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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
primer de tot demanaria si es produeixen substitucions.

SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí sustituye a Mariano Juan. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Del Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-Ribas
substitueix Maxo Benalal.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Bona tarda, Lluís Camps substitueix Tania Marí.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Bona tarda, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, així passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
és relatiu al debat de proposicions no de llei RGE núm.
1236/21 i 17496/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1236/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a
l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata de
l’immoble per part del seu propietari.

Passam en primer lloc al debat de la primera Proposició no
de llei RGE núm. 1236/21, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol
normativa que doni cobertura a l'ocupació il·legal i per la
recuperació immediata dels immobles per part del seu
propietari.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi, la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui,
Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. No és la
primera vegada que en aquesta casa parlam sobre l’ocupació
il·legal. Jo crec que des diferents grups parlamentaris s’han fet
iniciatives, en aquest cas, mirant la Constitució, l’article 18.2,
es garanteix el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili,
i a l’article 33 de la Constitució també parla del dret a la
propietat.

Aquesta ocupació il·legal d’immobles, que és una realitat,
i que també de cada vegada s’amplia i torna més grossa, genera
molta alarma social i es considera que és una violació dels drets
fonamentals i constitueix la comissió del delicte de la violació
del domicili, o del delicte d’usurpació. Per tant, quan s’entra
dins una propietat privada s’entén que és un comportament

clarament contrari a l’ordenament jurídic. Precisament per això
les normes han de tenir com a gran objectiu que aquest
immoble ocupat il·legalment sigui recuperat al més aviat
possible per part del seu titular legítim. 

Certament, també la Constitució, a l’article 47, parla del
dret a un habitatge digne i adequat i, evidentment, són els
poders públics els que han d’implementar totes les polítiques
necessàries perquè aquest dret sigui una realitat. Hi ha molts de
tipus de polítiques, com podrien ser l’increment del nombre
d’habitatges protegits, l’increment del nombre de lloguers
socials, dels habitatges a preu taxat, i també polítiques com
l’acompanyament i la protecció socials per a aquelles persones
o famílies que durant unes circumstàncies puntuals puguin tenir
problemes per trobar un habitatge i sigui l’administració
pública la que faci d’intermediària o doni una garantia. 

També s’han de dur endavant polítiques contra
l’especulació i que els poders públics puguin intervenir en el
mercat i realitzar operacions com pot ser el lloguer obligatori
que suposa la figura dels grans tenidors d’habitatges buits
prevista a la Llei balear d’habitatge. 

Són moltes les accions que es poden fer i que s’han de fer
per tal de poder garantir aquest dret a l’habitatge. Ara bé, en
cap cas no ha de ser admissible que un propietari sigui
desposseït del seu immoble que té per uns drets legítims, sense
que hi hagi cap tipus de procediment jurídicament establert i
sense cap tipus de compensació econòmica i, per tant, se’ls
condemna a llargs processos per poder restablir els seus drets
que són a aquesta propietat.

Davant la il·legalitat, els poders públics el que han de fer és
posar-se d’acord o posar-se devora el que té la propietat i el
que pateix aquesta il·legalitat i donar-los la cobertura pertinent
i, per tant, s’han de donar respostes àgils i eficients perquè qui
ha estat violentat en els seus drets retorni de manera immediata
a la situació anterior. 

Hi ha exemples a la proposta, a la proposició no de llei
posam exemples de com alguns països tenen previstes vies per
recuperar l’immoble en un termini de temps molt breu. S’han
posat exemples, com a Holanda, que amb una denúncia policial
es recupera tot exigint el títol de propietat; a França, que també
si hi ha una ocupació il·legal es pot desallotjar a les primeres
48 hores, després que s’hagi fet aquesta ocupació o que se’n
tengui constància; a Alemanya, que es fa en 24 hores; i a Itàlia,
allà on el jutge dona ordre immediata a la policia per recuperar
la possessió acreditada de la propietat del bé i la inexistència
del títol de l’ocupant.

Aquesta ocupació il·legal, com hem dit, no només és una
despossessió il·legítima del titular d’un dret sinó que, a més,
genera entre els veïnats d’aquell immoble ocupat molta
d’inseguretat i problemes a la comunitat de propietaris. 

Recentment, a l’Estat, es va aprovar el Reial Decret Llei
1/2021, on la protecció dels consumidors i els usuaris davant
situacions de vulnerabilitat social i econòmica, a la seva
disposició final primera, aquest reial decret procedeix a fer un
canvi legal que acaba provocant que els subjectes que han
realitzat una ocupació il·legal sense intimidació o violència no
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puguin ser expulsats de manera ràpida i immediata i genera,
així, un règim jurídic que encara fa més difícil la recuperació
d’aquell immoble.

Per tant, des del nostre grup parlamentari hem presentat
aquesta proposició no de llei amb tres punts. En el primer punt,
instam el Govern de l'Estat a no aprovar i, si escau, derogar
qualsevol normativa que pugui endarrerir o allargar els terminis
perquè el propietari o titular d'un dret sobre un immoble el
pugui recuperar de forma ràpida i imminent en cas d'ocupació
il·legal, hi hagi o no intimidació o violència.

En el segon punt, instam el Govern de l'Estat a garantir que
el propietari o titular d'un dret de possessió sobre un immoble,
si aquest és ocupat de manera il·legal, el pugui recuperar de
forma ràpida i imminent, una recuperació que hauria de ser en
un temps breu, d’entre 24 i 48 hores. 

I, en tercer lloc, instar el Govern de l'Estat a recuperar la
regulació existent abans de la modificació legal introduïda per
aquest Reial Decret Llei 1/2021 en relació amb la recuperació
d'immobles ocupats il·legalment sense intimidació o violència.

Esperam que els grups d’aquesta casa, d’aquesta comissió,
donin suport a aquesta iniciativa perquè ens trobam amb
vertaderes preocupacions i molta inseguretat per part dels
propietaris davant d’aquestes ocupacions il·legals. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per al torn de fixació de
posicions primer de tot té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per al Partit Popular el dret
a l’habitatge és un dret bàsic i fonamental per a qualsevol
ciutadà, així també ho recull l’article 47 de la Constitució
Espanyola: “un habitatge digne i adequat per a qualsevol
ciutadà”. 

El Partit Popular, a l’any 2012, va fer una sèrie
d’aprovacions de decrets llei i d’altres per regular i donar
garanties sobretot a les persones més vulnerables i en la tònica
que els partits d’esquerres normalment s’esforcen en intentar
solucionar tots els problemes de l’habitatge amb habitatge
públic, que és una mínima part per poder resoldre aquest dret
fonamental de qualsevol ciutadà.

Tenim aquí un exemple clar, a les Illes Balears, en sis anys
vostès només han estat capaços de posar a disposició amb obra
nova 9 habitatges, 4 a Menorca i 5 aquí, a Mallorca, hi ha
moltes promocions en marxa, però hem de ser realistes que si
hi ha unes llistes aproximades de 9.000 ciutadans que estan en
llistes d’espera per poder tenir aquest dret fonamental que és un
habitatge, per moltes promocions que vostès puguin tirar
endavant d’aquí a la resta de la legislatura, està clar que no
podran resoldre aquests problemes. 

Aquests problemes venen acompanyats, també, de falta
d’habitatge, venen acompanyats d’una sèrie de normes, d’una
sèrie de missatges que encoratgen els infractors, aquestes
persones sense escrúpols que s’apoderen i amb màfies estan
organitzats i ja ens venen aquí episodis de violència, molt
recentment, principalment aquí a Mallorca, fins i tot hi ha hagut
dispars amb persones ferides, aquesta gent que se n’aprofita
sempre dels més vulnerables, desgraciadament, és que la gent
que no té recursos és qui menys protecció té, idò aquestes
màfies, sota la permissivitat del Govern, doncs tant el Govern
d’aquí com el Govern d’Espanya, fan que aquestes persones
agafin més força de la que tenen, que com haurien d’estar seria
denunciats i posats a disposició judicial. 

També ja no és només delinquir en violar una propietat
privada, sinó que també després desenvolupen un altre tipus
d’activitats, avui en el mitjà d’aquí de Mallorca sortia que
temes de plantacions i d’altres, valorades en 70.000 euros dins
un pis ocupat il·legalment, per tant a part d’apropiar-se d’uns
drets que no són seus, encara fan altre tipus de delinqüència. 

Per tant, el Partit Popular no pot defensar aquest tipus
d’accions irregulars, ens identificam amb aquesta proposició no
de llei que presenta Proposta per les Illes, El Pi, i també és
important que en el període de 24-48 hores com a màxim, idò
qualsevol propietari pugui recuperar la seva propietat, el seu
dret i pugui tornar a la normalitat al més prest possible.

Per tant anunciam que el nostre vot serà favorable. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez. Quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Resulta curioso que siempre se
invoque a la Constitución para defender tal o cual cosa, puede
que sea algo normal, a fin de cuentas, siempre se trata de
buscar argumentos que den apoyo a aquello que sustentamos.
En este caso se invoca la inviolabilidad del domicilio y el
derecho a la propiedad, algo de carácter muy genérico, pero,
bueno, que es legítimo y no nos opondremos a esta cuestión.
Recordemos solo que el derecho a la vivienda es también
considerado en la Constitución, ustedes mismos lo consideran
en su parte expositiva.

El problema de la vivienda para nosotros, a nuestro
entender, no es problema de la ocupación ilegal, no vamos a
negar que exista, que evidentemente, pero no es el problema
fundamental, y no se resuelve con fórmulas coercitivas y
represivas, sino con el cumplimiento de la Ley de la vivienda,
de la misma Constitución, que antes citábamos, y de la
implementación de ambas. 

Por poner datos, pondremos algunos: según el Ministerio
del Interior, en 2019 se registraron en Baleares 285 denuncias
por ocupaciones de inmuebles; 801 por lesiones; 584 por
delitos contra la libertad sexual; 1.230 por robos con violencia
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e intimidación; 4.110 por robos con fuerza en domicilios y
establecimientos. Cifras todas ellas bastante por encima de las
ocupaciones ilegales. 

También que es necesario añadir que, según datos del
Consejo General del Poder Judicial, en ese mismo año 2019 se
ejecutaron 1.834 desahucios, cosas y cifras bastante más
preocupantes que las anteriores y que reflejan una dura
situación social por la que pasan muchas personas.

Es cierto que en el conjunto del Estado la ocupación ilegal
ha aumentado en un 4,8%, en Baleares es algo menor, pero lo
que refleja esta situación es el incremento de la necesidad
social del país, azotado ahora por las consecuencias de la
pandemia, sobre una base estructural anterior de graves
carencias asistenciales y sociales en general.

Sabemos que es cierto que se produce un negocio ilícito en
torno a ciertas ocupaciones ilegales, alentado por determinadas
mafias, pero son supuestos minoritarios y claramente delictivos,
y el ordenamiento ya dispone de los medios necesarios para dar
respuesta a ello. Existe la ocupación social por necesidad y
existe la ocupación mafiosa para explotar inmuebles simulando
que son propios y hay que diferenciarlo: la primera se deriva de
la falta de oportunidades para poder acceder a una vivienda de
forma legal, por falta de oportunidades económicas o por falta
de oferta de vivienda social, con un parque público suficiente
de viviendas sociales, y creo que estamos intentando hacer esta
cuestión -como bien se dice también en la PNL- esta situación
que se explica en esta PNL no existiría y se reduciría la
ocupación delictiva, que lo que hace es aprovecharse de
personas en situación de extrema necesidad.

¿Cuánto representa la ocupación sobre el total de viviendas
existente? Ayer lo veíamos en el debate del Decreto Ley de
Vivienda, según distintas fuentes estamos hablando de un 3%.
Y dando otro dato: en España hay más de 25 millones de
viviendas, de las cuales 3 están vacías y hay más de 200.000
familias desahuciadas. Y, por último, otro dato: ¿cuántas
viviendas se ocupan en cifras absolutas? En el 2019, entre 80
y 90.000 viviendas y, según el periódico económico Expansión,
el 80% correspondía a entidades financieras que se habían
hecho con ellas a través de recurrentes desahucios. 

Por tanto, con todos estos datos, podemos establecer
conclusiones bastante fáciles: muchas personas y muchas
familias no tienen donde vivir y ocurren estas situaciones que
a todo el mundo incomoda y que a nadie le apetece estar en
ellas. 

En uno de los puntos de la PNL se refieren al Real Decreto
1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores, en
concreto, a la disposición final primera, modificación del Real
Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social, tal, tal, tal..., y aquí se
habla de la suspensión durante el estado de alarma del
procedimiento de desahucio y del relanzamiento para personas
económicamente vulnerables, ¡durante el estado de alarma! No
tenemos estado de alarma en este momento, quiero decir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ya, pero esto es así, es decir eso es una cuestión temporal,
que es lo que quiero decir, ¿no?

Es decir, todos, y si nos leemos lo que dice este punto de la
disposición que hablamos, pues veremos que se refiere todo el
rato a una..., que es una medida de suspensión que se establece
con carácter extraordinario temporal, es decir, que dejará de
surtir efecto cuando finalice de forma definitiva este real
decreto. 

Esta es la cuestión por la que creemos que, por lo tanto, este
punto no tendría demasiado sentido.

Creemos que realmente es un trabajo que se está intentando
llevar actualmente para mejorar la cuestión del acceso a la
vivienda, lo estamos haciendo, tanto se hace desde el Govern
balear como desde el grupo parlamentario, para intentar
mejorar esta situación y por tanto reducir esta cifra de
ocupaciones de los tipos de los que hablamos. Nosotros
creemos que por ahí tiene que ir el camino y no por estas otras
que se tratan de implementar en esta PNL, por lo cual
votaremos en contra. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara toca el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, quan
vulgui.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. La situación económica en la que nos
encontramos en estos días es dramática y esto hace que el
número de personas en situación de vulnerabilidad ha
aumentado de una manera importante. Y, para eso, los servicios
sociales públicos deben trabajar muchísimo para intentar
subsanar todos los problemas que puedan verse derivados a...,
bueno se vean abocados estas personas vulnerables. 

De todas maneras, la ocupación en sí misma es un acto
ilegal, es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes
públicos; es un acto que convierte a los dueños y a los vecinos
en víctimas. Ya se ha comentado, las comunidades de vecinos
sufren también el deterioro de la convivencia siendo, por
ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados “narco-pisos”
como hemos visto en Son Gotleu, el caso más extremo.

Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante
la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de
vacaciones, y esto ha pasado en segundas residencias aquí en
Baleares, de extranjeros, o en casos de corta ausencia. Así, a
causa de la escasa protección de la propiedad privada y de la
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y
vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy,
carece de solución justa y eficaz. 

A mayor abundamiento, los números de la ocupación nos
ofrecen un retrato más preocupante, las ocupaciones ilegales
han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos
años, y los números son claros en Baleares, hay gráficas, desde
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el 2015 al 2019 la ocupación en Baleares ha ido
incrementándose. 

Y prácticamente, y también se ha comentado, en todos los
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos
y eficaces, ya sea mediante la intervención de un juez o
simplemente a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, para desalojar a los ocupantes y de forma inmediata
devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo
propietario; entre otros: Holanda, Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la
recuperación de su legítima propiedad en un plazo
envidiablemente corto de tiempo. 

Aunque aquí, en Baleares, en nuestra comunidad autónoma
tenemos una instrucción de la Fiscalía, desde el 15 de
septiembre, que ha facilitado la acción de la policía, esta
medida de la fiscalía todavía no es suficiente y está constatada
por muchísimos juristas. 

Desde Ciudadanos hemos registrado en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento de las Illes Balears proposiciones
de ley de garantías de la seguridad y convivencia ciudadanas
frente a la ocupación ilegal de viviendas. Nuestro objetivo es
dotar a los propietarios y otros titulares de los derechos
legítimos individuales de instrumentos legales que les permitan
combatir la ocupación ilegal de viviendas. Queremos, además,
dotar a las administraciones de los medios necesarios para
combatir la ocupación y garantizar la seguridad y la
convivencia ciudadanas.

En la proposición de ley que presentamos aquí en el
Parlamento de las Illes Balears pedíamos promover todas las
reformas legales que sean necesarias para defender la
propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad
ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, con
varios puntos: por ejemplo, agilizar en todo lo posible los
juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente o, por ejemplo, habilitar a las juntas de propietarios
para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente
que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos, u otro
punto, reforzar las competencias de los ayuntamientos para
velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en caso de
ocupaciones ilegales de viviendas.

Tanto la proposición de ley que presentamos en el
Parlamento de las Illes Balears como la que presentamos en el
Congreso de los Diputados pues no pudieron prosperar por los
votos en contra principalmente de los partidos de izquierda. Y
esperamos que en esta ocasión esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario El Pi, pues sí que pueda
tirar adelante.

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, té la paraula.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, i com
deia abans la Sra. Sureda, és un tema recurrent en aquest
parlament parlar del tema de l’ocupació, el que jo no em
pensava és que fos El Pi qui ens dugués un tema d’aquests per
parlar-ne i m’explic. És d’aquestes proposicions que sembla
que al final duen un rètol de “Patrocina...” una marca
important d’alarmes, no?, perquè, com que ho veiem,... és un
tema prou recurrent a determinats anuncis de determinades
companyies que instal·len alarmes de generar aquesta por, i és
que la por d’ara i de temps enrere ja sempre ha estat un
instrument de control social, i bé, ja Chomsky té tot un tractat
que en parla i ho desenvolupa i que evidentment ha estat molt
palpable, allò de cercar un enemic comú i si no hi és
l’inventam, i generar aquest ambient social de por que al cap i
a la fi al que contribueix, evidentment, és a un retall en drets i
llibertats. 

Aquestes generalment solen ser les conseqüències, no? I
especialment que posen l’èmfasi o distreuen de quin pot ser
realment el problema, i el problema quin és: l’ocupació o la
manca d’habitatge, quin dels dos és? I quin és el primer dels
quals? I per tant quin hauríem de tractar evidentment des de les
institucions. I, evidentment, sense negar de cap de les maneres
la complexitat del tema, de cap de les maneres, no vull ser ni
frívol ni planer en aquest sentit, perquè evidentment és un tema
molt complex, on hi ha grups organitzats, on hi ha màfies, on
hi ha grups d’extrema dreta que fan campanyes de treure gent
al carrer i publicitar-ho per xarxes socials, però sobretot hi ha
gent que ho passa molt malament. És a dir que crec que, en
molts de casos ocupar un habitatge no es produeix des d’una
situació de caprici, sinó d’extrema necessitat i vulnerabilitat, i
tampoc, evidentment, s’ha de frivolitzar aquesta dada.

Crec que vàrem tenir a final d’any la visita del fiscal
Barceló i crec que va ser de les qüestions que li vàrem poder
plantejar, és a dir, bé, realment tenim un problema? I crec que
tots recordam la resposta quina va ser i, precisament, crec que
va parlar d’aquesta normativa que ell mateix havia dictat, tot un
conjunt... que evidentment havien agilitat determinades
qüestions davant ocupacions il·legals d’immobles.

Per tant, jo no sé a què ve ser recurrent en aquest tema i,
amb tots els meus respectes, seguir contribuint a aquest ambient
de generar aquesta por que deia Chomsky, com a instrument de
control social, precisament en un moment de ressorgiment de
tota l’extrema dreta i que, per tant, on es fa de la por i de cercar
enemics contínuament i que quan no són els ocupes són els
immigrants i si no són els no sé qui... i, per tant, evidentment en
res no contribueixen a crear una societat madura i democràtica,
per suposat, no?

Per tant, nosaltres no hi jugarem i, per tant, hi votarem en
contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant, igual que per al Grup
Mixt. Per tant, passarem al darrer torn que és el del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Ferrer, quan vulgui.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, una mica d’informació
perquè crec que el que falta és informació, a banda de seny,
però informació. A la modificació del Reial Decret 11/2020
s’hi establia que el jutge sempre tendrà la facultat de suspendre
els llançaments fins al final de l’estat d’alarma i, a més,
s’allargava la data fins al 9 d’agost, s’establia que era una
mesura extraordinària i temporal. A més, aquesta facultat
s’atorgava als jutges sempre i quan es produïssin una sèrie de
requisits per tal que pogués prendre la seva decisió, i ara
parlaré dels requisits.

Amb l’aprovació de la modificació del Reial Decret
11/2020, que es va fer a través del Reial Decret Llei 1/2021, es
varen ampliar els supòsits dels procediments penals i se segueix
facultant el  jutge per suspendre els llançaments. D’aquesta
manera, en supòsits penals i civils, és sempre el jutge -ho diré
diverses vegades, això- qui ha de prendre la decisió, prèvia
valoració ponderada i proporcional de cada cas. 

El jutge prendrà la decisió d’acord amb les següents
circumstàncies: que es tracti d’habitatges de persones
jurídiques o físiques titulars de més de deu habitatges, les
paralitzacions a què feia esment la PNL no tenen en compte
quan es tracta de la resta de casos; que les persones que habiten
il·legalment es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica
i que la casa sigui la seva morada, en la resta de supòsits no es
paralitzen els llançaments; que la vulnerabilitat econòmica sigui
acreditada per un informe de Serveis Socials, no val que ho
digui un o altre, sinó els Serveis Socials municipals; que, a més,
el reial decret estableix una compensació per als grans tenidors
que la podran sol·licitar a tal efecte.

La paralització del llançament es dur a terme quan s’hi
detecten, a més, persones dependents, víctimes de violència de
gènere i menors d’edat; es donen tres mesos a Serveis Socials
per cercar una solució d’habitatge i no deixar al carrer
dependents, víctimes de violència de gènere o menors d’edat,
que supòs que hi estarem tots d’acord en aquesta comissió.
Però és veu que no.

La resta de supòsits en què no s’aplica aquesta paralització
de llançament són: quan el propietari tengui menys de 10 cases;
quan sigui el domicili habitual o la segona residència, per tant,
cau completament l’argumentació que hem escoltat fins ara per
part del grup proposant; quan l’entrada s’hagi fet amb
intimidació o violència sobre les persones; quan existeixin
indicis racionals que la casa s’ha fet servir per activitats
il·lícites, cau argumentació de les màfies, i quan sigui un
habitatge social assignat. 

No podem dir mai que hi ha un efecte crida, com també
algú ha arribat a dir quan parlam de deixar al carrer els més
vulnerables i perquè, a més, la usurpació no s’aplica quan s’ha
produït després de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, que
va entrar en vigor el 23 de desembre de 2020, i que s’aplica
només fins al 9 d’agost. Per tant, parlam d’un període
estrictament cenyit i molt curt.

El que es vol fer oblidar aquí són els motius que varen dur
a l’adopció del Reial Decret Llei 1/2021 i que pretenia donar

cobertura a una taxa de població vulnerable consumidora
valorada en un 39% en el redactat del decret de la població
espanyola a la qual es volia considerar gairebé com a
delinqüents, com vàrem poder veure en el debat que es va
produir al Congrés i que s’ha volgut reproduir aquí.

El que es vol fer amb aquest tipus de propostes al nostre
entendre és ficar por als petits propietaris, ho deia el
representant de MÉS per Mallorca, quan en realitat el reial
decret llei només afectava els grans tenidors. I això es fa
perquè, amb una argumentació amb la qual es pretén simular
que s’ha posat una espècia com de barra lliure als ocupes, que,
com he exposat, crec que queda suficientment contradit.

Tractar de criminalitzar és miserable i és irresponsable, jo
en el cas del partit Proposta per les Illes em quedaré amb
irresponsable, perquè per misèries ja en tenen altres partits de
l’ultradreta, per això em sorprèn moltíssim que s’hagin sumat
a aquesta mena de festa un partit regionalista, conservador,
però que s’hagi volgut sumar al tipus d’iniciatives que fins ara
hem escoltat en aquest parlament per part del PP, amb el suport
de VOX i també per part de Ciudadanos. 

Jo crec que hem de començar a ser un poc més
responsables, deixar de penalitzar la pobresa creant pors
infundades entre la ciutadania de les nostres illes, per unes
causes que realment no necessiten una defensa com la que
s’exposa aquí, ja ho va dir el Fiscal General de les Illes
Balears, i també ho va dir la Fiscalia General de l’Estat amb
una sèrie de normes que va dictar específicament per a tot això
i que desmunten algunes coses que també hem sentit dir en
aquesta comissió i que s’han reiterat en nombrosíssimes
ocasions, sobretot per part del Partit Popular, perquè sempre du
el mateix tema amb la mateixa argumentació i contestam
exactament amb uns altres arguments, però fonamentats, escrits
i, a més, basats en la normativa vigent, però que sembla que no
serveix de res.

Amb la qual cosa nosaltres tenim molt clar que estam a
favor evidentment del dret a la propietat, estam a favor del dret
a la convivència, n’hem debatut sobradament a totes les
comissions que hem parlat d’aquesta qüestió.

El tema de les 24 o les 48 hores, això és una bola, és una
falsedat, a Espanya no existeixen límits per reclamar la
propietat lícita privada d’una persona o d’una entitat jurídica,
vull dir, això no existeix, posar exemples d’altres països és
voler agafar només una part de la pel·lícula, perquè obliden que
Espanya, igual que la resta de països de la Unió Europea, són
estats de dret i nosaltres, a més, som un estat social i de dret,
qüestió que fa que haguem de protegir els més dèbils, que són
els que esmentava abans.

A més, a la memòria del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, que vàrem poder escoltar tots en aquesta mateixa
cambra, -i ja vaig acabant presidenta-, durant l’any 2020 només
hi va haver 149 casos que arribassin als jutjats. Recordin el que
deia abans, el jutge sempre és el que té la darrera paraula en el
cas dels llançaments, 149 casos el 2020, 43 manco que a l’any
2019. 
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Tema de les màfies. Ja es va dir, a les instruccions de la
Fiscalia General de l’Estat es va dir que s’hauran de combatre
com a una organització criminal, que és el que són.

I amb les paraules que he escoltat avui del diputat del Partit
Popular, el que es vol fer és estigmatitzar col·lectius i barris
sencers, i això sí que és mesquí i és irresponsable, i crec que
nosaltres no hem de caure en aquest joc, perquè el que vostès
el que realment volen és revictimitzar les víctimes de moltes
màfies immobiliàries, aquestes sí, que enganyen famílies
innocents i que les fiquen a pisos, fent-los creure que són uns
pisos de lloguer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Moltes gràcies. Ara, en torn de
contradiccions té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Agrair al Grup Parlamentari Popular i
al Grup Parlamentari Ciutadans el seu vot favorable. Nosaltres,
Sr. Jiménez, i vostè ho ha dit, parlam evidentment de la
Constitució, és una llei que hem de complir, o no?, per al bo i
per al dolent, per al que ens agrada més o per al que ens agrada
manco, i hi ha una llei on la inviolabilitat del domicili hi entra,
és a un article a la Constitució, i també hi ha el dret a
l’habitatge, i el Govern el que ha de fer és donar aquest dret...,
posar totes les eines i els recursos perquè hi hagi aquest dret a
l’habitatge.

Per tant, vostès parlen del benestar de les persones, i el mal
que fan, i el mal que fan a aquestes cases? I els estalvis que
molta gent ha invertit per fer un habitatge o dos per poder
llogar i els entren? Perquè parlen de desnonaments, però el
desnonament és un altre tema, no es troba en l’ocupació il·legal
la majoria de vegades els desnonaments, i es parlen amb els
serveis socials dels ajuntaments i amb l’administració
supramunicipal per arribar a acords, no té un perquè ser
ocupació il·legal el desnonament. No ens ficam amb la part
social, just faltaria! I l’administració és la que ha d’ajudar i els
ajuntaments en molts de casos fan feina més feina que les
administracions que per ventura els pertoca, com podria ser en
aquest cas la comunitat autònoma, que hauria de posar pisos a
l’abast de la societat perquè tenguessin un habitatge digne.

Fa sis anys que parlam..., quina era la paraula? Com era que
deia Podem, Unides Podem..., -ara no me’n record, però me’n
recordaré quan faci el discurs. A mi em sembla que no és cert
que nosaltres vulguem fer demagògia perquè tant MÉS per
Mallorca, o el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, com
també el Grup Parlamentari Socialista, diuen que ho fem, que
volem fer por; no, és que la gent està preocupada, a vostès per
ventura no els vénen aquesta gent que tenen ocupes i que no els
poden treure. A nosaltres ens vénen a veure i en cap cas no
volem fer por, el que volem és que s’acompleixi la llei, perquè
l’ocupació il·legal ho diu la paraula, és il·legal. Vostès que
diuen que s’ha d’acomplir la llei, també s’ha de fer complir

aquesta i s’han de posar totes les eines damunt la taula perquè
s’acompleixi.

Nosaltres sempre hem donat suport, i a la Llei d’habitatge
hi vàrem donar suport, perquè es fessin més habitatges, vàrem
intentar posar altres tipus d’habitatges, com el preu taxat, etc.,
damunt la taula perquè s’incrementàs. Vàrem posar que es
canviàs l’ús dels hotels que es trobaven obsolets, perquè també
es pogués destinar a habitatge social. Ens fan cas fins allà on
han volgut, però que hem posat possibilitats damunt la taula, les
hem posades!

I jo crec que el Fiscal Barceló també ho va dir, -ara me’n
record: “emergència habitacional”-, aquesta va ser la paraula de
la legislatura passada i no es va fer cap habitatge social. I el
fiscal, evidentment, no va dir que la situació estigués
controlada, el que va dir és que, per part seva, s’havia posat una
eina més damunt la taula, que era un segon habitatge per part
d’un propietari privat, que també en poc temps es pogués
retornar, que no fos l’habitatge habitual, sinó el segon
habitatge. Ara, una preocupació sí que hi és, just faltaria!

Demagògia, gens ni mica, simplement pensam que cadascú
ha de fer la seva feina, el que té una propietat és seva i l’ha de
poder tenir així com vulgui, buida si l’hi vol tenir i llogada si
l’hi vol, ara, l’ocupació il·legal consideram que no s’ha de
permetre i el Govern ha de fer el possible perquè no n’hi hagi.

Res més a dir. Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Acabat el debat passarem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1236/21.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions cap.

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
1236/21, pel rebuig de qualsevol normativa que doni cobertura
a l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata dels
immobles per part dels seus propietaris.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17496/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l’ús
de la biomassa vegetal.

Passam, en conseqüència, al debat de la segona Proposició
no de llei RGE núm. 17496/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al foment de l’ús de la biomassa
vegetal. Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Marí, quan
vulgui, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, como bien saben
esta moción realmente es del Partido Popular, pero es de mi
compañero Mariano Juan, al cual le deseo un restablecimiento
lo antes posible para que pueda volver a estar con nosotros.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017496
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Voy a leer un poco y voy a intentar defenderla como lo
haría él. La lucha contra el cambio climático y la transición
hacía un nuevo modelo energético suponen también una
importante oportunidad económica y social. Varios estudios
demuestran el enorme potencial de creación de puestos de
trabajo asociados a esta transformación, así como a una mayor
competitividad asociada a los menores costes energéticos y
ambientales.

La disposición adicional sexta de la Ley 10/2019, del 22 de
febrero, de cambio climático y transición energética, establece
en el punto b), el favorecimiento de una gestión forestal activa
que permita reducir el riesgo de incendios forestales y
aprovechar la biomasa forestal, regulando los deberes y las
obligaciones de la propiedad de las fincas forestales. Y, en el
punto c), el apoyo a las empresas de gestión forestal, para
fomentar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Así pues, las empresas forestales deberán presentar
proyectos de gestión forestal que serán aprobados y controlados
por Medio Ambiente. El Vicepresidente Yllanes, ya en su
comparecencia en pleno, reconoció que en Baleares faltaban
empresas que se dedicaran a esta actividad, pues fomentar el
consumo aumentaría la demanda y, por lo tanto, la oferta se
incrementaría de esta forma y se conseguiría que se limpiaran
los montes sin coste alguno para la administración. Es siempre
mucho mejor invertir en el fomento del consumo, que
simplemente subvencionar la limpieza, que a los pocos años se
tiene que volver a limpiar.

Sabemos que este tipo de energía no puede cubrir todas las
necesidades energéticas, ni suplir otras alternativas, pero es una
más que aporta realmente valor añadido, por lo que no
debemos dejarla aparte. La limpieza forestal de los montes es
fundamental para evitar los incendios, o por lo menos que sean
controlables. Esta tarea mayormente le corresponde a
IBANAT, pero también es cierto que por muchos medios que
se pongan nunca son suficientes, y sería bueno que estas
carencias fueran cubiertas, aunque sea en parte, por empresas
privadas que, de forma controlada por la administración
competente, pudieran colaborar con esta limpieza de montes.

Todo esto sería posible si se diera valor a lo que llamamos
la biomasa, que se puede aprovechar para crear energía, de
forma que, por un lado, beneficia a la comunidad por el ahorro
en costes de limpieza y, por otro, se puede aprovechar una
energía renovable no contaminante, no añade CO2 a la
atmósfera, como bien se sabe. Y un tercer beneficio está en el
ahorro considerable de costes energéticos, aparte de los
posibles puestos de trabajo que podría llegar a generar.

El consumo de astillas de origen forestal lleva asociado un
gran conjunto de ventajas en el ámbito medioambiental, social
y económico al obtenerse en el conjunto de la biomasa forestal
local, lo que se llama quilómetro cero; mejora de las
condiciones de la masa forestal local previniendo incendios
forestales en sus costes de extinción, así como pérdidas
patrimoniales; reduce también las emisiones de los gases
nocivos y de efecto invernadero a la atmósfera, pues el ciclo de
renovación de la madera en Baleares es de 30 años; el CO2

emitido por la combustión de la astilla es captado por el bosque
en este período convirtiéndose en un combustible renovable,

sostenible e inagotable; es un combustible de quilómetro cero
por lo que hemos dicho, por lo que se reduce la dependencia de
las importaciones exteriores, así como las variaciones de precio
que las inestabilidades internacionales pudieran provocar.

La producción de astilla en Baleares se concentra en los
meses de frío, fuera de temporada de verano, por lo que és un
excelente sector para pensar en una posible
desestacionalización.

La actividad de producción de astilla forestal se engloba
dentro del sector primario por lo que es una gran oportunidad
para incentivar puestos de trabajo directos sobre el territorio
rústico local. 

La tecnología necesaria para mantener toda la cadena de
valor de la biomasa hasta su consumo como astilla está
plenamente asentada y garantizada en Ibiza y es de fácil
establecimiento también en el resto de las Islas.

Está claro que el equivalente energético es de 3 quilos de
astilla forestal por cada litro de gasoil por lo que en términos
económicos su consumo supone alrededor de un 25% de ahorro
asegurado. 

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Popular hace
las siguientes propuestas. En primer lugar, el primer punto: “el
Parlamento balear insta al Govern balear a que, en la medida de
lo posible y sobre todo en las nuevas instalaciones o
renovaciones de las antiguas instalaciones de agua caliente y
calefacción o incluso aire acondicionado en los edificios del
Govern, se instalen con calderas de biomasa vegetal”. 

Y un segundo punto: “el Parlamento balear insta al Govern
balear a establecer una linea de subvenciones para las empresas
públicas o privadas para promover la instalación de caldera de
biomasa en sustitución de calderas con uso de combustibles
fósiles”.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions,
en primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Entendemos que esta PNL pretende
aprovechar los residuos provenientes de la ganadería, la
agricultura o la actividad forestal para crear energía.
Entendemos que puede ser algo positivo, muy positivo en el
ámbito local y desde este punto de vista, pero sólo desde este
punto de vista podemos apoyar esta iniciativa, porque
entendemos que la biomasa vegetal no es neutra exactamente
el CO2, como se insiste de forma recurrente, como toda materia
orgánica genera CO2 y su relación con la captación de este gas
por la materia viva podría contrarrestar los efectos de su
quema; es decir que es un tema de balance o de equilibrio entre
lo que se quema y lo que se capta.
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Otra cosa es su valoración comparativa, que es de lo que se
trata aquí, con la quema de combustibles fósiles que sí resulta
ventajosa en el cómputo final, tal como se ha explicado.

También es importante en este tema diferenciar entre
estufas domésticas o para locales empresariales, y otra para
plantas de combustión de biomasa, que ya sé que no se habla de
esto aquí, pero simplemente lo expreso, lo expreso porque estas
últimas ya no sólo generan CO2, sino también partículas en
suspensión, dióxido de nitrógeno, azufre, hidrocarburos que
perjudican gravemente la salud humana y a otros seres vivos,
y obedecen a otros intereses que no tienen mucho que ver con
la mitigación del cambio climático y con políticas de
sostenibilidad ambiental. Pero, como digo, no tiene que ver con
la propuesta, y era simplemente a nivel informativo que lo
exponía.

Entendemos que en esta iniciativa, tal como se expone, se
trataría de impulsar calderas de biomasa vegetal en sustitución
de las calderas alimentadas por gasoil y/u otros combustibles
fósiles.

Nos parece positiva la iniciativa en su valoración del
empleo que pueda generar y su especial incidencia en el sector
primario, que es menester apoyar por ser un sector en graves o
con graves dificultades.

Pero sobre todo queremos incidir en que el combustible que
se utilice sea de quilómetro cero, tal como se indica o se dice
en la iniciativa en su parte propositiva, pero insistimos en ello
para que no acabe importándose pellets de madera baratos de
cualquier parte del mundo que acabe modificando el sentir
sostenible expresado. No tiene sentido proyectar un uso
sostenible de la biomasa local y acabar importándola de otros
países, añadiendo la carga extra de CO2 de los traslados desde
el punto de origen.

Creemos que si finalmente se habilitan subvenciones en un
futuro para estas calderas, deberían formularse condiciones
específicas en cuanto al origen local del combustible, algo que
no sabemos si se ha tenido en cuenta. Esta duda nos hace pedir
que en los dos puntos de los que consta esta iniciativa se
incluya la frase “de origen local”, tras la palabra o las dos
palabras “biomasa vegetal”. En caso que se considere esta
propuesta, votaremos a favor de esta iniciativa, en otro caso,
nos tendríamos que abstener.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, desitjar-li al Sr.
Mariano Juan una ràpida recuperació. 

Som davant d’una proposició no de llei que, evidentment,
està molt alineada amb molts plantejaments que fem des de

Ciutadans, alineada amb l’economia circular i alineada amb la
valoració dels residus.

Alineada amb l’economia circular perquè, evidentment, i ho
han comentat els portaveus anteriors, pot generar economia, pot
generar llocs de feina, i em consta que hi ha empreses a les Illes
Balears que volen, que tracten de tirar endavant en crear
biomassa. Em consta també que tenen molts problemes amb
segons quines situacions legals i de burocràcia i, per tant, és
important el punt que diu que el Govern balear intenti ajudar
les empreses que es dediquen o que promouen la instal·lació de
calderes de biomassa.

És cert també, comparteixo el que ha dit el portaveu
d’Unidas Podemos, que perquè realment sigui economia
circular i perquè realment sigui valoració de residus han de ser
residus..., biomassa generada a les nostres illes i de quilòmetre
zero. A més, tendria els beneficis, que ja ha explicat la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, que faria que els nostres boscos
estiguessin en una situació no tan perillosa de cara als estius,
que estiguessin més nets, i sobretot que els propietaris
poguessin treure un rendiment econòmic dels seus boscos.

Per tant, amb tot això vull dir que evidentment votarem a
favor, tant com està redactat, i si inclou l’esmena in voce que
li ha proposat el Grup Parlamentari Unidas Podemos doncs
també hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Sr. Ensenyat té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Em sum al capítol de
recordança del Sr. Mariano Juan i evidentment desitjant que
tengui una prompta recuperació i que aviat el tenguem aquí una
altra vegada entre nosaltres sa i estalvi.

Totalment d’acord amb el plantejament d’aquesta proposta,
d’aquesta proposició no de llei. I m’agradaria fins i tot posar en
valor experiències que ja hi ha dins el conjunt de les Illes
Balears i, especialment, o específicament, dins municipis de la
Serra de Tramuntana on cada vegada és més una activitat
emergent, amb tot el que això suposa. Que al cap i a la fi, no és
ni més ni pus que agafar el relleu de generacions centenàries
d’avantpassats nostres que han fet això, no han fet res més; és
a dir, a través dels forns de calç, a través de les sitges, rotlos de
sitges era bàsicament una activitat on s’aprofitava una massa
forestal que comportava evidentment una activitat econòmica
i, d’altra part, comportava tenir una garriga o un bosc net, per
tant, amb una prevenció important d’incendis forestals i, a més,
des d’un respecte màxim, evidentment, a la preservació de les
espècies autòctones i de les locals, com, per exemple, les
alzines.

O fins i tot, ja dins el segle XX, precisament quan a principi
del segle XX comencen a marxar els motors que es deien de
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gas pobre, que en tenim qualque experiència, jo conec en el cas
de Mallorca, n’hi ha un a Esporles de restaurat i també un a
Binissalem, evidentment són de principis del segle XX i són
màquines molt aparatoses, afortunadament la tecnologia avui
en dia ha evolucionat i evidentment les màquines avui en dia
que funcionen a partir de biomassa, a les que produeixen
energia elèctrica em referesc, són prou més petites, però bé,
que eren molt interessants, que funcionaren a principis del segle
XX. Deixaren de funcionar en els anys vint i després es
tornaren posar en marxa amb la crisi generada a partir de la
Guerra Civil i la Guerra Mundial, quan no hi havia gasoil i, per
tant, es tornaren recuperar aquests tipus de motors que varen
marxar fins als anys cinquanta.

És a dir, per tant, seríem com a hereus d’una tradició que no
fa molt d’anys que va deixar d’existir i que evidentment
comporta una activitat que és respectuosa, que suposa un
estímul econòmic, que bona falta ens fa, i especialment dins els
municipis de la Serra de Tramuntana, entre d’altres, i
evidentment hi estam d’acord.

Crec que hi ha un plantejament de dir, bé, parlam sempre
d’economia circular, crec que tots parlam del mateix, no es
tracta d’importar fusta de Brasil per cremar-la dins les nostres
calderes, no és així? Per tant, entenc que parlàvem des del
primer moment del mateix i, per tant, el nostre vot serà
favorable, com no podria ser d’altra manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant. Per tant, passam el
torn al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
Sr. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breu, jo crec que tots els
portaveus que m’han precedit han dit de les excel·lències o dels
valors que pot tenir la biomassa. Nosaltres també vàrem
presentar o tenim presentada una iniciativa en què fins i tot
demanam de fer una possible planta de biomassa o de biogàs
perquè sigui sostenible, perquè es pugui fer feina en polítiques
de residus zero, per a l’ús de la tecnologia i de fomentar
aquestes energies renovables i crec que, en general, perquè tant
el turista com la gent pròpia de les Illes sigui respectuosa amb
el territori, que és molt important.

Per tant, res a afegir, nosaltres estam d’acord amb la
proposta i li donarem suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
tampoc no hi ha representant. Per tant, passam al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Benlloch, per un
temps de cinc minuts, quan vulgui.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyores i senyors
diputats. També, Sra. Marí, li voldríem donar suport i molts
records al Sr. Juan i prompta recuperació des del nostre grup
parlamentari. Bé, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport
també a aquesta iniciativa.

I voldria introduir una mica d’informació respecte de la
biomassa. La biomassa es considera l’energia renovable més
antiga, es tracta de l’ús de material biològic amb la finalitat de
produir energia. Als anys setanta, i fins i tot abans, com deia el
Sr. Ensenyat, ja es va començar a parlar de la biomassa com a
concepte en matèria de desenvolupament sostenible en lloc
d’altres compostos d’origen fòssil. La biomassa d’origen
forestal és obtinguda a base d’activitats d’explotació de boscos
i de treballs de manteniment i neteja, com podes i aclarits. La
combustió de la biomassa permet proporcionar electricitat,
aigua calenta, aire calent o calefacció. 

La fusta pot emprar-se en les calderes de biomassa amb
diverses formes de combustió, estelles, pel·lets o briquetes.
L’aprofitament d’aquests residus és mitjançant la transformació
d’aquests recursos ecològics i generen en el seu procés energia
renovable que contribueix de manera notable a la millora i
conservació del medi ambient, ja que el seu impacte
mediambiental és molt reduït. El CO2 alliberat a l’atmosfera
durant la combustió és anteriorment captat pels vegetals durant
la seva etapa de creixement per la qual cosa el balanç final és
neutral.

Quant al primer punt de la PNL, estam d’acord amb
fomentar les noves instal·lacions o renovacions de les antigues
instal·lacions d’aigua calenta i calefacció o d’aire condicionat
en edificis del Govern balear, doncs que s’instal·lin calderes de
biomassa vegetal.

Quant al segon punt, on es tracta el tema de les
subvencions, volíem recordar que la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius ja va publicar una convocatòria
de subvencions per al foment de la biomassa dirigida tant a
administracions locals com a entitats públiques dependents. Es
tracta d’una convocatòria plurianual, amb un pressupost que va
ser de 100.000 euros per al 2020 i de 200.000 per al 2021,
cofinançat amb un 50% pel programa operatiu FEDER de les
Illes Balears. L’objectiu és subvencionar les instal·lacions de
producció d’energia tèrmica que utilitzin com a combustible
biomassa amb una potència mínima de 20 quilovats tèrmics de
potència nominal. 

Les inversions a l’àmbit territorial de les Illes Balears
s’havien de dur a terme a partir de l’1 de desembre de 2019 i es
podien justificar fins al 30 de novembre de 2020 i fins al 30 de
setembre d’aquest any per a cada una de les anualitats.

Des de la conselleria s’ha continuat col·laborant també amb
la plataforma de la biomassa per tal de crear una xarxa de
contactes amb empreses i productors que permeti impulsar
aquesta energia renovable sempre que s’el·labori amb producte
local, evidentment.
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Respecte que la conselleria ha invertit o ha atorgat en
ajudes per produir energia a través de la biomassa les dades són
les següents: de la convocatòria de 2020 s’han presentat 3
expedients, un s’ha fet efectiu amb un import de 72.000 euros
a l’any 2020, i els altres dos, que sumen 137.000 euros, encara
s’han de justificar durant aquest any.

Per tant, votarem a favor dels dos punts de la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Per al torn de contradiccions
té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lugar, dar las gracias
a todo el mundo por el apoyo a esta PNL, que creemos que
estamos todos de acuerdo en que es una PNL, una moción muy
positiva para el intento del ahorro de energías no sostenibles,
o sea, vamos a intentar incrementar la producción de biomasa
y con la biomasa las energías sostenibles.

Es una forma, además, de limpiar los bosques, que me
parece que es bastante importante de cara al invierno intentar
limpiar las zona boscosas para prevenir posibles incendios,
además de los posibles puestos de trabajo que puede crear esta
creación y este fomento de empresas que se dediquen a la
recogida de esta biomasa vegetal.

Decirles, al señor de Podemos y al señor Ensenyat, que,
efectivamente, en todo momento en la exposición de motivos
se habla de quilómetro cero, o sea, que está claro que de lo que
estamos hablando es de producción local, en ningún momento
se está hablando de la exportación o importación de productos
de fuera, con lo cual admitimos perfectamente, le aceptamos,
que detrás de la palabra “biomasa vegetal” aparezca “de origen
local”, no hay ningún problema porque en todo momento se
está hablando de quilómetro cero.

Sencillamente darles las gracias y esperamos que de verdad
se lleve a cabo este fomento de este consumo sostenible.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Entenc que l’esmena in voce
acceptada és al final del punt 1 on posa “calderes de biomassa
vegetal” afegir-hi “d’origen local”.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

“D’origen local”. I en el segon punt també, on posa
“biomassa”, “biomassa vegetal d’origen local”.

LA SRA. PRESIDENTA:

“D’origen local”. Perfecte. Acabat, idò, el debat passam a
la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 17496/20, amb
l’esmena in voce acceptada als dos punts.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17496/20, relativa al foment de l’ús de la biomassa
vegetal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, i esperant que el Sr.
Mariano Juan el tinguem prest entre nosaltres, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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