especials.

El 24 de novembre el Diari de Menorca, per tant a punt de
complir-se un any, dedicava la seva editorial El dret a
l’habitatge digne, una demanda social a Balears..., parlava de
l’increment de la morositat en els lloguers dels habitatges
públics en plena recuperació econòmica, per tant ara que les
coses s’estan complicant ja en veiem els resultats.

El Partit Popular al mes de desembre reiterava: el problema
de l’habitatge no se soluciona només amb habitatge públic, que
s’havien d’agilitar els tràmits dins el sòl urbà perquè hi hagués
més habitatge al mercat, crear una sèrie de mesures fiscals i
facilitar el finançament per a l’habitatge habitual entre d’altres
mesures.

El conseller, Sr. Pons, dia 12 de febrer anunciava: “el pla
dissenyat per la Conselleria d’Habitatges per intentar treure al
marcat residències a preu més assequible ja està conclòs”.

El passat 7 d’abril el Parlament validava aquest Decret Llei
3/2020 amb el vot en contra del Partit Popular, perquè no
compartíem les mesures que es prenien i advertíem del seu greu
error que succeiria, en uns pocs mesos ja en veiem els resultats.
El greu error que varen cometre els partits d’esquerra amb el
Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge amb
l’objectiu de disposar d’instruments que permetin incrementar
el parc d’habitatge protegit de gestió pública, facilitar l’entrada
al mercat d’habitatges a preus assequibles i també fent front a
la situació de vulnerabilitat en aconseguir desgraciadament
l’efecte contrari: més demanda, més cars, menys oferta.

I uns titulars d’una sèrie de mitjans de comunicació relaten
la seqüència d’aquestes darrers mesos: “el conseller Marc Pons
afirma que en aquesta legislatura té el repte de duplicar l’actual
parc de l’habitatge públic, passar de 1.800 pisos actuals a
3.600", senyors de l’esquerra encara no crec que s’ho puguin
creure ni vostès.
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Dia 2 de juny: “l’habitatge usat a Balears el més car
d’Espanya”; el 12 de juny un altre mitjà de comunicació: “el
sector de la construcció alerta que més de 50.000 famílies de
Balears quedaran sense accés a l’habitatge”.

Dia 10 de juliol trobàvem als mitjans: “el Govern entrega
les cinc primeres claus d’habitatge públic des de l’any 2013".
A dia d’avui els pisos que ha lliurat l’IBAVI en cinc anys són
cinc claus.

El 13 d’agost: “7.500 sol·licituds per rebre l’ajuda de
lloguer, xifra rècord a Balears”. El 31 d’agost la PAC critica la
gestió ineficaç del Govern en matèria d’habitatge: “han
remitido una carta a la presidenta del Gobierno exigiendo la
puesta en marcha de una serie de medidas”.

Dia 1 de setembre: “las Baleares pagan ahora un 49% más
en alquiler en comparación al 2015".

Dia 8 de setembre: “Balears lidera l’encariment de
l’habitatge en el segon trimestre”; 20 de setembre: “promotors
i constructors vaticinen el col·lapse de l’economia per mesures
del pacte”.

Esper que es reconegui l’ús com a habitatge de manera
excepcional a tots els locals comercials de planta baixa de les
promocions públiques de què disposa l’administració per donar
sortida a les necessitats urgents i prioritzar les persones...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I PONS:

... -ara acab, Sr. President-, amb dependència i necessitats
especials als ciutadans de les Illes Balears.

També reflexionin, siguin realistes i ratifiquin el dret
d’escoltar el sector i tots els grups polítics.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, passant al torn de fixació de posicions, té la paraula
el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bona tarda, Sr. President, diputades, diputats. El tema de
la vivienda es un tema que genera preocupación en la población
especialmente en los segmentos más vulnerables, acuciados por
dos crisis económicas en un plazo de poco más de diez años
originadas por causas distintas. Es un problema que no solo
afecta a esta comunidad autónoma, sino al conjunto del Estado
con algunas diferencias cuantitativas, territoriales, pero
esencialmente de carácter general.

El problema fundamental a nuestro entender es la falta de
vivienda pública. Las políticas públicas de vivienda fueron

languideciendo en este país de forma general a partir de finales
de los ochenta, entregando como se dice y se reclama en esta
PNL, la iniciativa al mercado, un mercado que obviamente no
ha resuelto el problema existente, sino que lo ha agravado con
la complicidad de los bancos y a partir de un cierto momento
de los fondos buitre de inversión, que han entrado sin piedad en
un negocio que solo debería haber existido en los niveles
correspondientes a las adquisiciones que no fueran de primera
necesidad.

Durante demasiados años se ha ido olvidando que la
vivienda es un derecho, considerada como tal en la
Constitución y no puede entenderse como negocio en esos
márgenes de necesidad de disponer de un techo, de un lugar
digno para vivir. Este es el reto del Estado y de las
comunidades autónomas que son estado también, poner a
disposición de la población, no del mercado, vivienda para
satisfacer esa necesidad de primer orden. 

Desde el 2008 la oferta de vivienda de protección oficial se
ha reducido drásticamente en parte por la crisis económica de
aquel momento y España sigue estando en la cola de Europa en
porcentaje de viviendas en régimen de alquiler social. Baleares
no escapa de esta tendencia, con cifras malas en ambos
aspectos. Es importante revertir esta situación.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, sí. Es que se me ha ido, perdón, se me ha ido la página.

Bien, decía que era importante revertir esta situación y
entendemos que todos los partidos aportan propuestas ante este
grave problema que entiendo que todos compartimos. Hoy el
Partido Popular nos trae sus propuestas con respecto a locales
comerciales de viviendas de protección oficial no ocupados,
para convertirlos en viviendas. Es una propuesta interesante, en
el sentido de dar soluciones a cuestiones que se ven o se
pueden ver en la misma calle. Entendemos que es una
propuesta que busca aprovechar espacios no ocupados para
disponer al menos de algunas viviendas. Esto lo entendemos y
este esfuerzo es de agradecer.

¿Pero realmente estos espacios reúnen condiciones de
habitabilidad? Esta es nuestra duda. Un local comercial tiene
una función concreta y su reconversión en vivienda presenta
dificultades técnicas poco superables, entre otras, el espacio
debe cumplir con el reglamento urbanístico del ayuntamiento.
A partir de aquí es necesario lograr la cédula de habitabilidad,
en base a la normativa del código técnico de edificación.
También hay que tener en cuenta los estatutos de la comunidad
de propietarios donde esté ubicado el local o locales, que no
debe contemplar la prohibición obviamente de convertir éstos
en vivienda.

También no hay que olvidar que lo normal es que estos
espacios suelen ser bajos con poca luz y escasa ventilación, lo
cual puede transmitir una cierta sensación de claustrofobia.
Además estas reconversiones requieren de una gran inversión
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en reforma, sin contar que los trámites burocráticos se pueden
alargar más de lo debido, más de la cuenta, dependiendo de los
municipios.

Finalmente hay que pensar que con estas reconversiones se
pierde tejido comercial de forma definitiva, al eliminar un uso
importante para la socialización de los barrios, algo
fundamental para la convivencia entre vecinos.

Vemos por tanto, que la propuesta bien intencionada del PP
presenta dificultades técnicas y no ataca de raíz el problema,
como tampoco creemos que el mercado solucione un problema
social, porque esto no está entre sus objetivos. Creemos en
cambio que la solución al problema de la vivienda vendrá con
la cesión temporal o definitiva a la administración, de los pisos
vacíos resultantes de los desahucios, hoy en día en manos de
grandes tenedores, como bancos, fondos buitres y la propia
SAREB, además de la regulación de los precios del alquiler. 

Confiamos en que la Conselleria de Vivienda trabaje en esta
linea en los próximos tiempos, de acuerdo con la futura ley
estatal por el derecho a la vivienda, sobre la cual se ha abierto
en este momento a consulta pública. De ahí que pretende
responder a la necesidad de dotar al derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada, recogida en el artículo 47 de la
Constitución española. Una norma con rango de ley que
establezca las bases y garantías de su ejercicio efectivo en todo
el territorio.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, el portaveu del Grup Parlamentari
Popular que és qui fa aquesta proposició de llei, ja ha comentat
diverses coses amb les quals nosaltres també hi estem d’acord.
Quan es va validar el Decret Llei 3/2020, ja a la seva pròpia
exposició de motius deia que hi havia 8.000 persones en llistes
d’espera per poder acollir-se a un habitatge protegida de
lloguer social. Nosaltres en aquell moment ens vàrem abstenir
en la validació d’aquell decret llei, perquè incorporava ja
l’embrió del que nosaltres volem que s’evolucioni, que és la
col·laboració publicoprivada en la construcció d’habitatge
social.

Davant aquesta proposició no de llei, evidentment
considerem que i ja s’ha dit, que la intenció és bona, pot
alleujar determinats problemes, primer en edificis que tenen els
locals tancats i que evidentment en una època on la demanda de
locals és molt escassa, podrien estar tancats durant molts
d’anys, i així se’ls dóna una sortida; el que passa és que és vera
que hi ha molta dificultat tècnica perquè aquests locals es
puguin convertir en habitatges. Aquests habitatges perquè
poguessin entrar dintre de les normatives i els criteris
demogràfics dels planejaments urbanístics, no podrien ser de
cap manera de venda, haurien de ser de lloguer i normalment
de lloguer per a persones vulnerables i temporals.

Nosaltres en aquest sentit sí que consideram que és una
bona solució aprofitar edificis públics, com aquí es comenta,
edificis de l’IBAVI, per incrementar el parc d’habitatge, en
podríem dir de lloguer a persones vulnerables en edificis
dotacionals. A les Illes Balears hi ha molts de solars
dotacionals, que tenen edificacions públiques que podrien
incrementar la seva edificabilitat i podrien donar possibilitat de
construcció d’habitatge social per a lloguer de persones
vulnerables. I per això també hi apostem.

Com també apostem per districtes d’innovació, districtes
que combinin la innovació amb l’habitatge, també de lloguer
per a estudiants o per a treballadors de sectors d’economia
digital i d’innovació, sobretot per atreure el talent.

Manifestar també que és vera que hi ha casos d’habitatges
de l’IBAVI que tenen locals comercials, però la major part dels
habitatges protegits que tenen locals comercials, són de
promoció privada, perquè normalment els promotors ja fan
locals comercials per treure un rendiment econòmic, tenint en
compte que el rendiment econòmic que treu de la venda
d’habitatges amb preus màxims legals, és prou ajustat. Per tant,
segurament aquesta proposta no trobarà molts edificis de
l’IBAVI amb locals tancats i aptes perquè es puguin fer les
obres. De totes maneres, suportarem la proposició no de llei,
perquè tiri endavant i s’estudiï dintre del que hi ha, que
segurament serà prou escàs, què es pot fer amb aquests locals
que ara actualment estan tancats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX no hi
ha ningú. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca en
primer lloc crec que tenim un problema amb el model de
polítiques d’habitatge del Partit Popular, a la PNL per exemple,
ja a la part expositiva ens parlen, com a solució, de l’agilitació
administrativa per tal que la iniciativa privada posi d’una
vegada per totes habitatges en el mercat, com a única solució.
Des de MÉS, és clar tenim problemes ja no només de
coincidència amb el model, sinó també amb el diagnòstic, de
fet, el problema per a nosaltres en part s’agreuja per les pròpies
polítiques que ha dut a terme la dreta. 

Des de MÉS per Mallorca pensam primer de tot que la
política d’habitatge públic es va interrompre els anys 90 per
part de promocions d’administracions públiques, com les de
l’Estat o de comunitats autònomes i el poc HPO que es va dur
a terme posteriorment, es va prioritzar en règim de compra més
que no de règim de lloguer. 

Actualment, almanco amb les dades publicades l’any 2008,
referents al darrer cens d’habitatges del 2011, a l’Estat hi ha 3,5
milions d’habitatges buits i a les Illes Balears tenim una ràtio
de 1.213 habitatges buits per cada 10.000. I l’Estat espanyol
que evidentment és l’estat amb més número d’habitatges buits
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en termes absoluts dins l’entorn europeu. Per tant, jo crec que
tant les Illes Balears com l’entorn que ens envolta, tenim un
problema i anam en paral·lel. A les illes jo crec que hem
començat una política d’habitatge des del Govern de les Illes
Balears, que coincideix molt amb la del model de MÉS per
Mallorca, crec que es fa un esforç, es prioritza, o es torna
incorporar l’HPO en règim de lloguer, es duen a terme la
construcció d’habitatges HPO. I és cert que a un ritme lent,
però creiem que aquest és el camí.

Nosaltres des de MÉS per Mallorca també proposam i hem
proposat en altres ocasions, la màxima protecció pública del
dret a l’habitatge. I això què vol dir? Màxima protecció jurídica
del dret a l’habitatge amb una protecció reforçada, evidentment
un dret fonamental a la Constitució Espanyola. Actualment el
dret a l’habitatge digne està regulat a l’article 47 i evidentment
no té el grau de protecció que estimam que seria convenient a
dia d’avui. De fet, és cert que els anys 77, 78, quan es va
dissenyar la Constitució Espanyola i es va aprovar el 78, el
problema de l’habitatge no era evidentment el que és avui. Per
tant, creiem que la reflexió pública en aquest sentit hauria
d’estar a l’ordre del dia.

I, és clar, els contraris a aquesta protecció són també els
màxims defensors del concepte antagònic, i no ho dic per
formacions polítiques, el concepte antagònic que l’habitatge és
un bé de primera necessitat per sobre de tot. A què ens referim
com a concepte antagònic? Que l’habitatge és un negoci per
sobre de tot. I no estam en contra de la multipropietat, com de
vegades es percep, però amb límits, estam a favor que hi pugui
haver límits. I s’ha d’actuar contra els grans tenidors, i tenim un
exemple en el Govern de les Illes Balears que així s’ha dut a
terme. 

Permeti’m fer un paral·lelisme amb els salaris, d’igual
manera que no podem comprendre la diferència salarial en
moltes empreses, entre el qui cobra menys i el qui cobra més,
i al marge se li pot sumar el benefici empresarial generat per les
accions d’aquests treballadors que sí que en tenen, estam
d’acord amb la competitivitat, però també amb marges; creiem
que s’ha de premiar l’excel·lència, l’esforç i la iniciativa i en
aquest sentit, en aquest paral·lelisme, permeti’m posar en valor
aquella iniciativa dels joves socialistes suïssos de l’1:12 en la
qual demanaven que la diferència salarial entre el qui cobra
més i el qui cobra menys no superi les 12 vegades. 

Amb aquest mateix model ens anam al tema de l’habitatge,
no podem desvincular el problema d’accés de compra o lloguer
de l’habitatge amb el poder d’adquisició de les persones i les
famílies. Per una banda, els demandants, quin és el poder
d’adquisició que té un ciutadà o una família avui en comparació
a fa vint anys? Mínim, és mínim, pràcticament cobram el
mateix. També hem de tenir en compte al petit propietari, i això
és una realitat que l’hem de tenir, els costs elevats del
manteniment; aquell propietari que té dos, tres habitatges, que
també té un salari molt baix i que també ho complementa amb
un lloguer. Hem de tenir en compte que no només parlam d’una
oferta d’habitatge, el problema de l’habitatge també és un
problema de la capacitat d’adquisició de les famílies i de les
persones, i això ho hem de tenir en compte.

Quant a la proposició no de llei del PP, per a nosaltres, i per
la informació que tenim, implica, i ho ha comentat el company
de Ciutadans, implica que a la pràctica això seria donar entre 0
i 1 habitatge. Pel que a nosaltres ens consta, al primer punt això
requeriria primer de tot una modificació de normativa
urbanística de diferents ajuntaments, això vol dir un canvi
d’usos, per tant, no és una competència directa del Govern. En
qualsevol cas, en aquests moments es disposa sols d’un
habitatge comercial o un local comercial de planta baixa que no
està llogat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’acabar.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -vaig acabant, Sr. President-, i en el segon punt, evidentment,
ja hem dit que no hi ha locals disponibles, però també amb la
segona mesura el compromís del Govern de les Illes Balears
amb habitatges que necessiten ser arreglats o reformats és amb
una cessió a l’Ajuntament de Palma. Crec recordar que fa mig
any o fa set o vuit mesos vàrem discutir aquest tema a petició
del Partit Popular, és a dir, hi va haver una proposició no de llei
del Partit Popular que feia referència al tema de la cessió
d’habitatge a l’Ajuntament de Palma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé, crec
que compartim tots que hi ha una problemàtica molt grossa
amb l’habitatge. Sí que és cert que a aquesta comunitat s’han
fet passes, tenim la Llei 5/2018, de dia 19 de juny, i ja en aquell
moment nosaltres afegíem davant la problemàtica que es
poguessin adquirir habitatges a preu taxat, per exemple. Sí que
és cert que amb aquesta llei han passat més de dos anys i no
veiem massa avanços. 

Ara el Sr. Ferrà deia que hi ha altres possibles solucions, i
és cert, hi ha la construcció de nous habitatges públics que es
puguin passar a lloguer. Ara amb el Decret Llei 8/2020 també
s’aprovava que es poguessin reconvertir hotels obsolets en
habitatge social, que també pensam que amb les traves
administratives i amb els requisits que s’han posat serà
complicat dur-ho endavant, però bé, és un inici. 

Però aquí posam, o es posa damunt la taula, una possible
solució més. Inicialment quan l’he llegida he pensat que, és
clar, això afecta només els habitatges de protecció oficial que
disposa l’administració, n’hi ha altres de privades que també es
podria fer. I, per què no el canvi d’ús a aquells locals que
tampoc no s’utilitzen i es podrien utilitzar per fer habitatge?
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El Govern no en una ocasió, sinó en diferents ocasions ha
fet canvis per agilitzar i facilitar els terminis segons les seves
necessitats, només del Govern, ja no ni de les altres
administracions ni del consell ni dels ajuntaments, que sí que
ho podria arreglar si hi hagués voluntat. Per tant, pens que si
podem o si es pot fer qualque habitatge davant les mancances
que hi ha i sempre tenint en compte que reconvertir aquest local
en habitatge és factible, com ha el portaveu d’Unides Podem,
que si és difícil o si no té aquesta possibilitat de reconvertir-se
en habitatge evidentment no s’ha de poder, però si es pot són
possibilitats i de manera excepcional ara s’haurien de posar
damunt la taula perquè hi ha una manca molt important, com
s’ha dit, d’habitatge.

Per tant, des del nostre grup parlamentari ho ampliaríem a
altres tipus de locals, però hi donarem suport així com està
presentada.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha
intervencions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del Partit Socialista,
el Sr. Camps començava la seva..., el seu..., començava el debat
dient que ell es pensava o ell volia pensar que tots els partits
eren conscients de les males polítiques a nivell d’habitatge que
s’havien fet. Jo, des de Partit Socialista, vull manifestar que
crec o vull creure que tots els partits polítics i tots els aquí
presents són conscients que les polítiques d’habitatge són
polítiques de planejament, són polítiques de llarg recorregut i
són polítiques que necessiten molt de temps. I jo crec que
varetes màgiques no en té ningú que aconsegueixen fer un
habitatge d’un dia per un altre; a no ser que ho compris fet,
això ja és una altra cosa, poses els doblers, el compres fet i les
coses poden canviar molt. 

Miri, el Sr. Company, en els pitjors anys de l’anterior crisi,
el que va fer va ser vendre un solar, no va fer cap casa ni una,
vendre un solar. Per tant, la passada legislatura vàrem iniciar la
legislatura i vàrem iniciar les polítiques d’habitatge d’aquest
pacte amb un dèficit de solars, amb un dèficit de projectes i
amb un dèficit d’habitatges. Aquest és el punt de partida.

Pel que fa a la PNL que avui ens presenten jo li diria que és
allò de ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?
Perquè al final intenten plantejar una proposta o vestir de
proposta el que al final no és més que la lluita política i com a
una arma política de les polítiques d’habitatge, i res més,
perquè al final la PNL que avui ens presenten demostra que ni
tenen coneixement, i de vegades això passa, ni tenen
coneixement de com funciona l’urbanisme ni tampoc tenen
projecte ni tenen política d’habitatge dins del Partit Popular.
L’habitatge per a vostès és un motiu de lluita política, no és
absolutament res més. 

El primer que fan a la seva PNL és demanar que es
reconegui l’ús com a habitatge de manera excepcional per part
del Govern de les Illes Balears dels locals comercials. Miri,
primer, l’ús és un tema de planejament, el Govern de les Illes
Balears de cap de les maneres no pot entrar en els usos, hauria
d’establir un procediment excepcional per entrar en els usos del
sòl.

En segon lloc, l’únic planejament que jo conegui que no
permet en plurifamiliars l’ús d’habitatge a la planta baixa és el
planejament antic de Manacor del 86, la resta de planejaments
tenen com a compatible l’ús comercial de local comercial, de
petit local comercial amb ús d’habitatge, ho tenen compatible
quan hi ha l’ús residencial.

Per tant, aquí no és un problema donar-li ús o no, és un
problema que a nivell de planejament es pugui donar solució,
perquè sempre que el decret de població et permeti i les
hectàrees i el solar et permeti el nombre d’habitatges, perquè hi
ha moltes coses a tenir en compte abans d’arribar a aquest punt,
sempre pots reconvertir un local en un habitatge. Ara, has de
complir amb el decret d’habitabilitat i has de complir totes les
prescripcions que ha de tenir un habitatge, perquè un habitatge
ha de tenir totes les seves estàncies amb il·luminació natural, ha
de tenir el bany amb finestres i els locals comercials
normalment, normalment, no donen aquestes prescripcions. Per
tant, no complirien amb les prescripcions del decret
d’habitabilitat.

A més, resulta que els locals comercials els hem de deixar
per a les persones amb dependència o amb necessitats
especials. Miri, que un habitatge compleixi amb habitabilitat o
compleixi amb accessibilitat no vol dir que estigui en planta
baixa, pot ser l’àtic o pot ser el pis 43 i complir perfectament
accessibilitat i habitabilitat i pot ser una planta baixa i no
complir en res amb accessibilitat i en res amb habitabilitat. Per
tant, aquesta política dels baixos ara pobrets, aquests
dependents pobrets, ara els reconvertirem els locals i se’n
aniran allà i tendran una casa, que ara no tenen on viure. Aquest
paternalisme malentès de l’habitatge és el que jo li deia abans,
demostra que no tenen política d’habitatge i no saben cap on
van, perquè l’habitatge l’utilitzen per tirar-lo a algú al cap o per
tirar-lo a la resta de partit polítics com una arma política.

Pel que fa al segon punt..., a més, al primer punt el Sr. Ferrà
els deia, ara mateix l’IBAVI únicament té un local, un, sí
perquè hem fet la consulta a l’IBAVI avui de matí, Sr. Camps,
hem fet la consulta, la feina l’hem feta i hem fet la consulta a
l’IBAVI, l’IBAVI en aquest moment té únicament un local
buit, i no està buit, està ocupat. La resta els té llogats. Si vostè
proposa que tots els llogats rescindim els contractes de lloguer
per convertir-los en locals per a aquests pobrets dependents, els
posarem aquí a la planta baixa, si vostè ens fa aquesta proposta
tampoc no hi estaríem d’acord, però bé, la cosa va per aquí.
Únicament queda un local i està ocupat. Per tant, no
guanyaríem gaire cosa amb la seva proposta.

Pel que fa a la segona proposta, el Sr. Ferrà li avançava o el
Sr. Ferrà ha volgut entendre que això es refereix o que vostè es
voldria referir a segons quins tipus d’habitatges que en aquests
moments no estan en condicions de ser llogats per part de
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l’IBAVI o de ser posats a disposició dels usuaris, però no ho
diu la seva PNL...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, hauria d’acabar.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... ni ho diu -acab, un segon-, ni ho diu a la seva exposició de
motius ni ens ho ha dit a la seva exposició. En aquest moment
ni ho diu tampoc perquè en realitat el seu punt 2 no diu res,
quins ha de finalitzar, quins locals ha de finalitzar? Els que
estan construint ara? Quins locals ha de finalitzar? Els que ja
estan construïts? Els habitatges que ja estan construïts i en mal
estat? Per tant, no ens acaba de dir absolutament res en aquesta
proposició, ni en aquesta proposta ni en aquesta PNL.

Li dic el mateix que per on he començat, l’únic que fa en
aquest cas és intentar utilitzar la política d’habitatge, que hauria
de ser una política on tots ens posàssim d’acord i hi hauria
d’haver un pacte d’Estat quant a l’habitatge, i la tornen a
utilitzar de nou com a una arma política.

Gràcies. Bé, supòs que ha entès que li votarem en contra
dels dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. En torn de contradiccions intervé pel
grup proposant el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré donant resposta
a les declaracions que han fet un poc els diferents portaveus.
Quant al Sr. Jiménez, queda clar, la PNL no recull tots els
requisits que s’haurien de complir perquè es dóna per suposat
que qualsevol tipus d’intervenció que hagi de fer
l’administració ha de complir tota la normativa existent. Per
tant, aquests espais que vostè ha esmentat que tal vegada per
poder aconseguir la cèdula d’habitabilitat, ser compatible amb
els estatuts del conjunt de l’edifici, està clar que s’haurien
d’adaptar per poder donar un ús d’una forma legal als futurs o
a les persones que poguessin entrar-hi.

Ciutadans, doncs, agrair la comprensió. També dir-li que la
dificultat tècnica hi és, però quan interessa a nivell polític els
partits es posen d’acord i poden treure mecanismes, poden
treure eines per poder ser una cosa relativament àgil i seria una
voluntat per part dels governs de cada un dels ajuntaments i
dels consells insulars per si han de fer qualsevol tipus de
reconeixement als seus PTI per poder donar resposta a aquesta
via per poder donar solució a aquests locals que estan avui en
dia sense ús.

Sr. Ferrà, està clar que el seu model amb el del Partit
Popular poc té a veure, però nosaltres enteníem com a una
oportunitat, sota el compliment de l’ordenament jurídic i més,
poder donar una sortida a aquest exemple que els he mostrat en
aquesta fotografia, són diferents locals que hi ha d’una
promoció d’habitatge que té l’IBAVI al municipi de Maó, al

carrer de Borja Moll, hi ha sis locals, per tant, seria una manera
de passar d’aquesta foto d’un espai degradat, d’un espai sense
finalitzar, doncs, donar una resposta, i acab...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar, Sr. Camps.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Sureda, també compartir un poc la seva exposició,
nosaltres l’únic que cercam és acabar aquestes promocions que
hi ha a dia d’avui, no són totes les promocions d’habitatge
públic que tenen aquesta casuística, però sí a les que hi pugui
haver és una manera per part de l’administració acabar i si se
li pot reconèixer aquest ús, una vegada complissin les normes
urbanístiques de cada d’un dels seus municipis o illes, doncs,
podria donar una resposta.

Quant a la Sra. Garrido, vostè veig que té una memòria
selectiva perquè està clar que el Sr. Company tal vegada les
obligacions, les necessitats que vàrem trobar l’any 2011 quan
vàrem arribar al Govern no sé qui és que va tenir un mal cap i
unes males arts per poder gestionar aquesta comunitat
autònoma perquè els calaixos estaven plens de factures, no sé
si eren 1.600 milions d’euros, però bé, per aquí eren. 

Està clar que el model de..., el nostre model d’habitatge
difereix prou del del Grup Socialista, així els va, moltes fotos,
molts de decorats, però pocs resultats, en cinc anys només
hauran lliurat cinc claus. El tema del local, que vostè ha fet
l’afirmació d’un local buit, a mi em sembla que va errada, la
informació no acaba de ser la verídica, per tant, a la foto que li
he mostrat, se’n veuen més d’un, per tant, no és un local el que
vostè em diu. Era un poc un exemple generalitzat, he volgut fer
aquesta..., he volgut utilitzar aquest exemple de la promoció del
carrer de Borja Moll, de Maó, perquè és l’illa on visc i on ho
tenc més pròxim, però la voluntat del Partit Popular és
qualsevol promoció pública que pugui tenir aquest tipus
d’anomalia, doncs, que pugui acabar. 

Per tant, està clar que qualsevol persona que pugui tenir una
necessitat, sigui la que sigui, una vegada té una necessitat d’un
habitatge, però en el cas d’una persona tengui una necessitat
especial doncs el sentit comú i la coherència et diu que si tens
una planta baixa, doncs, és molt més fàcil que si has d’anar rere
ascensors, etc.

Per tant, ja ha quedat clara la voluntat dels partits de
l’esquerra, que la gent..., que el titular aquest que no deixarem
ningú enrere, en aquest moment, avui capvespre, deixaran
alguna persona, alguna família enrere perquè no hi ha hagut
aquesta voluntat de poder impulsar aquesta iniciativa amb tots
els compliments que hauria de tenir.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9098/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 5 a favor, perdó; i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. 5 vots a favor; 6 en contra. 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9098/20, relativa a l’ampliació dels usos dels locals
comercials als edificis d’HPO per poder donar resposta i ser
adaptats per a les persones amb dependència i necessitats
especials de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9582/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reivindicació
del dia del medi ambient el dia 5 de juny del 2020 sobre la
biodiversitat.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 9582/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a la reivindicació del dia del medi ambient dia
5 de juny de 2020 sobre biodiversitat.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bona tarda, diputats i
diputades. Faré un poc d’història, molt breu, d’aquesta
proposició no de llei. 

El passat dia 5 de juny va ser el Dia Mundial del Medi
Ambient, és una proclamació per part de l’ONU, des del 1973,
fa prop de 50 anys que proclama el Dia del Medi Ambient per
conscienciar, i cada any el dedica a un tema concret: aquest any
es va dedicar a la biodiversitat.

Aquesta proposició no de llei està registrada tal dia, el
mateix dia del 5 de juny, i la veritat és que ens hauria agradat
poder-la presentar, bé, poder-la tenir en aquest parlament com
una declaració institucional, així ho vam intentar però no va ser
possible perquè hi va haver algun grup negacionista, VOX
justament, que veig que avui no hi és en el debat, que va dir
que no estava d’acord amb els plantejaments d’aquesta
proposició no de llei, que dic que és una proposició no de llei
que ve de la pròpia ONU. Però, avui no tindrem el debat amb

el grup que va avortar la declaració institucional, però, bé, així
i tot tindrem el debat els que sí hem vingut a aquesta comissió. 

La biodiversitat és la variabilitat dels éssers vius damunt la
Terra, abraça aproximadament 8 milions d’espècies en el
planeta, des de plantes, animals, fongs i bacteris, els
ecosistemes que els acullen, i la diversitat genètica que es troba
en ells. És un fet que els ecosistemes saludables tenen més
biodiversitat, són fonamentalment per a l’existència humana
que han deixat de tenir tanta diversitat biològica. 

Ja existeixen multitud d’informes i d’investigacions
científiques que relacionen l’impacte climàtic amb l’activitat
humana, com invasió d’hàbitats o, per exemple, la venda de
diferents animals silvestres. Ho relacionen amb la pèrdua de la
biodiversitat, i la pèrdua de la biodiversitat, a la vegada, es
relaciona amb l’aparició de pandèmies. L’aparició de la
COVID-19 ha posat de manifest que, quan destruïm la
biodiversitat dels ecosistemes, destruïm també l’ecosistema que
ens dona vida a la pròpia vida humana, per tant, els propis
humans també formam part d’aquesta biodiversitat, i açò és un
concepte que l’ONU també intenta treballar amb aquest dia del
medi ambient.

Com més biodiversitat tenen els ecosistemes, més difícil és
que els patògens que provenen d’animals puguin passar als
homes, és a dir, que la pèrdua de biodiversitat brinda
l’oportunitat als patògens que estan normalment dins l’espècie
animal de poder passar a l’espècie humana. Açò ha passat amb
els diferents virus, va passar amb la grip aviària i va passar
també amb el darrer SARS-COVID, que no van arribar a ser
pandèmies, aquest actual coronavirus, sí que ha aconseguit ser
una pandèmia, és a dir, que ha afectat tot el món. 

Actualment, 1 milió d’espècies de plantes i animals estan en
risc d’extinció, una gran part, a causa de l’acció humana. En els
informes també es posa de relleu que les activitats humanes que
provoquen la pèrdua de biodiversitat estan relacionades amb
sobreexplotacions de plantes, amb sobreexplotacions
d’animals, el canvi climàtic, espècies invasores i també la
contaminació.

Amb la pandèmia de la COVID-19 vivim a un moment
excepcional en el que hem de repensar quina relació tenim els
éssers humans amb el planeta. Ha arribat l’hora de reconstruir
i ho hem de fer d’una millor manera, per a les persones i també
per al medi ambient.

L’Agenda 20-30, que s’ha posat en marxa, i aquí a les Illes
Balears ja du aquesta línia, com també ho fan les bases de
recuperació a nivell europeu. Ens hem de recuperar d’una
forma més verda i hem de posar en valor la varietat dels
aliments que menjam cada dia, l’aire que respiram, l’aigua que
bevem i el clima que fa possible la nostra existència. 

Per tant, com dia al principi, hem presentat el que podria
haver estat una declaració institucional, ho hem presentat en
forma d’acord, de proposició, que diu que reivindicam el Dia
Mundial del Medi Ambient, cada 5 de juny, per seguir inspirant
i impulsant accions per transformar la forma amb la qual
consumim, per desenvolupar models més ecològics per
potenciar fabricacions i produccions més sostenibles i per
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contribuir a la salvaguarda dels espais naturals i la
biodiversitat, i per potenciar l’educació ambiental inspirada en
els principis que viure en harmonia amb la Terra és la millor
manera de viure.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta, molt bé. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Este año es el Año de la Biodiversidad, algo planteado
como tal por Naciones Unidas. Se tendría que haber celebrado
en la ciudad china de Kunming la quinceava conferencia de las
partes del convenio de Naciones Unidas, sobre la diversidad
biológica, en las que se pretendía plantear un nuevo acuerdo
global por la biodiversidad en el horizonte 2030.

El anterior plan estratégico de 2010 a 2020 recogía las
conocidas como “Metas de Aichi”, que no ha alcanzado en gran
parte los objetivos planteados: la pandemia ha impedido
celebrar dicha conferencia, planificada para este mes de
octubre en el que estamos, que se va a trasladar a 2021.

No hay dudas de que la pérdida de biodiversidad, al igual
que el calentamiento global, responden a un sistema económico
basado en la sobreexplotación de los recursos naturales que
prioriza el beneficio económico a la sostenibilidad ambiental y
que provoca intensos desajustes ecosistémicos que pueden
conducir, en el plazo corto, al colapso del sistema natural y, por
ende, afectar a nuestra propia supervivencia como especie. 

La altísima ocupación de territorio por actividad humana
refleja la saturación del sistema natural global cuya resiliencia
se resiente gravemente. La contaminación del aire, suelo u
océanos y ríos, la deforestación descontrolada, las prácticas
agrarias intensivas, la proliferación de especies invasoras, el
tráfico ilegal de especies, la destrucción de hábitats, el cambio
de usos del suelo, el uso desmedido de pesticidas, la
explotación intensa de los recursos pesqueros, la presencia de
plásticos en la cadena trófica, el repunte de extractivismo
minero global, son algunos de los problemas que deben
abordarse para limitar la continua pérdida de biodiversidad.
Causas todas ellas que han generado las demás dimensiones de
la crisis ambiental: migraciones masivas, violencia, pobreza,
generación de un modelo social injusto. 

En España -también en Baleares- participamos los mismos
problemas globales con respecto a la biodiversidad. No
obstante, es importante señalar datos específicos como ser el
país de Europa con el mayor uso de plaguicidas, o el de mayor
producción de transgénicos, o también uno de los que más
proyectos mineros mantienen tanto continentales como
marinos. Así como otras particularidades tales como: la
carencia de recursos en la gestión de los espacios naturales
protegidos; la insuficiencia del seguimiento de la Directiva
Marco del Agua, por la que España ha sido -digamos- multada,
sancionada; la intensa urbanización de la línea de costa; la

sobreexplotación de los recursos pesqueros; el aniquilamiento
de humedales; la gestión insuficiente de residuos; la
construcción de infraestructuras innecesarias; o el arrollador
impacto del turismo de masas. 

La pérdida de biodiversidad no es solo una mera cuestión
ambiental, si no que tiene repercusiones fundamentales en la
economía, la salud, la cultura y el acceso al agua, a los
alimentos, a la energía, y resulta clave para la regulación del
clima, la mejora de la calidad del agua, el control de la
contaminación, la salvaguarda de la polinización o el control de
las inundaciones y de los grandes incendios. De lo que se trata,
en definitiva, es de conseguir que la actividad humana se
muestre en equilibrio con las dinámicas propias de los
ecosistemas. Cuidar la biodiversidad es cuidar, también...,
también es cuidarnos como especie.

Por todo ello, queremos reafirmar nuestro compromiso con
la defensa de la biodiversidad como elemento clave para la
pervivencia de la especie humana y su bienestar, en equilibrio
con el resto de los seres vivos del planeta y de los ecosistemas
que los cobijan. Creemos, por tanto, necesario dotar de la
misma relevancia ambiental el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, dos problemas con un mismo origen y, ambos,
transcendentales para el ser humano. Siendo, por tanto,
indispensable relacionar las políticas que se apliquen en ambos
casos.

La conservación de la biodiversidad debe estar ligada a
acuerdos ambiciosos de reducción de gases de efecto
invernadero, de eliminación de subsidios a los combustibles
fósiles o a la creación de fiscalidad internacional a favor de la
naturaleza.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Els portaveus que m’ha precedit
evidentment ja han explicat el contingut de la proposició no de
llei, que fa referència al Dia internacional del medi ambient i a
l’especificitat que es fa enguany posant l’accent en la
biodiversitat.

Des de MÉS per Mallorca evidentment només recalcam les
amenaces que evidentment està patint la biodiversitat del
planeta, unes amenaces que estan ben diagnosticades: el canvi
climàtic, els incendis forestals, invasió d’hàbitats, globalització,
contaminació, sobreexplotació de certes activitats
econòmiques. I totes aquestes, evidentment, totes elles, totes
aquestes causes i d’altres estan lligades entre elles mateixes.
Evidentment el canvi climàtic provoca sequeres, provoca
deforestació que contribueix a incendis forestals, i evidentment
una cosa va lligada amb l’altra. I totes aquestes també tenen un
denominador comú: que agreuja o causa l’acció humana.
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I també volem posar l’accent en aquesta PNL en la
biodiversitat de les Illes, que com bé sabem a les Illes tenim
uns hàbitats i una biodiversitat molt riques, molt riques, però
també molt fràgils, i permetin-me que recordi el cas
d’Austràlia, i Nova Zelanda, però especialment Austràlia va
tenir una gran pèrdua de la seva biodiversitat, pràcticament
total, a causa de l’acció de l’home, i quan parlam de l’acció de
l’home no parlam dels natius sinó dels colons, que pràcticament
extingiren totes les grans espècies de mamífers que hi havia en
aquesta illa, en aquest petit continent.

Posem en valor també, i posem cara i posem noms a la
nostra pròpia biodiversitat; donem protagonisme a espècies
com la posidònia, com la sargantana de les Pitiüses, com el
virot petit o com la nacra; totes elles espècies que formen part
d’aquesta biodiversitat amenaçada a les Illes Balears. I creim
que també és important durant enguany, i així crec que ho hem
de fer els distints grups parlamentaris, posar en valor aquelles
iniciatives polítiques que en els darrers anys s’han posat per fer
front i evitar aquesta pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat; posem
per exemple en valor enguany el Decret de posidònia,
l’increment de reserves marines que s’ha duit a terme, la
proposició de llei contra les prospeccions, o el pla d’actuació
contra les espècies invasores. Aquestes mesures crec que és
important que enguany també es posin en valor, i sobretot que
siguem capaços que, quan explicam la biodiversitat, li puguem
posar cara i ulls perquè la població en sigui encara més
conscient.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha
intervencions, i passam al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposta un tant de sentit
comú. Ja sabem que el sentit comú és el menys comú de tots els
sentits, però crec que fins i tot aquesta proposta no de llei
s’hagués pogut proposar com una declaració institucional, ja
que crec que tots coincidim en el fet que cal protegir la
biodiversitat; és difícil oposar-se a això. Ara, per això és cert
que s’han de desenvolupar polítiques encaminades en aquest
sentit. Podríem tenir diferències en com fer-ho, però no en el
fet que s’ha de fer, entenc jo, encara que sabem que finalment
aquestes declaracions o propostes en moltes ocasions és com
tirar coets enlaire o un brindis al sol, perquè desgraciadament,
i sobretot els països que més destrueixen i poc o res escolten
aquestes declaracions, dins ells precisament i afortunadament
no es troba Espanya, sinó tot el contrari.

Espanya es troba entre els principals països del món que
més es preocupen per la biodiversitat; és dins els primers deu
països del món en protecció de biodiversitat; és al costat
d’Alemanya, França, Regne Unit o Bèlgica, som al mateix
nivell. Però bé, cal tenir en compte també que els espanyols,
Espanya té més de 500.000 quilòmetres quadrats de superfície,
tenim 45 reserves de biomassa, perdó, de biosfera; convivim

amb més de 50.000 espècies d’animals i gaudim de 10.000
espècies de plantes diferents. En aquest cas som el país
d’Europa que més biodiversitat té. S’ha de dir que avui crec
que se celebren els 27 anys de..., el vint-i-setè aniversari de la
proclamació de la reserva de biosfera de Menorca; crec que és
avui precisament, fa 27 anys; per tant gaudim d’una d’aquestes
reserves. Tot això fa que sigui el país d’Europa amb més
varietat de mamífers, de rèptils, i el tercer en amfibis i peixos.

És cert el que aquí s’ha comentat, que la mà humana,
l’agricultura, ha estat motiu de controvèrsia; l’agricultura, la
ramaderia, tot això ha estat en controvèrsia. En aquest sentit
n’hi ha que utilitzen pesticides o fertilitzants, i en algunes
ocasions redueixen espècies naturals que no es poden
desenvolupar en el seu àmbit natural. Els cultius no són un
entorn precisament adequat per a la biodiversitat; amb
independència del sistema agrícola que s’empri, tant sigui
integrat, ecològic, secà, reguiu, la biodiversitat és sempre baixa
allà on hi ha camps de cultiu, però a Espanya, com al conjunt
d’Europa, s’ha desenvolupat un sistema de reducció
d’emissions, control de pesticides, controlat sempre per la
Política Agrària Comunitària, i això genera en alguns casos
competències deslleial dels països que fora de la Unió Europea
importen cap a la Unió Europea productes amb menor cost de
producció. Això aquí ha dut la nostra agricultura en molts de
casos a una situació dramàtica, i en aquest sentit crec que els
estats que formen part de la Unió Europea s’haurien de
preocupar bastant i tenir en compte que aquests productes que
vénen de fora, exigir almenys que el conreu es fes en les
mateixes condicions sanitàries que tenim aquí, per no treballar
amb desigualtat.

És de justícia destacar, i això també ho vull fer clarament,
el valor que ha tengut en tot aquest procés la col·laboració dels
agricultors, que en temps dur com hem passat ara de la COVID
han demostrat la seva professionalitat i bon fer per garantir la
seguretat alimentària de tots els que vivim en aqueixes illes i en
aquest país.

És cert que aconseguir un estil de vida de baixa petjada
ecològica hauria de ser un objectiu de tota la humanitat, això és
així, però lamentablement encara queda molt de camí per
recórrer, i s’ha de dir que l’1% de la terra concentra la major
pèrdua global de biodiversitat de tot el món. Països com
Àustria, Xina, Colòmbia, Equador, Indonèsia, Malàisia, Mèxic,
fins i tot Estats Units, són grans culpables de tot això que estam
dient que està passant, problemes de conservació d’ocells, de
mamífers, d’amfibis, grans incendis, etc., etc.

Però bé, com he dit al principi al Partit Popular tenim sentit
comú i votarem a favor d’aqueixa proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

(Pèrdua de so)

... Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Es una lástima en realidad que el
título de esta PNL no corresponda con el tema, el tema, el
texto, que es mucho más amplio, mucho más interesante. Yo en
realidad cuando vi reivindicación del Dia del Medio Ambiente,
y consulto los anales de la ONU, pues he encontrado el Día de
la canica, el Día de la Guerra de las Galaxias, el Día de los
Beatles, de la croqueta, del vencejo, de la tapa, de la arepa, de
James Bond, y hasta el Día mundial del retrete. Me hubiese
gustado que en realidad esto se hubiese concentrado en lo que
realmente era.

Durante las últimas semanas, efectivamente, más de 200
países fueron afectados por esta enfermedad. La COVID hoy
se percibe como una de las principales amenazas para la
humanidad, pero hace unos meses una pandemia causada por
un agente infeccioso no se encontraba ni siquiera entre los
principales sueños de riesgo a nivel mundial. Esto indica la
edición 2020 del Informe de riesgos globales, efectivamente.
Este año por primera vez se señala el riesgo ambiental como
una de las principales preocupaciones que existe en la
humanidad, que es lo que ha comentado mi compañera la Sra.
Carbonero.

El SARS-CoV-2 es un patógeno que proviene de... de
problemas de destrucción medioambiental. Se originó a partir
de un animal, el pangolín salvaje, vendido en un mercado
humano en Wuhan. Esto mismo pasó con el SARS en 2003,
con la gripe porcina en 2009 o con el MERS en 2012.

El contacto estrecho entre especies silvestres y humanas
permitió que el virus se cruzara entre las dos especies, de lo
que resultó una nueva enfermedad humana que se ha propagado
muy rápidamente. Quiere decir que fuera de temas como
fechas, porque además le digo que reivindicar el dinero de
Medio Ambiente el 5 de junio, pues no es muy interesante
porque la ONU ya ha declaró el Dia de la biodiversidad el 15
de diciembre de 1977, ya lo declaró, el 5 de junio. Entonces,
pues es algo que ya está hecho, pero que hay que profundizar
sobre el tema; que hay que profundizar sobre el tema y la
preocupación por la biodiversidad no cabe ninguna duda; que
esto habría que haberlo hecho como una declaración
institucional?, de nuevo no cabe ninguna duda, y que cualquier
persona que se haya negado a querer hacer una declaración
institucional sobre ese tema no tiene ni idea de lo que está
haciendo, de la problemática que tenemos o de las soluciones
que tenemos que buscar también es un hecho.

Entonces, pues evidentemente votamos que sí y
evidentemente es un tema que a mí personalmente me preocupa
mucho y siempre nos encontrará usted, Sra. Carbonero,
cuando... nos busque por un tema de estos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Sureda per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Bé, jo crec -com ha dit la Sra.
Carbonero- que tots haguéssim pogut almanco els grups que
estam en aquesta sala avui signar aquesta proposta perquè es
veu que és... és una... és d’intencions, és com... bé, és una
proposta que hauríem d’haver aprovat al Ple.

De totes maneres una nota per afegir seria que es perden
espècies a un ritme mil vegades superior a la taxa natural
d’extincions, crec que això ens ha de preocupar i el que ens ha
deixar molt clar és que els humans som els que som beneficiaris
de la biodiversitat existent en el planeta i veure quines són les
conseqüències de l’abús continu a la natura i de la reducció que
això suposa a la biodiversitat.

Ja s’han anat fent lleis i fent pautes en aquesta comunitat,
hem vist vídeos perquè durant el confinament vàrem poder
veure vídeos que eren vídeos... alguns falsos, és veritat, però
també n’hi havia alguns de reals, que es podien veure a les
nostres illes i veure que un temps d’aturar... les persones feia
que aquesta biodiversitat es posàs en marxa i es recuperàs poc
a poc. Crec que això ens ha de fer pensar el que ens espera si
no trobam aquest equilibri entre la necessitat de desenvolupar-
nos com a humans i de millorar, però també trobar aquest
equilibri amb la conservació de la natura, amb el respecte als
animals, bé, amb la biodiversitat, amb les plantes, amb els
animals, etc.

Per tant, com dic, crec que és una tasca de tots. Tenim
aquest toc d’atenció que ens ha de fer repensar... que s’ha
d’anar alerta i hem d’estar pendents que això no pugui anar més
endavant.

És clar, aquestes adaptacions que parlam de biodiversitat,
de canvi climàtic són molts de doblers que s’han de posar... la
part econòmica és una part important, és una part que perquè hi
hagi aquests canvis a nivell global, a nivell social, a nivell
d’indústria, etc., per tenir més consciència de la realitat i no fer
mal a la natura, etc., s’ha de tenir en compte que això és una
inversió molt important, econòmica, molt important i s’han de
marcar unes prioritats i s’han d’anar executant, que això també
s’ha de dir, però bé, dic, és una proposició no de llei
d’intencions i crec que és el que importa i tots els grups que
som en aquesta sala avui la subscrivim.

Per tant, hi votarem a favor. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de contradiccions,
intervenen... el Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, seré breu. Bé, el Sr. Juan ha
comentat que havia d’anar com a una declaració institucional,
jo ho he explicat al principi de la primera intervenció, hi va
haver un grup..., vostè sap que les declaracions institucionals
han de ser per unanimitat i hi va haver un grup, que és VOX,
que va dir que no ho veia clar que hi havia... que els orígens de
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la pandèmia fossin aquests i per tant, vàrem decidir presentar-la
com a una proposició no de llei precisament perquè VOX
pogués donar els seus arguments davant arguments científics
que tothom pot consultar.

Ara, és cert que vull agrair a tots els grups, que ja
inicialment no s’hi havien oposat, al contrari, havien dit que sí
a la declaració institucional, però així i tot agrairé el vot
favorable.

És cert que Espanya no és dels països que està més
malament, però també és cert que hi ha problemes, tenim
desertificació, hi ha problema en aigües, en recursos hídrics,
depèn també de cada comunitat, però és cert que hi ha països
com Sud-Amèrica, Xina... bé, que tenen uns costums i unes
pràctiques que fan que la biodiversitat desaparegui més ràpid
perquè també en tenen més, alerta, també en tenen més, però
també tenen unes pràctiques que fan, que propicien que aquests
patògens passin als humans.

Així i tot, l’alimentació, és cert que aquesta pandèmia ens
ha fet veure quin valor té l’alimentació de quilòmetre zero que
diem, i de quina manera ens podríem alimentar sense necessitat
de fer aquests grans viatges i que incrementés tant el preu
d’alguns aliments... dels aliments pròpiament locals davant
d’altres que vénen de fora.

Al que fa referència el Sr. Benalal, és cert que és un tema
sobre el que podríem aprofundir molt. A nosaltres també ens
preocupa especialment i bé, tal vegada podem anar explorant
diferents proposicions o diferents iniciatives en aquest sentit.
S’ha de dir que les Illes Balears han fet passes importants, com
deia la Sra. Sureda, tenim lleis molt pioneres, llei de residus,
llei de medi ambient, també s’ha de dir que l’Agenda balear
2030 també és una agenda que s’ha adaptat a les Illes Balears
de manera ràpida i s’hi fa feina.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori també té dins la
Direcció General d’Espais Naturals també tot el tema de la
biodiversitat, en ZEPA, LICS, hi ha plans especials aprovats,
plans de gestió aprovats, Reserva de la Biosfera de Menorca.

Som una comunitat, com deia el Sr. Ferrà, que té
biodiversitat important, però que també és molt fràgil. Per tant,
no ens podem despistar ni un minut i per tant aquestes
iniciatives són, ja ho he dit al principi, per reflexionar, no ha
pogut ser una declaració institucional, però sí que hi ha una
realitat que s’evidencia cada vegada més i s’hi ha de fer feina.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Simplemente quiero reseñar una serie de cosas. Las metas
de Aichi que he comentado antes cubrían el período entre 2011
y 2020, acaban ahora. Esto eran 20 medidas impulsadas por el

Convenio de la biodiversidad biológica, es decir, con
representación de todos los países, bueno, de gran parte de los
países del mundo. De las 20 metas que se propusieron entonces
solo se han cumplido a nivel global, a nivel mundial seis y de
ellas, todas, esas seis, parcialmente. Es decir, que en estos
últimos años se puede considerar un fracaso estrepitoso lo que
ha ocurrido a nivel global en relación con la biodiversidad.

Y aquí hay..., como muchas veces, tenemos una tendencia
al discurso hermoso con respecto a determinadas cosas, pero
realmente las medidas que se toman luego no son las
adecuadas, no son las que van en la línea de proteger la
biodiversidad y trabajar por un mundo más en equilibrio con
los ecosistemas de los cuales somos deudores vitalmente.

Y una de las cuestiones que hay son las contradicciones que
tenemos, como sociedad a veces, ¿no? Aquí, en la Unión
Europa hemos prohibido una cantidad tremenda de... bueno,
tremenda no, una serie de productos, pesticidas, en relación con
la agricultura. Se ha prohibido ese uso, bien, pero lo que no se
ha prohibido es la fabricación de estos productos y estos
productos luego se exportan a países que son los que luego
tratan con esos productos los alimentos que luego nos traen
aquí a bajo precio. Por lo tanto, es una incoherencia, por no
decir otro tipo de palabras, es decir, financiamos productos que
luego irán en nuestra propia contra.

Además también apoyamos, bien es cierto que hoy en el
Parlamento Europeo se ha hecho una pequeña mención a este
tratado que voy a comentar ahora mismo, diciendo que hay que
revisar determinados puntos, esperemos que sea en la mejor
dirección. El tratado de la Unión Europea-Mercosur, un tratado
que precisamente lo que facilita es la deforestación de la
Amazonia, por ejemplo, con la extensión de los cultivos en la
Amazonia, de soja, maiz, caña de azúcar, destruyendo el
bosque. La destrucción de la foresta es una de las causas
fundamentales de la pérdida de biodiversidad, es decir,
nosotros mismos como sociedad estamos haciendo que se
produzcan este tipo de cosas.

Una de las cuestiones también destructoras de la
biodiversidad es la contaminación atmosférica y el cambio
climático. Mientras no pongamos freno a los subsidios, a los
combustibles fósiles, iremos siempre en la mala dirección. La
propia directora de la Organización Mundial de la Salud ha
comentado, hace escasamente 8 o 10 días, que había que dejar
de subvencionar los combustibles fósiles, por una cuestión
sanitaria, una cuestión de salud, en relación también con la
pandemia que vivimos. Y la contaminación también favorece
la extensión de ese tipo de pandemias. Es decir, son
determinados mensajes que no hemos de olvidar, que nos dicen
grandes organizaciones a nivel internacional relacionadas con
medio ambiente y con la sanidad.

Bueno, y otra de las cosas que son uno de los elementos
clave para la destrucción de la biodiversidad, es la destrucción
de hábitats. La continua destrucción de hábitats es un elemento
clave en la extensión de la zoonosis, eso está comprobado
también por elementos de la comunidad científica sanitaria. Es
decir, que tenemos un bonito discurso muchas veces, pero
desgraciadamente mientras no pongamos las soluciones que se
han dicho de alguna manera aquí, trabajemos por ellas,
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realmente con las políticas adecuadas en completo consenso,
poco habrá que hacer. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la meva primera exposició
m’he centrat o he intentat centrar-me en la presa de consciència
de la riquesa de la biodiversitat de les Illes Balears i en el perill
que certes espècies que estan amenaçades les puguem perdre en
el futur. I crec que hi ha hagut intervencions d’altres grups
parlamentaris que feien referència, i evidentment ho
compartesc, que hi ha situacions en el món allà on la
biodiversitat i els hàbitats estan molt més amenaçats, però crec
que hem de ser conscients i hem de posar en valor primer de tot
la nostra biodiversitat i ser conscients que aquestes amenaces
també ens afecten, i posaré només un parell d’exemples,
exemples que ens afecten a les Illes Balears i a un lloc especial,
un lloc tan fràgil com és S’Albufera. El canvi climàtic, jo crec
que el canvi climàtic ha agreujat episodis que hem patit
recentment i que tots coneixem, fenòmens atmosfèrics molt
adversos, com pugui ser la sequera del 2014 o del 2015, o caps
de fibló o esclafits, o pluges intenses en temporades com la
gota freda. Els incendis forestals, recentment n’hem viscut un,
hem tengut la sort que els darrers anys no hem tengut grans
episodis d’incendis forestals de grans extensions, però en tenim
i estam en risc. I a S’Albufera que ha patit canvi climàtic,
perquè pateix sequera, quan pateix sequera pateix S’Albufera
i tenim incendis forestals, com el de S'Albufera de fa tres
setmanes. La invasió d’hàbitats amb la construcció, S’Albufera
també és un espai amenaçat per la construcció, de fet vàrem
veure com diversos habitatges es varen veure afectats per
aquest incendi. I a les Illes Balears som unes illes amb una
pressió de la construcció altíssima i a més en zones de risc.

La globalització que ens du les espècies invasores, a les
Illes Balears tenim mil exemples i hem de recordar, ara no és
notícia, no és cap titular, la d’un bactèri així de petit que és el
Xylella. Com he dit, vull posar en valor S’Albufera i espècies
invasores amenacen S’Albufera, com és la carpa.

En temes de contaminació, jo crec que en contaminació
evidentment les Illes Balears no estam protegides... o no
quedam al marge d’aquest volum de contaminació global,
especialment en infraestructures concretes com pugui ser la de
l’aeroport. Però també hem de ser conscients d’aquesta
contaminació que tenim dels subsòls, o que tenim de les nostres
aigües per la mala depuració d’un sistema que evidentment està
infradimensionat per la població que tenim avui i pel turisme
que tenim avui, a excepció evidentment d’enguany. I aquesta
manera de contaminació de les nostres aigües també fa molt de
mal a S’Albufera.

Per tant, hem de ser molt conscients, crec que hem de posar
molt en valor aquest any i tenir molt present que nosaltres no
estam al marge d’aquesta amenaça com a illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9582/20. Segons les
intervencions, he entès que pot quedar aprovada per
assentiment? Estan tots els portaveus d’acord i tots els diputats?

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 9582/20, relativa a
reivindicació del Dia del Medi Ambient dia 5 de juny de 2020
sobre biodiversitat.

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