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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, bona tarda.
Començarem, passarem primer de tot si es produeixen
substitucions, alguna substitució?

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Lluís Camps substitueix el Sr. Mariano Marí.

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, Joan Mas substitueix Josep Ferrà.

EL SR. MARÍ I TUR:

Presidenta, Jordi Marí substitueix Ares Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, alguna més? No.

I. Proposició no de llei RGE núm. 17986/20, presentada
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a l’Acord
d’associació entre la Unió Europea i Mercosur.

Passarem idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 17986/20,
presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
l’Acord d’associació entre la Unió Europea i Mercosur. Per a
la seva defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

Sr. Jiménez, quan vulgui té la paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bona tarda a tothom.
Hoy presentamos esta PNL relativa al Tratado de comercio
entre la Unión Europea i Mercosur, entendemos que este
acuerdo profundiza la especialización primaria de los países de
Mercosur en detrimento de una diversificación económica que
les es muy necesaria y de la preservación de los grandes
ecosistemas biodiversos que son vitales para el clima mundial.
Para la Unión Europea el acuerdo busca encontrar un mercado
amplio donde exportar productos manufacturados en los
sectores de los automóviles, de los químicos y los
farmacéuticos, entre otros. 

Podríamos pensar que esto responde a la lógica del
mercado, unos ofertan una cosa y otros otra y si se llega a un
acuerdo no existe problema alguno, pero sí que lo hay. Estamos
ante un acuerdo asimétrico que reproduce el modelo habitual
entre países del norte y países del sur, materias primas a cambio
de tecnología y maquinaria, lo que algunos denominan modelo
neocolonial de acaparamiento de recursos, en detrimento de la
diversidad, la autonomía y la resiliencia de las economías
locales.

La liberalización de las relaciones comerciales entre la
Unión Europea y Mercosur a la que conduciría la firma del
tratado comercial no tendría una repercusión positiva sobre la

economía española y mucho menos en la balear. Un estudio de
UGT incluso habla de impacto negativo sobre el PIB y la
destrucción neta de empleo, siendo las actividades del sector
primario y la industria de la alimentación las más afectadas.

Habrá ganadores y perdedores del acuerdo, es previsible
que entre los ganadores se encuentren aquellas economías
europeas que, como Alemania, cuentan con mayor fortaleza
industrial, especializadas en la producción y comercio de
bienes manufacturados avanzados que incorporan altos niveles
de tecnología.

España, y Baleares sobre todo, no tienen nada que ganar
con este acuerdo. Desde la entrada en la Unión Europea el
sector industrial ha ido perdiendo peso quedando en una
situación secundaria con respecto a otros países de la Unión
Europea, por lo que nuestro papel exportador queda reducido
prácticamente al sector primario, donde partimos en situación
de desventaja al ser las condiciones de producción desde el
punto de vista social y ambiental mucho más exigentes que la
de los países latinoamericanos. Baste indicar que la política
sobre seguridad alimentaria de la Unión Europea se basa en el
concepto “de la granja a la mesa” y supone un planteamiento
global e integrado que abarca todo los segmentos de la cadena
alimentaria: la producción de alimentos para la alimentación
animal, la producción primaria, la transformación de alimentos,
el almacenamiento, transporte y la venta minorista; es decir,
que todo el proceso está regulado, contrariamente a lo que
sucede en aquellos países.

No olvidemos tampoco que en la Unión Europea se aplica
el llamado principio de precaución según el cual si se aprecia,
de forma previa a su comercialización, que es un producto que
puede entrañar riesgo para la salud humana o el medio
ambiente y no exista consenso científico suficiente al respecto,
la comercialización en cuestión debe abandonarse. Fuera de las
fronteras europeas ocurre al revés, es decir que su potencial
riesgo se evalúa posteriormente si se produce algún tipo de
daño sanitario ambiental.

En Brasil se está haciendo lo contrario de lo que se debiera
para proteger sus ecosistemas, además de ir destruyendo el
sistema de protección ambiental del país y defendiendo un
sistema de producción agrario intensivo que pasa por la
destrucción de la selva tropical que puede llevar al colapso de
la biodiversidad en zonas del Amazonas, el Cerrado y Gran
Chaco, perpetuando un modelo de cultura extractiva, también
presente en otros países, eliminando o disminuyendo una
agricultura de ganadería de extensión más reducida y de
impacto menor sobre el territorio.

Hemos de tener en cuenta que la Unión Europea liberalizará
el 92% de sus importaciones del Mercosur a lo largo de un
periodo de duración de diez años. 

Algunos productos se considerarán sensibles en sectores
que sufrirán muy negativamente el impacto de la entrada en
vigor de este tratado comercial, entre ellos el vacuno, el pollo,
el porcino, los productos lácteos y la miel.

Y aquí, en Baleares, puede sufrir un impacto severo en el
sector primario, en Menorca en concreto el sector lácteo, con
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la producción de quesos y el vacuno, pueden tener dificultades
ante la entrada de productos más baratos, como ya ocurriera
con otros tratados comerciales com el CETA o con el nunca
firmado TTIP. En Mallorca la producción de miel, ya muy
tocada por la importación barata a otros países recibiría otro
golpe duro.

Recordemos también que en la negociación del CETA se
aseguró que se defenderían las denominaciones de origen
protegido. En España existen 168 agroalimentarias actualmente
operativas de las cuales hay 6 en Baleares, en el CETA solo
quedaron incluidas 27 españolas de las cuales 1 balear, el queso
de Mahón.

¿Pasaría de nuevo lo mismo con ese tratado? Pues en
realidad no lo sabemos, dada la falta de transparencia habitual
en las negociaciones de estos tratados, pero vistos los
antecedentes podemos pensar lo peor.

En definitiva, en el modelo agroganadero impulsado por
este acuerdo, lo que más nos afecta, además de la alta
tecnificación y mecanización y el bajo empleo, es que potencia
los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros
productos químicos que se identifican como causas claras de la
pérdida de la biodiversidad, tanto la garantía de defensa de los
aspectos ambientales como sociales nos parece fundamental,
así como un estudio de impacto territorial desglosado por
comunidades autónomas antes de tomar cualquier decisión de
ratificación.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. S’ha presentat per part del
Grup Parlamentari Socialista una esmena, la RGE núm.
7557/21, i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Marí, per un
temps de cinc minuts.

Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta, bones tardes, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Socialista som favorables a l’acord entre
la Unió Europea i Mercosur, sense anar més lluny el nostre
partit és un dels impulsors d’aquest acord. Nosaltres pensam
que aquest acord és un bon acord ja que, a més de les mesures
de caire comercial, també té previstes unes clàusules de
salvaguarda per evitar de manera preventiva, i no només
correctiva, les externalitats negatives que a un moment donat
pogués generar aquest acord des del punt de vista ambiental i
social; perquè inclou límits a les exportacions quan es vegin
perjudicis ambientals; perquè inclou límits a les exportacions
de manera bilateral quan es prevegin perjudicis a un sector
concret, i això és especialment per al sector agrícola i
especialment rellevant per als cítrics espanyols; perquè inclou
també tot l’acord un capítol dedicat al desenvolupament
sostenible, amb compromisos vinculants sobre respecte al medi
ambient, drets laborals i conductes empresarials responsables;
i perquè l’acord inclou també una obligació d’aplicar els
convenis fonamentals de l’Organització Internacional del

Treball, i això és llibertat d’associació, dret a negociació
col·lectiva, eliminació de treball forçós, abolició de treball
infantil, etc., coses que a Europa per fortuna tenim molt
consolidades, però fora d’Europa podrien no estar-hi tant.

Per tant, com dic, és un bon acord, sempre i quan es faci un
bon ús d’aquestes clàusules, i dic això perquè des del Grup
Socialista pensam que la integració política i econòmica ha
aportat sempre grans beneficis als estats membres que l’han
format tant des del social, polític i econòmic. Per tant, no hem
de demonitzar -pensam nosaltres- la integració per si mateixa,
ja que a la filosofia d’aquesta proposició es denota, al meu
entendre, aquesta idea d’aquestes ganes de dimonitzar aquesta
integració. 

Tendríem a l’Estat espanyol el gran nivell d’estat del
benestar que tenim o tendríem a l’administració pública
autonòmica el nivell que tenim si no hagués estat pel procés
d’integració europeu, que es va començar al 1951 amb la
CECA i el Tratado del Carbón y del Acero? Jo pens que no, per
tant, la integració en sí mateixa no té aquests perjudicis.

Sí que és evident, i li ho reconeixem a la proposta, que hem
de treballar per fer uns acords el més positius possibles, el més
equilibrats possibles en termes econòmics, però evidentment
també en els termes socials i polítics.

Nosaltres estam d’acord amb els quatre primers punts de la
proposició ja que realment el que demanen és complementar
amb una sèrie d’estudis i una sèrie de consensos amb les
autonomies. L’únic és que nosaltres hem presentat una esmena
perquè no condicionaríem la ratificació d’aquest acord que
s’acompanyi d’aquests estudis, sinó d’una altra qüestió que no
s’ha posat encara damunt la taula, que és el que li falta a aquest
acord, que és un instrument jurídicament vinculant que pogués
a un moment donat causar la suspensió total de l’acord, si no
s’acompleixen els requeriments de sostenibilitat, lluita contra
la desforestació i la protecció dels drets humans.

I això és el que defensa el Partit Socialista davant la Unió
Europea, en nom d’un govern del qual també forma part el
partit del Sr. Jiménez, perquè Esquerra Unida també en forma
part, ho dic perquè a l’exposició de motius, allà on diu que “el
Govern de l’Estat encara no n’ha mostrat cap postura ni cap
posicionament”, jo pens que, per tant, això queda clar que no
és així. Per tant, l’esmena jo entenc que el que fa és anar encara
més enllà en la consolidació d’aquestes clàusules, perquè
realment inclouria un motiu de resolució completa d’aquest
acord.

I finalment també, una mica per fonamentar la nostra
postura, en el capítol d’indústria, innovació i
internacionalització de l’acord, és clar, aquí, a les Illes Balears,
no venem, és a dir, no ens trobam dins del principal sector
d’exportacions de la Unió Europea cap al Mercosur, que és la
maquinària i els automòbils, però sí que ens trobam dins la
segona, que és la indústria del calçat, actualment gravada amb
un 35% d’aranzels d’entrada, i que ara quedaria liberalitzat. A
les Illes Balears sí que tenim indústria del calçat, ho dic perquè
sembla que l’acord amb Mercosur queda molt lluny, però no és
tan lluny, o deia, crec, ara el proposant que Baleares no tiene
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nada que ganar en aquest acord, però no és el meu punt de
vista.

També hi ha un capítol específic per a les necessitats de les
PIME per primera vegada en aquest tipus d’acord...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, un segon. I per últim, ja també respecte de les
indicacions geogràfiques protegides, jo el que sé és que de les
357 que inclou, una és la sobrassada de Mallorca i una és el
formatge de Maó, per tant, això també és indústria local balear
i aquí sí que pens que Balears hi té molt a guanyar.

Per últim, no pens que sigui un acord desequilibrat on
Mercosur sigui el perdedor, perquè Mercosur intenta tancar un
acord igual amb Xina, desesperat pel que no ratificam a
Europa, i jo voldria pensar que, vaja, Xina no sé quin respecte
té per al medi ambient i pels drets laborals, però, per la meva
impressió, és menor del que tenim els europeus. Per tant, també
seria una bona idea que el poguéssim ratificar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara passam al torn de fixació de
posicions. En primer torn té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Bonet, per un temps de cinc minuts.

Quan vulgui.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, presidenta, i bona tarda, senyors diputats. El Partit
Popular, com el Partit Socialista, tant a Espanya com a la Unió
Europea ha defensat sempre aquest acord, per tant, Podemos
pensam que si no té, hauria de tenir la força suficient al Govern
d’Espanya com per impulsar totes aquestes mesures que
intentam dur aquí en el Parlament de les Illes Balears. Però,
després de la conversa, després de l’explicació del Sr. Diputat
del PSOE, entenem que aquesta conversa pràcticament ni s’ha
dut a terme en el si del Govern d’Espanya.

Aquest acord, com ja s’ha dit, és un dels més importants en
política exterior que s’ha fet a la Unió Europea, i no només en
política comercial, la Unió Europea i Mercosur comparteixen
valors, són aliats a un moment d’importants desafiaments
internacionals i aquest acord fomentarà la cooperació política,
econòmica i reforçarà l’autonomia geoestratègica de la Unió
Europea.

La firma i ratificació de l’acord envia al món també, o va
enviar al món un missatge molt clar a favor del lliure comerç
basat en les normes i els valors. I si no es firmàs aquest acord,
com es proposa des del partit de Podemos, la Unió Europea
suposaria una pèrdua total de la credibilitat com a soci negociar

i geopolític i suposaria, a més, una pèrdua molt important
d’influència.

 La Unió Europea aconsegueix accés comercial preferencial
a un mercat tancat de 260 milions de consumidors, a més de
suposar un impacte molt positiu sobre el comerç bilateral.
L’acord inclou també, a més, com ja s’ha comentat, un capítol
de desenvolupament sostenible més ambiciós, negociat per la
Unió Europea fins a aquest moment, amb un soci, i aquest
acord, com no pot ser d’una altra manera, respecte totalment els
compromisos derivats dels Acords de París.

Per tant, passarem a la nostra fixació de posicions, votarem
que no a tots els punts, menys al número 2. Entenem que, per
part del Govern d’Espanya, s’han dut a terme tots els estudis
suficients en el moment de dur a terme aquest acord, però, en
el cas que no s’hagués fet aquest estudi que proposa el partit
Podemos, entenem que té tot el sentit del món que es faci i que
després s’estudiï. Però, atès que tenim informes a favor del
Govern d’Espanya, nosaltres li donam total credibilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez. Quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Después de 20 años de
negociaciones, ahora que por fin estamos en la fase de
tramitación y traducciones de un acuerdo importantísimo, que
me extraña que discutimos, por cierto, en Medio Ambiente,
debe ser que yo soy un recién llegado, pero yo entendía que
ustedes en Medio Ambiente hablaban de otras cosas, no de
grandes acuerdos internacionales; porque no entiendo que se
esté hablando de esto desde Medio Ambiente, se podría haber
hablado en Economía, por los efectos sobre agricultura o sobre
el empleo, pero lo único que lamentablemente vemos desde
nuestro partido es que aquí se hace una exposición de los palos
en las ruedas que se pueden colocar a un acurdo que tiene todo
el sentido del mundo, o sea, el acuerdo con un mercado común
del cono sur, con el que estamos lingüística, histórica,
culturalmente relacionados y que persigue básicamente los
mismos objetivos que el nuestro. Y este es, pues, en realidad un
catálogo de palos en las ruedas que se le pueden intentar poner,
haciéndolo discutir en muchos sitios, recuerden el caso del
CETA con Canadá y la oposición del Parlamento de Valonia,
que parece un poco..., no sé cómo decir, mínima con respecto
al alcance del acuerdo.

Y en realidad yo les quiero hacer una reflexión, ya que
estamos, por lo visto, en la Comisión de Medio Ambiente, aquí
ha aparecido el término “neocolonialismo”; lamentablemente,
lo siento, pero el colonialismo se basa en que una de las dos
partes es soberbia, se considera mejor que la otra y trata a la
otra como su inferior. Esto ustedes recordarán que en el Siglo
de Oro, en el siglo XVI, se practicaba en nombre de una
religión, unos tenían una mejor religión y una mejor vía para
salvar las almas de los seres humanos de otros sitios. En el
siglo XIX se planteaba en nombre del concepto de la “nación-
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estado”: ustedes son unos salvajes que no saben construirse una
nación-estado, y entonces no saben desarrollar las
infraestructuras ni construir las necesidades.

Por lo visto en el siglo XXI..., pero imagino que
exactamente..., quiero decir con esto, aquellos colonialistas no
los despreciemos, eh, eran unos señores iguales que nosotros
que tenían unos prejuicios, igual que nosotros tenemos otros.
Nosotros ahora tenemos que, por lo visto, los pesticidas que se
usan en las selvas tropicales, donde los bichos, por cierto,
miden medio brazo, son más fuertes que los nuestros, y ¡uy!,
eso no nos acaba de permitir relacionarnos con un mercado de
300 millones, -260, pero en mi época 300 millones, perdonen
que lo use, que es más...-, con un mercado de 260 millones de
habitantes del mismo planeta que nosotros, con los que
deberíamos estar directamente relacionados.

El otro catálogo de palitos en las ruedas que ponemos son
los clásicos, además ya muy discutidos por Adam Smith y muy
estudiados por la economía clásica, el que si pones una
máquina se pierden trabajos. Entonces, si ponemos un acuerdo,
en realidad, por un lado, tendremos todos los enormes
beneficios de un acuerdo con una parte tan importante de la
humanidad, con la que ya les digo que estamos directamente
relacionados, pero habrá algunos pequeños inconvenientes,
unos pequeños inconvenientes que el tiempo irá resolviendo.
Cuando se pusieron las primeras máquinas telares, el
inconveniente, que duró 30 años, de los empleados en las
hilanderías fue gordísimo, pero, sin duda, la humanidad ha
progresado y ha avanzado gracias a ello.

Entonces yo no tengo del todo claro que nosotros tengamos
que dar lecciones, desde Baleares, a cómo tiene que ser
agrícolamente el modelo de estos señores, en estos países,
porque veo en nuestra comisión, en agricultura, creo que
todavía tenemos muchas lagunas para permitirnos enviar unas
lecciones a un sitio tan remoto, tan grande y tan basto. Con lo
que, lamentablemente, nosotros somos firmemente partidarios
de un tratado que si no, porque Uruguay o Paraguay, ahora no
sabría decir cuál de los dos, ha empezado a iniciar los trámites
de un tratado de libre comercio con China; es muy mejor que
estemos dentro de ese tratado y que tratemos no de imponer
sino de hacer partícipes de nuestras correcciones, nuestros
juicios, nuestras preocupaciones desde dentro del tratado que
dejando que esta gente negocie directamente con China
quedándonos fuera.

Lamentablemente, yo recuerdo que hace como unos cinco,
siete años, pasé la enorme vergüenza de ver al presidente del
Pakistán, en un discurso público en la televisión, decir que a
ver si Europa encontraba otro producto que exportar que no
fuese moral, que encontrase algo económicamente viable, no
moral. Y, lamentablemente, creo que todas las objeciones con
las que nos encontramos aquí, todos estos palos en las ruedas
a este tratado internacional, son que vienen de una moral
absolutamente incomprensible para mí, con lo que nosotros nos
mostraremos no favorables en todos los puntos.

Espero que el Sr. Jiménez sepa comprender mi postura,
aunque estoy seguro que no le parecerá bien.

Muchas gracias, señores, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Méndez s’ha ajustat totalment al temps.
Ara passarem al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Mas, per un temps de cinc minuts.

Quan vulgui.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, tractats d’aquestes característiques
n’hem viscuts diversos d’ençà que som a la Unió Europea, el
Sr. Jiménez els ha enumerat i, desgraciadament, per regla
general s’acorden a porta tancada i amb la connivència dels
lobbys de pressió que són reconeguts, fins i tot per la Unió
Europea, és a dir, no és res de l’altre món que a la Unió
Europea hi hagi aquests lobbys de pressió de les grans
multinacionals que fan això, pressionen els diferents governs i
els diferents grups polítics per arribar a aconseguir coses. I
aquests lobbys de pressió són pagats per les multinacionals dels
diferents sectors de producció i això, que és una regla general
en el cas dels acords dels tractats d’aquestes característiques,
sembla que en aquest cas tampoc no és una excepció.

Jo crec que des de les Illes Balears, efectivament, ens
podem pronunciar, no ens hem d’empetitir ni ens hem de sentir
petits, ens podem pronunciar, aquest parlament es pot
pronunciar sobre això, que afecta directament l’economia
productiva de les Illes Balears, i es pot pronunciar del que
vulgui perquè al cap i a la fi per això és sobirà i per això som
aquí.

Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposició no de
llei, creiem que ni als productors d’aquí ni als petits productors
del centre i del sud d’Amèrica els afavoreix en res cap tractat
d’aquestes característiques, ans el contrari, els fa tornar petits
i els empobreix, i no crec que sigui el que realment hem de
menester per a les empreses de les Illes Balears, tot el contrari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo con todos los respetos,
Sr. Jiménez, porque además me consta que usted ha trabajado
mucho esta proposición no de ley, le tengo que decir que no sé
qué hacemos discutiendo esto aquí, porque, que yo sepa,
estamos en una comisión parlamentaria de un parlamento
autonómico que no tiene competencias en política exterior ni
internacional. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el fondo
del asunto porque creemos que no sólo es una pérdida de
tiempo para los que estamos aquí, sino creo que es una
tomadura de pelo para los ciudadanos que sostienen con sus
impuestos este parlamento, que debería dedicarse a aquellas
materias sobre las que tiene competencia, y no hacer debates,
que pueden ser interesantísimos, no le digo que no, podemos,
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si usted quiere, organizar una conferencia en otro sitio y hablar
largo y tendido sobre este tema.

Porque, claro, si el Parlamento autonómico de las Islas
Baleares también va a tratar cualquier cuestión que pueda
afectar a las Islas Baleares, aunque no tenga competencia, hoy
en día en un mundo globalizado el conflicto que se pueda
producir entre China y Taiwán también nos puede perjudicar,
si aquí vamos a tener sesudas PNL para hablar del conflicto
entre China y Taiwán creo que no procede, creo que procede
ceñirse a las competencias que tiene este parlamento y no
hablar de temas de política internacional, de política exterior en
los cuales una comunidad autónoma no tiene ninguna
competencia. Esto son asuntos para tratarse si se quiere en el
Congreso de los Diputados, incluso en el Parlamento Europeo,
pero no en un parlamento autonómico.

Por eso nosotros no vamos a entrar en el fondo de la
cuestión y le votaremos en contra  a todos los puntos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passam ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

Quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. És cert
que quan parlam de tractats a nivell europeu són tractats que,
i no és la primera vegada que se’n parla a aquesta casa, ens
trobam amb molta falta de transparència, com ja s’ha dit, i que
són tractats que es fan a nivell intern, en despatxos privats i que
els grans beneficiaris solen ser multinacionals i empreses molt
grosses.

Jo, així com ho ha dit el Sr. Méndez, que feia vint anys que
si hi havia negociacions, crec que sí les negociacions duren tant
per qualque cosa és i perquè hi ha molts de dubtes damunt la
taula.

Què pens? Que a les nostres empreses, que són empreses
petites o mitjanes, segons quin tipus de tractats no les poden
ajudar massa i amb aquesta proposta no..., tampoc no es diu
que no es faci el tractat, sinó que s’analitzin bé les
conseqüències d’aquest tractat. A posta nosaltres crec que s’han
de tenir totes les garanties i s’han de prendre totes les mesures
per evitar els danys que puguin tenir al nostre sector econòmic,
que sí que d’una manera o l’altra es veurà involucrat en les
decisions que es prenen.

Per tant, nosaltres no hi veiem cap problema que es pugui
realitzar un estudi i s’avaluï l’impacte ambiental, econòmic i
social, que no demana més en general aquesta proposta i veure
què passarà o quins efectes tendrà sobre les nostres empreses.
Per tant, nosaltres hi donarem suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Sanz, quan vulgui, té la paraula per cinc
minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, s’ha debatut ara mateix la
competència d’aquesta comissió per debatre un acord que si
podria o no podria pertocar. A l’exposició de motius que ha fet
el diputat Jiménez, d’Unidas Podemos, s’explica clarament que
aquest acord pot tenir una incisió molt important en el medi
ambient amb la petjada de carboni i aquesta decisió de la
petjada de carboni justament el territoris més fràgils,
mediambientalment parlant, són les illes, i en aquest cas les
Illes Balears i, per la part que puc defensar jo, l’illa de
Formentera seria, a més, una de les que podrien estar més
afectades. 

A més, també es parla de l’afectació que podrien tenir
petites explotacions agràries o fins i tot qualsevol tipus de
producció pròpia que també tendrien i, de fet, el que ha dit el
diputat de VOX de si tenim o no tenim competència, justament
la grandesa de la democràcia és poder debatre les coses que ens
poden afectar, i és per això que consideram des del meu grup
que sí que és prescriptiu debatre aquestes coses en el si d’una
comissió per la qual podem estar afectats tant
mediambientalment com socialment com econòmicament.

A més, que es puguin fer estudis que puguin ser capaços de
debatre o de treure llum sobre l’afectació que pot tenir aquest
acord a les nostres illes i al nostre territori i a la nostra
economia és una qüestió per la qual sí que li donarem suport
des del Grup Mixt a tot aquest acord, perquè considerem que
sí és prescriptiu poder tenir la informació suficient per veure si
ens afectaria i com ens afectaria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula el diputat no
adscrit Sr. Maxo Benalal, per un temps de cinc minuts.

Quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, pues en realidad primero
que no pienso que nosotros tengamos que hacer el juego de ser
la Valonia número 2, cuando se decidió bloquearla por el
intercambio Unión Europea-Canadá. 

Yo he revisado el famoso..., bueno, un informe que se hizo
sobre este tema el 18 de septiembre de 2020, se ve que
efectivamente la comisión que se creó afirma que hay el
documento como está hoy pues no ofrece las garantías que
debería ofrecer, pues, por ejemplo, en el uso del principio de
precaución, los acuerdos tomados en el marco del Acuerdo de
París o el reconocimiento de preferencias europeas en ciertas
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normas medioambientales y sanitarias, pero sobre todo también
normas de trabajo o de bienestar animal. 

Lo primeramente importante, los riesgos climáticos y la
deforestación. Efectivamente, los elementos que hay en ese
texto sobre cuestiones de desarrollo durable, con una fuerte
participación que va a tener en este acuerdo Brasil, pero
también Argentina y Paraguay, y efectivamente, como ya dijo
mi compañero de Ciudadanos, pues a un nivel más pequeño,
Uruguay, a nivel de actividades agrícolas estarán al origen
efectivamente de una fuerte deforestación.

En el caso de Brasil, por ejemplo, pues el aumento de
producción generará obligatoriamente un cambio, una
modificación, del uso de tierras; igual cuando se estén
cambiando el tipo de productos que se van a exportar, que sean
pues el bovino, las aves, el puerco o el azúcar y el etanol, que
van a provocar pues que tierras que hoy son bosques pues que
se usen para cultivos extensivos. 

Este acuerdo, pues sí, objetivamente puede crear numerosos
desequilibrios, una asimetría en relaciones comerciales entre la
Unión Europea y el Mercosur, dada la especialización de
Mercosur en la exportación de productos agrícolas y
agroalimentarios, una heterogeneidad de los resultados para la
Unión Europea y para los sectores que van a ganar en Europa,
como industria y servicios, y los que van a perder
obligatoriamente, que van a ser agricultura y los
agroalimentarios. Un desequilibrio muy grande a nivel
competencia o concurrencia, que resultará del modo de
producción que ciertos sectores agrícolas llevan a cabo, por
ejemplo, pues a nivel de una protección medioambiental y una
sanitaria pues que no tiene nada que ver con la que tenemos
aquí en Europa. Y también la ausencia de un mecanismo de
protección específico de ciertos sectores de producción
agrícola que son los que más expuestos están a la concurrencia.

Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues, yo pienso, o sea, nosotros
como ha dicho también mi compañero de VOX, pues somos un
parlamento regional, nosotros pues en realidad de todas formas
lo que aquí se vote no va a decir absolutamente nada, que
sepamos que este tratado van a tener que aprobarlo los
parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y los
parlamentos de  cada uno de los países de Mercosur, quiere
decir que no vamos a decir nada. 

También que sepamos, por lo que pide mi compañero de
Izquierda Unida, sobre pedir comisiones, estudios y eso, pues
que eso ya lo ha pedido Francia, eso ya lo ha pedido Francia,
eso ya está en la mesa de la comisión europea y entonces me
parece absurdo que vayamos realmente a pedir lo mismo.

Entonces, en lo que a mí me respecta pues votaré que no a
todos los puntos de la PNL. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara correspondria la
intervenció del grup proposant. Quan vulgui, Sr. Jiménez, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, bueno, aquí lo que
se refleja, donde estamos ahora mismo hablando, es la
posición, la misma posición que se refleja en el Parlamento de
la Unión Europea, es decir, entre los partidos que apoyan los
tratados llamados de libre comercios y los partidos que nos
oponemos a ello. 

Y recuerdo también al Sr. Marí que cuando se empezó a
negociar este tratado, Unidas Podemos, bueno, Unidas
Podemos ni existía..., y, quiero decir, no estábamos en el
Gobierno, por lo tanto es un tema que viene ya de lejos, veinte
años han dicho varias personas, por lo tanto no puedo asumir
en ningún momento la responsabilidad de esta cuestión. 

En el partido, en la coalición a la cual yo pertenezco, que le
recuerdo también al representante del Partido Popular que es
que yo no soy Podemos, soy de Izquierda Unida, una vez más
tengo que recordar esto aquí por enésima vez, pero, bueno,
como es nuevo pues no pasa nada que lo vuelva a decir. 

Entonces, en el proyecto del tratado se contemplan por
parte de la comisión medidas de compensación, por ejemplo,
a sectores económicos porque no se tiene muy claro qué puede
suceder en cada uno de ellos, es decir, ya se va con ciertas
precauciones. Y a nivel concreto, no hay un análisis detallado
de los impactos regionales que podría tener la firma del
acuerdo. Por ahí la importancia de que en un parlamento de
estas características, como el nuestro, se puedan debatir estas
cosas, es decir, VOX, Ciudadanos y el Sr. Benalal dicen que
no, pero, bueno, tal como dice el representante de MÉS per
Mallorca, hay unos problemas evidentes que afectan al
territorio y aquí habrá que hacerlo, independientemente de que
no tengamos esa competencia, y por eso se traslada al Gobierno
central la preocupación, en caso de aprobarse esta PNL, de los
problemas que puedan suscitarse aquí, es decir, no me parece
tampoco nada extraordinario.

Luego, en cuanto a las cuestiones vinculantes, hay muchas
dudas al respecto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un
tratado de carácter mixto, esto aquí no se dice, pero hay que
decirlo, que está integrado por tres pilares relativos a comercio,
cooperación y diálogo político, que debe ser ratificado por el
Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los
parlamentos nacionales. De los tres pilares solo es vinculante
el primero, el comercio, los otros dos no lo son, donde están el
respeto a los derechos humanos, la protección ambiental, solo
se trabaja en el ámbito de las recomendaciones en estas cosas
últimas, lo cual no parece fiable en caso de un país como
Brasil, que tiene al frente un señor que su política se basa en la
deforestación, en la expulsión de indígenas de sus tierras, la
precarización laboral y, en general, con las débiles
reglamentaciones en materia social. 

Otros datos que les puedo dar, en Europa el cultivo y el uso
de transgénicos está muy reducido y regulado, en cambio, en
Mercosur en 2017 cultivaron el 41% del total de cultivos de
soja o maíz, que son los cultivos transgénicos más extendidos,
ya que acaban siendo pienso para animales, animales que
nosotros comemos más tarde, y además utilizan productos
fitosanitarios prohibidos aquí. Recordemos que de Mercosur un
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44% de un total de 508 sustancias utilizadas para producir en
agricultura, están prohibidas aquí en la Unión Europea pero
curiosamente esos productos químicos, fitosanitarios, se
fabrican aquí y se llevan allí; es decir, aquí lo prohibimos, pero
queda muy feo que la Unión Europea utilice estos productos,
pero se los damos a aquellos para que rocíen sus productos y
nos los pasen a nosotros, tranquilamente, sin mayor problema. 

Hay, por ejemplo, en la Unión Europea está prohibida
desde hace 25 años o 26 años la Ractopamina, una hormona de
crecimiento que se utiliza en los animales, mientras que en
Brasil sigue utilizándose para el engorde de vacuno, porcino,
etc. Esto son solo algunos ejemplos de la distinta manera de
trabajar en dos lugares diferentes que no tienen nada que ver
desde el punto de vista de protección ambiental y social y tal. 

Es decir, cuando hablamos de que..., -también lo ha dicho
el compañero de MÉS per Mallorca-, hablamos así de
economía, en general, hay la gran economía y la pequeña
economía, que está asociada al territorio, a la pequeña y
mediana empresa, tanto aquí, en Baleares, en España, como en
América Latina, aquí se está protegiendo a los grandes
conglomerados alimentarios de Sudamérica y a los grandes
productores de maquinaria y coches y farmacéuticas y químicas
de la Unión Europea, es decir, son grandes multinacionales, no
nos engañemos, eso es lo que estamos favoreciendo con ese
tipo de acuerdos. No podemos seguir por ese camino, vamos,
bueno, a menos que, bueno, los que quieren defender este
sistema..., oye, pues cada uno es libre de pensar lo que le dé la
gana, desde luego en mi formación no estamos absolutamente
de acuerdo con esta cuestión.

Y aquí lo voy a dejar. Bueno, simplemente y acabo ya con
esto, Sra. Presidenta, perdón por extenderme demasiado, aquí
hay tres cosas que son importantes -lo que pido es disculpas por
el tiempo- pero que ya acabo, aquí hay tres cosas importantes:
todos estos productos que vienen de tan lejos, estos viajes
quilométricos de los productos de un lado para otro, ¿ustedes
piensan que no afecta al cambio climático? Dentro de unos días
se abre la cumbre sobre el clima, se habla de estas cuestiones,
la contaminación que genera el transporte mundial, tanto en
aviones como en barcos es inmensa. Estamos contribuyendo al
calentamiento global, pero no pasa nada, todo en pro del
comercio, del comercio..., de este tipo de comercio.

Nosotros no estamos en contra del comercio, pero sí de un
tipo de comercio. No sé si han oído ustedes hablar de la
biodiversidad, dentro de unos días también hay una cumbre...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hauria d’anar acabant, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

... -sí, acabo, sí-, también dentro de unos días hay una cumbre
de biodiversidad, uno de los motivos fundamentales de la
pérdida de biodiversidad son este tipo de grandes transportes
internacionales. 

Bueno, y ahí me quedo, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Jiménez. No m’ha quedat clar si accepta
l’esmena del grup parlamentari... Sí? L’accepta? Perfecte.

Si els sembla bé, podríem agrupar les votacions, els punts
1, 3, 4 i 5 podríem fer un bloc de votacions, i el número 2 el
votaríem a part. Els sembla bé?

Idò passaríem primer de tot a la votació dels punts números
1, 3, 4 i 5, amb l’esmena incorporada. No, Sr. Jiménez?

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 9 vots a favor, 6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò passaríem a la votació del punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 9 vots a favor, 3 vots en contra, 3 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17986/20, relativa a l’Acord d’associació entre la
Unió Europea i Mercosur.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 4709/21, del Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres
actuacions en matèria d’habitatge.

Passam així al debat del segon punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4709/21 del Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i
agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sra. Presidenta, ara entrarà Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hi ha canvis de membres.
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En primer lloc, passarem al debat de les esmenes que es
mantenen a aquest projecte de llei, si els sembla bé passarem a
defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, que són de la RGE núm. 6813/21 a la RGE
núm. 6826/21 i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per la resta de grups parlamentaris. 

Té la paraula la Sra. Sureda, quan vulgui, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, ja ho
vàrem parlar en ponència, nosaltres hem presentat una sèrie
d’esmenes que van dedicades a modificar el redactat per donar
més claredat i més seguretat jurídica.

Aquestes esmenes són la 6823, allà on modificam el
redactat en el primer punt, perquè el consideram com dic, més
clar. 

A la 6813, eliminam l’apartat 4, de donar 3 dies hàbils. 

A la 6814, l’article parla del dret de tempteig i retracte amb
grans tenidors i, en canvi, diu que “el transmetent podria no
ser-ho”, nosaltres llevam aquest “no ser-ho” perquè sí que ho
hagin de ser.

A la 6815, pensam que és qui adquireix l’immoble qui
hauria de notificar i no el transmissor, i que vagi signada per les
dues parts.

A la 6816, això són canvis -disculpin- a la disposició final
primera, va en relació amb l’anterior i, per tant, no ha de ser
enlloc del qui transmet, sinó el que adquireix qui hauria de fer
els tràmits.

La 6817 va en la mateixa línia.

A la 6818, en cas de no voler modificar l’esmena anterior,
el que fem en aquest cas és suprimir l’apartat 5 de l’article 6,
26, quinquies, d’apartat 2 de la disposició final primera.

Vaig ràpida amb aquestes esmenes perquè són esmenes de
forma o de petites modificacions i realment a mi m’agradaria
fer èmfasi a dues en concret, que a una ja hi arrib, a la 6819 el
que fem també, com he dit, és millorar i donar més claredat
jurídica.

Me botaré la 6820, permeti’m-ho ara, perquè resumiré la
resta d’esmenes.

A la 6824, també fem una redacció més clara i el que fem
és donar un temps per fer aclariments, perquè al redactat no
marca el temps necessari i nosaltres li posam.

A la 6825, de la mateixa manera que l’anterior, donam més
claredat al redactat i es posen uns terminis, així com a la 6826.

I pel que fa a la disposició final tercera, bé, a l’esmena 6822
el que volem fer amb aquesta és que les aportacions de què es
parla, dels que formaran part... d’un grup d’experts que en

formarà part, també hi hagi un representant designat per la
FELIB.

I ara sí a les dues esmenes que, permeti’m-ho, m’hi aturaré
un poc. Ahir en el ple d’aquí del Parlament, vàrem parlar de
regular els preus de lloguer davant la necessitat que hi ha, ja ho
vàrem dir des dels diferents grups parlamentaris, de la
necessitat que tenim a la nostra comunitat d’habitatge destinat
a un lloguer social, o un habitatge també amb unes condicions
que no siguin tan cares, i vàrem dir que hi ha diferents factors
que poden fer que l’habitatge a la nostra comunitat tengui uns
preus elevats.

Pensam que abans de regular, que ja ho vàrem dir ahir, que
si la regulació és d’una manera excepcional en segons quins
casos, a segons quins espais i segons de quina manera es pot
estudiar, però pensam que abans d’intervenir en segons quines
propietats, és necessari ampliar el ventall el màxim possible, i
d’aquí, tant les propostes que vàrem fer en el seu moment a la
Llei d’habitatge, com les propostes que volem fer amb aquesta
modificació que aquí es presenta.

Per tant, amb la nostra esmena 6820 el que volem fer és
afegir una nova disposició addicional a la Llei 5/2018, perquè
es puguin fer convocatòries públiques en aquells terrenys que
siguin classificats com a sòl urbà i edificables que tenguin la
condició de promoció d’habitatge amb preu màxim. D’aquesta
manera es podria establir una col·laboració publicoprivada, allà
on es tengués en compte que s’aplicaran les densitats i les
normes urbanístiques dels mateixos habitatges de protecció
oficial que fa el Govern. 

Amb aquesta disposició el que es faria també és incrementar
l’alçada màxima permesa a la zona, sempre que no se superàs
la mitjana d’alçada existent en aquell carrer allà on s’ubicàs i
que també, com no, que hi hagués un informe preceptiu i
vinculant de la conselleria competent en matèria d’habitatge,
que fos el que determinàs exactament les mesures que
s’haguessin de prendre.

Aquests habitatges de preu màxim serien habitatges lliures
i hi hauria una sèrie de requisits per fer-se els quals seria: no
superar una superfície útil de 90m2; també que fos d’un preu
inferior al preu màxim de l’habitatge de protecció de règim
especial; o que no superàs en cap cas els 1.819 euros per metre
quadrat construït en cas d’habitatge, i els 1.091 en cas
d’aparcaments o trasters vinculats. 

Aquests habitatges es podrien adquirir a un preu amb una
sèrie de condicionants també, persones que no tenguessin
titularitat de ple domini o d’ús de dret real de cap habitatge
lliure; no podrien estar buits; no es podrien destinar ni a
segones residències, ni a qualsevol altre tipus no residencial; i
aquests habitatges de preu màxim tampoc no es podrien
transmetre entre vius, ni cedir l’ús per cap títol durant un
període de 20 anys. D’aquesta manera evitaríem especulacions
i donaríem possibilitats també als ciutadans de la nostra
comunitat de poder adquirir un habitatge amb uns preus
raonables.

Pensam que és una bona iniciativa, que almanco s’hauria
d’estudiar per part del Govern i d’aquí la nostra proposta. Això
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pel que fa a la primera esmena a la qual he dit que m’agradaria
fer un poc més d’èmfasi.

L’altra esmena és la que afecta la disposició final tercera, és
l’esmena 6821, i en aquesta també el que fem és afegir un nou
apartat, i també ja ho vàrem dir en el seu moment quan es va
fer la llei o a altres modificacions que hem tengut de la llei, que
el canvi d’ús d’aquells edificis d’allotjament turístic a zones
madures poguessin ser destinats a ús d’habitatge. Aquests
edificis, com dic, s’hauria de poder fer aquest canvi, si
s’haguessin de destinar a ús residencial, destinat exclusivament
a habitatge protegit o a habitatge a preu taxat, amb equipament
de caràcter sociosanitari o assistencial públic o privat si
estiguessin a disposició. 

Hem de pensar que en aquesta casa també durant la
legislatura passada s’ha debatut molt el tema de les residències
de les persones majors, que hi ha altres tipus d’espais que no
són residències com a tal i per ventura ens podríem trobar amb
tipus d’allotjaments turístics o d’establiments turístics que
podrien abastar i que persones, amb una certa edat, però que no
volen anar a residència, i estar a un complex, podrien tenir uns
espais d’aquests i la conselleria competent no hauria de fer una
inversió tan elevada en la construcció d’aquests edificis.

També es podrien... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Està esgotant el temps, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... -ja ha acabat?-, bé, en definitiva i per resumir, a aquestes
dues esmenes i a totes les que hem presentat ens agradaria que
hi donassin suport.

Pel que fa a la resta de grups parlamentaris no especificaré,
just m’ha vengut amb les nostres esmenes, sinó que a segons
quines, les que van en la línia de les que nosaltres presentam els
donarem suport, en algunes ens abstindrem i a algunes no els
donarem suport, perquè consideram que no van d’acord amb
les línies que es marquen des del nostre grup parlamentari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar també les esmenes
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm.
6852/21 a RGE núm. 6862/21, l’esmena RGE núm. 6872/21 i
per posicionar-se també respecte de la resta d’esmenes dels
altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Campos, per un
temps de deu minuts.

Quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, como ya adelanté la
semana pasada en la ponencia, nosotros somos coherentes con
lo que ya dijimos en un primer momento, nosotros ya votamos

en contra en el pleno del pasado 1 de junio, porque además
apreciamos indicios de inconstitucionalidad en este decreto.

Voy a decir brevemente el porqué, ya lo dije también
brevemente también la semana pasada, pero para que no haya
ninguna duda: nosotros, además de la dudosa justificación de
la urgencia para regular esta materia mediante decreto ley,
consideramos que la norma supone una intromisión en el
derecho de propiedad, introduce un derecho de tanteo y retracto
del Gobierno balear en esas transmisiones entre grandes
tenedores. Este derecho de adquisición, además, como se indica
en el articulado, no solo afecta a la primera sino también a las
posteriores transmisiones, aunque no sea el gran tenedor
transmitente quien haya adquirido la titularidad del inmueble en
el proceso judicial o extrajudicial, lo cual nos parece muy
sorprendente y la verdad es que bastante peligroso. Ese
concepto indeterminado de “las siguientes transmisiones” no
especifica hasta cuándo estará sujeta la propiedad a este
derecho de tanteo y retracto, por eso decimos que supone una
intromisión al derecho de propiedad e introduce, además,
inseguridad jurídica en las transmisiones de viviendas.

Por eso todas nuestras enmiendas han sido de supresión y
ya no solo en este tema. 

Por otra parte, y ya no lo decimos nosotros, la patronal de
propietarios, ASVAL, que es el representante mayoritario de
los propietarios de vivienda en alquiler, también se manifestó
en contra de este decreto ley en el mismo sentido que hemos
dicho nosotros y en el cual justificamos, por eso, ese tipo de
enmiendas que nosotros hemos presentado. Ellos, al igual que
nosotros, creen que supone un ataque al derecho a la propiedad
privada, que está recogido en la Constitución, y así lo vemos
nosotros también, y eso es difícil de subsanar así como está
redactado este decreto ley.

Hay múltiples artículos, hay múltiples apartados de artículos
donde se comete..., bajo nuestro punto de vista, algo que no se
puede admitir, por ejemplo lo de que los inspectores puedan
actuar bajo una identidad encubierta. 

En definitiva, y para no cansarles, nuestras enmiendas son
de supresión. Nosotros creemos que si este texto, que, además,
visto el posicionamiento de la semana pasada, no creemos que
vaya a haber grandes cambios y se va a conservar el cuerpo
original de ese decreto ley, en el cual insistimos que, si se
aprobara así, también miraríamos la posibilidad de presentar un
recurso ante el Tribunal Constitucional, pues vamos a votar...
nuestro sentido del voto será parecido al que hicimos la semana
pasada, es decir, nos vamos a abstener en la mayoría de
enmiendas de los otros partidos, lógicamente porque
consideramos que no se puede hacer de otra forma.

Veremos de todos modos cómo llega ese proyecto de ley al
pleno y ahí, pues, bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo
que, como digo, consideramos que tiene que ser lo más
coherente con las posiciones que defendemos.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt que van de la RGE núm. 6876/21 a la
RGE núm. 6888/21 i també per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades per la resta de grups, té la paraula la Sra.
Font, per un temps de deu minuts.

Quan vulgui.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Nosaltres
hem presentat 13 esmenes a les disposicions finals primera,
quarta i sisena i 12 d’aquestes estan enfocades a modificar
diferents articles de la Llei d’habitatge per tal d’establir un
règim de contenció de preus.

Ja ho vaig explicar l’altra vegada, però abans que la gent es
posi molt nerviosa, paral·lelament també hem presentat una
proposició de llei per modificar la LAU, l’article 17 i
precisament atorgar aquestes competències necessàries per a la
comunitat autònoma.

L’esmena 6876, aquesta és l’única esmena que no té a veure
amb el règim de contenció de preus d’arrendament
d’habitatges, en aquest cas el que proposam és que en la
composició del jurat de cessió d’habitatges desocupats hi hagi
representants membres de cadascuna de les illes perquè
entenem que la realitat de cada illa és ben diferent.

A l’esmena 6877, modificam l’article 8 de la Llei
d’habitatge, que recull les competències de l’administració de
la CAIB en matèria d’habitatge per tal d’afegir-hi les d’elaborar
i actualitzar l’índex de referència de preus de lloguer i la de
declarar àrees amb mercat d’habitatge tens.

La 6878 és una modificació de l’article 22 de la Llei
d’habitatge, que recull les competències dels ajuntaments per
tal d’afegir-hi la competència de sol·licitar la declaració d’àrees
amb mercat d’habitatge tens.

La 6879, aquí modificam l’article 25, que fa referència a
l’oferta, la promoció i la publicitat d’habitatges per tal que a
totes les ofertes i anuncis de lloguer d’habitatges s’hi inclogui
l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges i
s’informi, si n’és el cas, de l’aplicació del règim de contenció
de preus.

La 6880, modificam també l’article 25 que fa referència als
sistemes de mediació extrajudicial per tal que aquests es puguin
fer càrrec explícitament dels conflictes derivats de l’aplicació
del règim de contenció de lloguers.

La 6881, introduïm un nou article a la Llei d’habitatge per
a la creació i regulació de l’índex de referència de preus de
lloguer d’habitatges. Aquest instrument és clau per monitorar
l’evolució dels preus de lloguer i, a més, sempre com a base per
a la limitació dels preus de lloguer. Alhora aquest índex es basa
en el Registre de fiances de contractes d’arrendament de
finques urbanes de les Illes Balears que ja preveia la Llei
d’habitatge.

Els propietaris d’habitatges amb preus per sobre de l’índex
esmentat no es podran beneficiar de programes de lloguer ètic.

La 6882, modificam l’article 58 de la Llei d’habitatge per
tal que els propietaris d’habitatges que es lloguin sobre aquest
índex no es puguin beneficiar tampoc d’ajuts o prestacions. 

La 6883, modificam l’article 87 que fa referència al registre
de fiances per tal que hi figurin totes les dades necessàries per
elaborar aquest índex de referència.

La 6884, modificació de l’article 88, s’introdueixen tres
tipus nous d’infracció greu a la Llei d’habitatge, com ara no
incloure l’índex a la publicitat d’habitatges o fixar rendes de
lloguer per sobre de l’import màxim establert pel règim de
contenció de preus.

La 6885, modifica l’article 11 i també s’introdueixen tres
tipus nous d’infracció molt greu a la Llei d’habitatge: establir
una renda de lloguer que sobrepassi en més d’un 20% per sobre
de l’import màxim establert pel règim de contenció de preus i
ocultar al llogater que l’habitatge es troba subjecte al règim de
contenció de rendes o la informació relativa a l’índex de
referència de preus de lloguer d’habitatges o l’import de la
renda del contracte d’arrendament anterior necessari per
determinar el preu de referència. 

L’esmena 6886, aquí, com que proposam la introducció
d’un capítol a la Llei d’habitatge, que de fet és el nucli de la
regulació dels preus de lloguer, i consta de 12 nous articles, em
permetran que no els expliqui els 12 nous articles perquè potser
és una mica massa dur per a tots aquí plegats i, a més a més,
segurament ja s’ho han llegit amb molt de deteniment.

Seguim, 6887, s’afegeix una nova disposició transitòria a la
Llei d’habitatge per deixar clar que el règim de contenció de
lloguers només s’aplicarà als contractes signats o renovats a
partir de l’entrada en vigor de la nova llei.

6888, aquí es modifica la disposició final sisena per tal
d’establir un termini de dos mesos al Govern per posar en
marxa el registre de fiances i un termini de tres mesos per
constituir una comissió per fer un seguiment i avaluació de
l’aplicació del règim de contenció de lloguers.

Aquestes són les nostre esmenes que hem presentat i que
entenc que segurament no tindrem el suport que tant voldríem,
entenc segurament que també hi haurà gent que pensarà que
amb l’acord arribat ahir a nivell estatal queda cobert tot aquest
tema. Nosaltres precisament, arran d’aquest acord que s’ha
arribat a nivell estatal, pensam que més motivadament aquestes
esmenes s’haurien d’incloure en aquest projecte de llei, però,
bé, ho deixaré per al Ple, per al debat més de caire polític, si no
els sap greu. 

Respecte de la resta d’esmenes dels altres partits que s’han
presentat, votarem en contra directament de totes les esmenes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE
núm. 6890/21 a la RGE núm. 6908/21, i per posicionar-se
també respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
deu minuts.

Quan vulgui.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bien, debatimos hoy las enmiendas del
proyecto de ley para impulsar y agilizar la tramitación de
ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda, que deriva
de un decreto ley que en su día se intentó..., bueno, se validó,
pero que pasó a tramitación por proyecto de ley.

El título es muy claro, en teoría esta ley debería ser para
impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones,
pero, bueno, vienen las otras actuaciones en materia de
vivienda, que es el cajón de sastre que utiliza el Govern o los
partidos que dan apoyo al Govern para incorporar medidas que
no tienen nada que ver con la tramitación de ayudas, por
ejemplo el tema de los inspectores e inspecciones a viviendas
y otros puntos que, bueno, que no tienen nada que ver con lo
que dice el título.

Ante esta situación desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos pues hemos aprovechado para modificar la
diferente legislación que hay en materia de vivienda, para
impulsar lo que desde nuestro grupo parlamentario
consideramos que deben ser las medidas que se deben trabajar
para mejorar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de
nuestras islas.

Lo primero que hay que hacer es tener muy claro que la
situación legislativa actual no favorece el acceso a la vivienda,
por eso ya de entrada hemos podido modificar diferentes textos
y párrafos de la exposición de motivos, una exposición de
motivos que evidentemente el Gobierno pues utilizaba para
vanagloriarse de su legislación y de sus acciones a favor de
favorecer el acceso a la vivienda, que realmente se demuestra
que no ha sido para nada positivo.

Nosotros hemos pedido incorporar ya a la exposición de
motivos dos párrafos: uno, que indica que la precondición
necesaria para el desarrollo de un plan de vida autónomo es
disponer de una vivienda digna, tener un hogar en condiciones
es básico para el ejercicio de múltiples derechos, como la
intimidad, el desarrollo de un proyecto vital y una zona de
protección de la esfera privada de los ciudadanos.
Desafortunadamente, muchas personas carecen de la
posibilidad de disponer de una vivienda digna, algo
especialmente agravado en el caso de los jóvenes.

Pedimos incorporar otro párrafo en la exposición de
motivos diciendo claramente que la Ley 5/2018 significó un
parón en las políticas de vivienda pública, incrementándose en
los años posteriores las listas de solicitantes de vivienda
pública debido a la nula construcción de este tipo de viviendas.

Los sucesivos decretos ley no han hecho más que incrementar
la problemática de acceso a una vivienda asequible.

Desde nuestro grupo parlamentario, ¿cuáles son las medidas
que se deberían impulsar para favorecer el acceso a la vivienda,
principalmente de los jóvenes? Pues, dos muy claras, y lo han
dicho también otros grupos parlamentarios: la primera,
potenciar la colaboración público-privada para que se realicen
construcciones de obra nueva que sean orientadas a precios
asequibles para nuestros ciudadanos. Hoy en día tenemos la
problemática de que la mayor parte de las promociones
privadas tienen una orientación hacia alto poder adquisitivo
para que la rentabilidad de la promoción pues se ajusta a lo que
solicita el mercado. Si queremos revertir esta situación y que
las nuevas construcciones se hagan con viviendas asequibles a
nuestros ciudadanos, esto tiene que venir acompañado de una
colaboración público-privada, como la que ha propuesto por
ejemplo el Grupo Parlamentario El Pi, u otras, pero si no se
hace nada las construcciones de obra nueva seguirán
construyéndose para un público de alto poder adquisitivo. Esto
implica modificar diferente legislación que ya iré analizando
posteriormente.

Y otro pilar de medidas para incrementar el número de
viviendas sociales y de favorecer el acceso a la vivienda
asequible es evidentemente reforzar el cambio de uso, reforzar
y potenciar el cambio de uso de edificios turísticos obsoletos y
adaptarlos para que puedan ser viviendas para jóvenes en el
régimen de alquiler o el que se considere necesario, después de
llegar a un acuerdo con la propiedad o analizando caso por
caso, como ya marca la propia Ley 2/2020.

Para potenciar estas dos iniciativas pues hay que tocar la
mayor parte de las leyes que ya se tocan en este proyecto de
ley, como son la Ley de la vivienda, la 5/2018, en la que
nosotros solicitamos, mediante enmienda, que la figura del
convenio de colaboración sea preferente en la construcción de
vivienda, esto afecta al artículo 30 de la ley. También afecta al
artículo 31 otra enmienda que queremos incorporar “en
colaboración con la propiedad en todos los temas relacionados
con el alquiler de viviendas”, no puede ser que las propiedades,
los propietarios de las viviendas en alquiler no puedan ni
siquiera intervenir en el proceso de decisión de cómo se va a
regular este tipo de contratos de alquiler y de potenciar que la
gente, los propietarios y sobre todo los pequeños propietarios
no se vean condicionados y que eviten poner su inmueble en
alquiler por inseguridades jurídicas que sufren hoy en día.

Otro punto que queremos modificar de la Ley de la vivienda
es el que hace referencia a transmisiones entre grandes
tenedores, que se habla que se darán..., hay derecho de tanteo
y retracto en diferentes transmisiones; bueno, a ver, hay que
poner un..., no queda clara la redacción actual y nosotros
siempre decimos que el derecho de tanteo y retracto deberá
hacerse en transmisiones entre grandes tenedores, no en
posteriores transmisiones, como dice el artículo 26 quater del
punto 3 del decreto ley que ahora estamos tramitando como
proyecto de ley.

Finalmente pues hablamos del artículo 42 de la Ley 5/2018,
que es la que hace referencia a la cesión de viviendas

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106890
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105908


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 55 / 6 d'octubre de 2021 829

desocupadas de grandes tenedores, que nosotros pedimos que
se derogue.

En la disposición final segunda de este proyecto de ley ya
se hace referencia al Decreto Ley 3/2020, de 28 de febrero, de
medidas urgentes en materia de vivienda, un decreto ley que,
evidentemente, únicamente sirvió para que el Govern balear
pudiera tramitar las viviendas del IBAVI vía Consell de
Govern, botándose mucha gestión urbanística que el sector
privado sí que tiene que realizar.

Aquí ponemos varias enmiendas e insistimos en que se
puedan beneficiar de estos beneficios las viviendas asequibles
fruto de la colaboración público-privada, y esto afecta pues al
artículo 2 del Decreto Ley 3/2020.

Y también estaría bien que se pudieran incorporar las
viviendas provenientes de cambio de uso acogidas a la
disposición adicional primera de la Ley 2/2020, de 15 de
octubre. 

También sería muy positivo que el artículo 63 bis de la Ley
5/2018, que en el Decreto Ley 3/2020 se tocaba, para mejorar
el índice de intensidad de la vivienda protegida, que permitía
que las viviendas promocionadas por el IBAVI pudieran ser de
60 metros, este artículo también pudiera acogerse, la vivienda
asequible, en fruto de colaboración público-privada. 

Y finalmente, pues insistir en que las viviendas fruto de
convenio de colaboración público-privada y así como las que
vienen de cambio de uso de edificio turístico obsoleto a
vivienda social, en el punto 15 de este decreto ley, pues
también se vean incorporadas. Son enmiendas para facilitar la
agilidad de la gestión urbanística de todos estos proyectos. 

Luego, otra ley, esta va a la disposición final tercera, que se
toca en esta tramitación, es la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el
ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears, en
ese, como entra “para paliar los efectos ocasionados por la
COVID” pero sí que habían puntos que nosotros consideramos
que se deben tocar también para impulsar en este caso el
cambio de uso de edificio turístico obsoleto a vivienda social,
especialmente para jóvenes. Aquí se tocan pues el punto 2.a) de
la ley, el punto 2.c), el punto 4 de este decreto ley...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hauria d’anar acabant, Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sí. Y finalmente, tocamos una ley que no se toca en esta
tramitación, que es la Ley 9/2020, de medidas urgentes de
protección del territorio de Baleares, que pedimos incorporar
también las enmiendas fruto del convenio de colaboración
público-privada para construcción de vivienda asequible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara passam a la
defensa de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, que van de la RGE núm. 6912/21 a la RGE núm.
6923/21, i també per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per la resta de grups parlamentaris, té la paraula el
Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

Quan vulgui. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria saber si s’ha
de tenir consideració a l’esmena in voce que he presentat a tots
els representants o ho tractaríem després, en el segon torn de
paraula, per no interrompre en aquest moment...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Si vostè vol presentar l’esmena in voce, la presenti i com
que hi ha d’haver unanimitat per...

EL SR. CAMPS I PONS: 

D’acord, moltes gràcies. El Partit Popular vol presentar in
voce una esmena perquè considera adient aquesta proposta que
afectaria la disposició final primera amb el següent contingut:
“A totes les promocions d’habitatge protegit que dissenyi i
executi el Govern de les Illes Balears es reservarà almanco un
o més habitatges aptes per a famílies nombroses”.

Quant a les esmenes que van entrar en el període ordinari,
el Partit Popular n’ha registrades 12. Entenem extremadament
preocupant que no es doni una protecció a la propietat privada,
que als posseïdors legítims, front a aquest abús d’ocupació
irregular en un estat de dret seriós com el nostre, no es puguin
protegir els drets constitucionals, sobretot el dret de la propietat
privada, un dret constitucional en els articles 33 i 58 de la
Constitució. És cert que la Constitució també protegeix el dret
a disposar d’un habitatge digne, però en cap cas expropiar
d’una forma irregular el dret dels altres és una solució. 

En aquest sentit, a l’esmena 6914, referent als grans
tenidors, es consideren grans tenidors, vostès, aquí a partir de
10 habitatges, entenem que és abusiva aquesta xifra perquè
realment, tenint en compte que el 90 i molt llarg per cent
d’aquestes persones que tenen aquestes propietats són persones
privades, són persones de Balears, principalment en aquest 5 o
6% per cent que representen els grans tenidors que serien les
entitats bancàries. Per tant, entenem una quantitat excessiva, i
com que va en la línia de les seves polítiques, des del Partit
Popular proposam aquesta esmena perquè almenys no afecti
molts de propietaris i ciutadans d’aquestes illes. 

També presentam l’esmena 6915, allà on parlam de temes
de sancions. Entenem injust que propietaris que hagin pogut fer
qualsevol tipus d’acció que, una vegada hagin pogut reposar i
s’hagi pogut tornar a la normalitat urbanística, idò que no
tenguin aquestes opcions de condonacions i que les sancions,
les penalitzacions, idò que siguin fortes i agressives cap a
aquestes figures, entenem que les persones que no es puguin
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restituir i que hagin fet una greu acció idò que tenguin aquestes
penalitzacions, però no tothom a dins del mateix sac, com
intenten fer vostès.

Quant a la 6916, entenem que criminalitzen els propietaris
perquè tenguin un habitatge buit i que, tot el contrari, nosaltres
entenem que aquests habitatges, a més de les seves polítiques
que l’únic que veiem en els darrers anys, aquest increment de
preus, que han apujat més d’un 50%, ara amb els nous acords
que han anunciat des del Govern d’Espanya, el Govern central,
idò encara gravarà molt més aquestes circumstàncies, en lloc
d’incentivar, en lloc de bonificar a través d’IRPF aquestes
rendes als propietaris, en lloc de garantir si es produeixen
desperfectes o retards o falta de pagaments del lloguer a
aquests propietaris, idò el govern a través d’avals, a través de
garanties, idò puguin donar-los a aquests propietaris perquè
posin en circulació els seus habitatges, entenem que seria una
acció molt més positiva, s’entendria i segurament hi hauria en
circulació molts més habitatges que davant aquestes decisions
d’expropiació, encara que siguin transitòries en 7 anys, totes
aquestes intervencions en el preu del mercat l’únic que fan és
l’efecte contrari al que necessiten els ciutadans de les Illes. 

Quant a la 6917, proposam afegir un punt: “La prohibició
de fer beneficiari d’ajudes públiques per part d’aquelles
persones que ocupin il·legalment un habitatge”. Entenem que
quan una persona ocupa de manera irregular no ha de tenir cap
tipus de facilitat per part de les administracions, tot el contrari,
beneficiar-se del sistema i encara estar dins una propietat
privada, idò ens sembla que no és la millor manera de
solucionar els problemes i, per tant, entenem que hauria de
sortir de la roda d’aquest tipus d’ajuts, de subvencions, i també
seria una manera d’erradicar i perseguir a aquestes màfies que
s’estan instaurant i s’aprofiten, desgraciadament, d’aquestes
persones, d’aquestes famílies més vulnerables. 

Quant a l’esmena 6919, també insistim en aquestes
infraccions greus, no?, entenem que contra l’ocupació irregular,
l’ocupació il·legal, hi ha d’haver mesures contundents i que
l’administració ha de cercar altres vies per poder donar resposta
a aquestes necessitats.

Quant a la 6920, amb l’esmena aquesta, suprimir tot el
relatiu a les expropiacions. Entenem com a un greu error i un
abús de les funcions legislatives, d’acord amb el posicionament
del Tribunal Constitucional establert a la sentència 16/2021, de
28 de gener, mitjançant la qual anul·la diversos preceptes del
Decret Llei 17/2019, del Govern de Catalunya, a vostès els
agrada aquest tipus de política, ja veiem quins resultats tenen,
fins i tot ja tenen sentències que anul·len aquest tipus
d’iniciatives. Per tant, s’ho haurien de fer mirar.

La 6921, aquí també trobam una falta d’oportunitat, així
com vostès van proposar i van tirar endavant aquesta esmena
per poder autoritzar i facilitar unes instal·lacions esportives,
així com educatives, que deixin figures, com pot ser l’edifici
Don Pepe, quant a les construccions i instal·lacions que es
trobin fora d’ordenació, es puguin autoritzar obres de
consolidació i de reparació que exigeixen la salubritat pública,
la seguretat de les persones, o la bona conservació de les
construccions i instal·lacions. Per tant, entenem que tenim una
oportunitat per poder donar resposta a aquestes 100 famílies

que pateixen l’abandó per part de les administracions, tant
d’Eivissa com aquí, principalment de l’Ajuntament de Sant
Josep, com el Govern balear.

La 6922, impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres
actuacions en matèria d’habitatge, que sigui una realitat.
Entenem que és extremadament urgent aquesta agilització,
sense anar més enfora, les ajudes de lloguer aquest any acaben
de sortir dia 1 d’aquest mes, per tant, han de ser molt més
diligents i molt més ràpides aquestes ajudes, perquè les famílies
ho necessiten i vostès l’únic que fan amb aquest retard és
empitjorar el dia a dia dels ciutadans.

Quant a l’esmena 6923, tornam insistir des del Partit
Popular quant a poder millorar totes aquestes urbanitzacions
que freturen de sanejament, de serveis bàsics perquè vostès van
considerar en el seu dia que no s’havia de donar més
oportunitats a tots els ajuntaments que no tinguessin aquest
sanejament i aquestes infraestructures bàsiques. Nosaltres ho
entenem un error, se segueix contaminant...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’està acabant el temps, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

... -sí-, se segueix contaminant, se segueix fent un mal ús dels
recursos dels ciutadans, per falta d’aquestes infraestructures i,
per tant, entenem que hem d’insistir i aprofitar aquestes
iniciatives.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara passarem als torns en
contra. En primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per un temps de deu minuts també.

Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros desde el Grupo
Parlamentario Unidas Podemos hemos estado mirando todas las
enmiendas presentadas y pasaremos a hacer una crítica o una
valoración general de todas ellas.

Empezando por Proposta per les Illes, nosotros entendemos
que ustedes, si bien es cierto que buscan salidas que puedan
mejorar, equilibrar el espacio público y privado, la oferta
pública y privada, a nuestro juicio caen a veces en algunas
contradicciones que pensamos que van a encontrar en la propia
ley; es decir, su apuesta es obviamente la normal con sus
planteamientos, pero entendemos nosotros que debería estar
más ajustada a lo que pretendemos nosotros.

Apuestan por la vivienda, por ejemplo, de precio tasado,
cuando en la ley de lo que trata aquí es de la vivienda de
alquiler, no de compra.
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Luego hacen algunas acotaciones, o eliminan algunas
partes, o algún trozo del algún párrafo, a veces no entendemos
exactamente muy bien por qué, es decir, o bueno, tal vez sí lo
podamos entender, pero que no lo acabamos de ver del todo; es
decir, por ejemplo, en la 6813, eliminan la posibilidad de
comunicar la oferta obligatoria de comunicar a los grandes
tenedores del alquiler social en caso de desahucio, ¿por qué hay
que eliminar esta cuestión, esta obligación que se pone ahí? Es
decir, es una cosa normal, puesto que va con el espíritu de la
propia ley.

También en otra de ellas, en dos o tres más de estas, se
habla del derecho de tanteo y retracto, de alguna manera
tratando de limitar este derecho, cuando es una de las partes
precisamente fundamentales de esta ley. 

Luego, ya lo he dicho, los precios tasados, la estrategia de
viviendas VPO. Añaden también, otro añadido, que añaden que
para el régimen de reconversión y cambio de uso, en la 6821,
se añada lo de “las zonas de emergencia habitacional”, ¿cuál es
ese objeto de poner este punto aquí? En fin.

Tampoco vemos claro el nuevo vocal que quieren aportar
para el jurado de cesión de uso de viviendas ocupado, que
entendemos que no es necesario y, bueno, más o menos esta es
la idea general.

En cuanto a VOX. Bueno, es que el debate ahí queda
cortado al pedir la supresión de todo el articulado, entonces es
imposible debatir algo cuando se niega en su totalidad el propio
articulado o el sentido general de toda la ley. Usted dice que lo
van a llevar al Tribunal Constitucional, evidentemente están en
su derecho, pero no podemos decir mucho más aquí a este
respecto.

En cuanto al Grupo Mixto, aquí tenemos que hacer una
observación muy genérica, a MÉS per Menorca, ya hablamos
el otro día de que el espíritu de lo que se plantea en sus
enmiendas lo compartimos desde Unidas Podemos, porque
creemos en estas cosas, por eso hemos trabajado largamente
durante muchos meses en el Gobierno central para conseguir
llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, y afortunadamente
en el día de ayer, bueno, pues llegó este acuerdo; es decir, un
día que también fue estupendo porque ayer también se aprobó
una PNL en este Parlamento, de manera más modesta, pero,
bueno, en el mismo sentido. Claro, nosotros aquí proponíamos
y seguimos proponiendo esto, es decir que ahora mismo no está
regulado porque hay que hacer la ley, pero existe ya esa
intención de trabajar, a través de un sistema estatal de índice de
alquiler de vivienda, esa regulación de precios. Pero al mismo
tiempo, además, trasladar la posibilidad de las comunidades
autónomas con este mismo fin. Es decir que es algo que se
pedía desde las enmiendas de MÉS per Menorca también, es
decir que hubiera un poder, digamos, de decisión desde los
territorios y que no todo fuera a nivel del Estado. Entonces esa
posibilidad de trabajo común de comunidades autónomas con
el Estado creemos que recoge parte de lo que MÉS per
Menorca decía.

Luego también esta posibilidad de trabajo reconoce, bueno,
reconoce, no es que reconozca, sino que da pie a que su
argumentación, que se basa mucho en la Ley catalana de

vivienda, está recogida porque esta propia normativa estatal
dará mayor carga jurídica o facilidad jurídica a la propia Ley
catalana de vivienda, es decir, posibilitará que el Constitucional
no falle en contra. Por lo tanto, nosotros ¿qué decimos a MÉS
per Menorca? Pues que se adhieran a nuestro trabajo, a nuestra
propuesta, que se sumen a ello. En caso contrario, pues no
podemos hacer mucho más, evidentemente tenemos una linea
de trabajo que nosotros tenemos que mantener ahí.

En cuanto a Ciudadanos, bueno, yo creo que a ustedes el
espíritu de la ley no les interesa lo más mínimo, supongo que
porque su apuesta por el liberalismo económico les lleva a esta
cuestión; es decir, aquí se mezclan en esta ley cuestiones
sociales y ustedes, no digo que estén en contra de lo social,
pero sí creen que todo se soluciona desde el propio mercado,
que todo lo soluciona el mercado, y nosotras entendemos que
eso no es así. De hecho, tienen una insistencia manifiesta en
todas sus..., no en todas, pero sí en muchas de sus enmiendas,
en la colaboración público-privada, que lo dicen
continuamente, aquí, en el pleno, en fin... y además es que esta
colaboración público-privada lo ponen de manera tan insistente
cuando a veces ya está recogido en muchas partes de los textos
legales que existen aquí.

Bueno, luego hay cuestiones un poco de detalle, pero es que
no me da tiempo a entrar en cada una de ellas porque se me va
el tiempo, ¿no?, hay algunas que van directamente contra un
decreto ley aprobado, el (...), que se aprobó, pues aquí ustedes
con una enmienda van en contra de esto, y otras muchas que
van todo el rato en contra de ese espíritu de la ley, ¿no?

Entonces..., y les recuerdo también una cosa que también
recordaba a El Pi, que la ley habla de alquiler, no de compra,
y también ahí entran en esta cuestión.

Bueno, ya por último para acabar, en cuanto al PP, pues el
discurso es el de la propiedad privada, es decir, cuando nadie
lo ha discutido en esta ley, es decir, ahí no se está diciendo
nada en la ley de quitar la propiedad privada, expropiar de
manera definitiva, todas estas expropiaciones son temporales
exclusivamente. Y simplemente lo que se tiene en cuenta son
las necesidades sociales de la población y de lo que se trata es
de dar la solución. 

Lo que sí vemos en sus propuestas es su apuesta
precisamente por los que más tienen, en Baleares hay unos
9.000 propietarios con más de 10 inmuebles, de los cuales 500
con más de 50 y 1.000 con más de 25, es decir, estos son datos
que llegan a... uno debería pensar un poco sobre esto, más que
hablarnos luego del pisito que tiene mi tío que está no sé
dónde, que nadie se mete con esto, es decir, nadie se mete con
esta cuestión, estamos hablando de otra cosa.

Y luego ustedes siempre hablan de su tema..., que yo
siempre digo su tema estrella, los "okupas", (...), ¿cómo vamos
a meter...?, es un tema penal que no tiene cabida en una ley de
este tipo. Y luego pedir 15 viviendas en vez de 10, o sea..., yo
le digo una cosa, nosotros, por ejemplo, Unidas Podemos
estamos por 5, por bajarlo a 5, o sea para que se haga usted una
idea de por dónde vamos.
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Bueno, luego, pues vemos cosas que también están en
contra del derecho de tanteo y retracto y hay enmiendas que
van en contra de las personas más vulnerables, que castigan a
quien menos tiene, es decir, porque se sospecha de ellos,
entonces..., se trata aquí precisamente de intentar hacer una ley
mínimamente social.

Bueno, yo creo que más o menos esto es..., bueno en algún
sitio piden una moratoria para concesiones de licencias
urbanísticas, en fin, cuestiones que nosotros evidentemente no
compartimos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara toca el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas, per un temps de
deu minuts per explicar els seus vots, en torn en contra.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, la legislatura passada es va fer una
llei d’habitatge innovadora, una llei d’habitatge que anava més
enllà d’allò clàssic, aquest és el segon decret llei d’aquesta
legislatura, aquest convertit en llei, que d’alguna manera cerca
millorar la Llei d’habitatge aprovada a la passada legislatura,
el primer en prepandèmia, per tant, millorava allò comú, aquest
fet en plena pandèmia, un cop vistes les febleses de la norma en
un moment de màxima tensió com ha estat la pandèmia.

Al mateix temps es negociava al Govern de l’Estat una llei
en què sembla que s’ha arribat a l’acord. Pel que sabem, pel
que ha sortit en premsa, veiem que aquest acord va en
consonància una mica amb la línia que treballam aquí, però
encara no coneixem el text, el text definitiu, el text concret no
el coneixem.

Per tant, nosaltres, per exemple, a les esmenes de MÉS per
Menorca sobre règim de contenció de preus farem una
abstenció, perquè creiem que volem veure el text definitiu de
la llei que s’ha acordat o pactat a Madrid abans de prendre una
decisió definitiva, perquè entenem, i estam d’acord amb la
filosofia de les esmenes que planteja MÉS per Menorca, per
tant, esperarem, com que tenim temps, esperarem a veure el
text definitiu de la norma que s’aprovarà al Consell de
Ministres a Madrid per pronunciar-nos.

Quant a la resta de grups, ho ha dit el company d’Unidas
Podemos, el company Jiménez, i només... jo crec que aquí
sobresurt una mica..., és a dir, Ciudadanos en la seva línia
habitual de feina i manté aquesta línia en temes d’habitatge,
habitual de feina i la plasma a les esmenes que ha plantejat.

Sí que és veritat que el PP, per exemple, al marge del que
ha dit el Sr. Jiménez, no deixa de sorprendre’m aquella que
torna obrir una altra moratòria per a segons quins permisos
d’obres i..., és a dir que segueix també en aquesta línia de feina
de no arribar a tancar mai els problemes urbanístics, al contrari,
anar obrint fronts nous de qüestions urbanístiques per a així no
arribar a legislar d’una forma definitiva i tancar, anar tancant
els problemes que hi pugui haver.

Al marge d’això creiem que el que ara debatem que es va
iniciar com a un decret llei és encertat i mirarem de mantenir el
nostre vot fins al dia del plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, aniré per partits perquè així
serà més fàcil agrupar el que hem de dir a cadascuna de les
esmenes.

Començam pel Partit Popular, hi ha un total de 5 esmenes
que van en la seva obsessió habitual en aquesta cambra de
mesclar el fenomen ocupa amb altres qüestions relacionades
amb l’ocupació, en aquest cas volen ficar dins un decret llei
qüestions que afecten l’àmbit processal i penal i les volen
mesclar amb qüestions d’àmbit administratiu, fins i tot idò
arribar a eliminar ajudes a persones que estan realitzant una
ocupació quan saben perfectament que aquestes qüestions són
dos àmbits totalment diferents de l’ordenament jurídic i que no
podem mesclar-los i molt manco en una llei que parla
d’habitatge, perquè és una competència autonòmica i saben
perfectament que la lluita contra l’ocupació il·legal, que
nosaltres rebutjam, per enèsima vegada, es fa mitjançant tota
una sèrie d’eines de l’ordenament jurídic estatal.

Pel que fa a l’esmena 6921, nosaltres som conscients que si
l’aprovàssim seguirien els mateixos problemes que es
produeixen al bloc Don Pepe, veiem que aquesta esmena que
ens presenten aquí no parla d’Eivissa, parla de moltes més
altres coses. Si nosaltres aprovam l’esmena aquesta que he
referenciat, no només no l’arreglam, sinó que a més donaríem
l’oportunitat a centenars o a milers de propietaris d’immobles
construïts il·legalment per fer-hi obres per consolidar-los.

Hem de recordar que la regulació fora d’ordenació és a Llei
de la LOUS, a l’article 68 i que hi ha hagut consens des del
2014 sobre quin era el tractament que s’havia de donar als
edificis que estaven fora d’ordenació construïts o ampliats
sense llicència o amb llicència anul·lada. Per tant, aquí el que
volen no només es carregar-se tot el consens, sinó també
beneficiar alguns i no solucionar el problema que diuen que
volien solucionar que, sincerament, amb els instruments que
ens proposen evidentment no es podrà solucionar.

A l’esmena 6923 demanen noves pròrrogues per seguir
creixent i consumint recursos sense comptar amb les
infraestructures necessàries per absorbir les externalitats
d’aquests creixements. Es demana més construcció sense que
calgui complir garanties ambientals necessàries. Hem de
recordar que la darrera moratòria concedida fou la darrera on
tots els ajuntaments, la FELIB, inclosos els ajuntaments
governats pel Partit Popular varen estar d’acord. L’argument
per a aquesta darrera moratòria va ser la crisi, la passada
legislatura a més varen existir subvencions i ara es poden
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emprar els romanents per fer totes aquestes actuacions per les
quals ara mateix es demana una moratòria. Per tant, creiem que
no s’hauria d’acceptar aquesta esmena en aquest sentit i, a més,
la intervenció del portaveu del Partit Popular falta a la veritat. 

L’esmena 6914, la normativa autonòmica, i també sembla
ser que la futura estatal, parlarà sempre d’un mínim de 10
habitatges per ser considerat gran tenidor, consideram que no
hauríem de modificar aquesta xifra.

Després, la 6916, sembla que volen eliminar totes les
referències a la funció social de l’habitatge en el cas de
desocupació i retirar la possibilitat de la cessió obligatòria d’ús,
un dels aspectes que nosaltres consideram que són més
beneficiosos de l’actual llei autonòmica i que, per tant, no
estam disposats a renunciar-hi, el que sembla que vostès volen
fer, el Partit Popular, és novament beneficiar als grans tenidors.

Pel que fa a les esmenes de Ciudadanos, molt ràpidament:
la 6890 i la 6891 són redundants en si mateixes; la 6892 va en
la línia d’eliminar requisits, qüestió en la qual a nosaltres no
ens hi trobaran, creiem que l’original de la normativa és
l’adequat amb els requisits que s’hi estableixen; la 6893,
exactament el mateix; la 6894, demana eliminar l’exigència de
tenir una plaça de pàrquing, nosaltres consideram que, per
qüestions d’ordenació de la mobilitat, és necessari que segueixi
existint aquest requisit.

No les esment totes sinó que he anat a les que hem
considerat que cridaven més l’atenció i en les que volíem posar
més l’accent, vull dir, no demanin exhaustivitat perquè pel
temps que tenim no ho podré fer.

A la 6897, també volen eliminar la possibilitat de
l’expropiació temporal, sabíem que vostès no estaven d’acord
amb això i ho tornen dur a aquesta modificació normativa; a la
6899, no entenem què els molesta a vostès de la referència de
la necessitat de la Llei d’habitatge, nosaltres consideràvem que
encara sí que és necessària aquesta llei; a la 6900, diuen que
aquesta Llei d’habitatge ha suposat la paralització de les
polítiques d’habitatge..., la veritat que no ho veiem per enlloc
perquè ja ho vàrem parlar en el darrer plenari, de quina manera
han crescut les promocions d’habitatge públic; a la 6901, volen
eliminar la referència de l’activitat programada de l’IBAVI,
consideram que això tampoc hauria de caure; a la 6903, volen
fer caure novament la cessió obligatòria d’ús; i a la 6904, volen
posar el matís que es faci en col·laboració, és a dir,
l’expropiació i el tempteig i retracte es faci en col·laboració,
que la comunitat autònoma no pugui exercir mai la força que li
dona la Llei d’habitatge, per tant consideram que seria anar en
contra de la llei.

Tota la resta, després, d’esmenes que queden, són una
voluntat de diluir la capacitat inspectora que té el Govern de les
Illes Balears en aplicació de la Llei d’habitatge i evidentment
tampoc ens alineam amb aquesta proposta. 

Pel que fa a El Pi, nosaltres veiem que a la 6813 volen
eliminar el que funciona bé, que els grans tenidors comuniquin
al Govern quan s’ha de produir un desnonament; a la 6814,
consideram que el tempteig i retracte s’ha de cenyir no només
a les compravendes sinó que també se cenyeix actualment a

altres supòsits de transmissió d’adquisició, per tant, excloure
supòsits consideram que seria una errada.

Perquè després hi ha una sèrie d’esmenes, com per exemple
la 6816, que traslladen la responsabilitat de comunicació al
comprador o la traslladen a la comunitat autònoma, nosaltres
consideram que ha de seguir recaient en el venedor; després, de
la 6819, volen incorporar el concepte de substancial o molt
rellevant, pensam nosaltres que és un element contrari a la
seguretat jurídica; i a la 6820, volen recuperar vostès una nova
fórmula d’habitatge, quan nosaltres consideram que hi ha
d’haver un model únic de protecció que és el d’habitatge de
protecció oficial; a la 6821, nosaltres consideram que no
podem modificar procediments de reconversió amb els requisits
que tenim actualment; i després, de la 6824 a la 6826, és el que
comentava abans, voler passar a la conselleria una tasca que
correspon als venedors.

Pel que fa a les esmenes de MÉS per Menorca, ja ho ha
comentat el diputat del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
nosaltres no acabam de veure l’esmena 6876, que fa referència
als jurats, perquè seria entorpir la tasca que ja justament ha
començat i creiem que el model actual és eficient i, a més,
tenint en compte les dificultats que es troben per conformar un
jurat seria incrementar una mica aquesta dificultat que ara
mateix hi ha i, per tant, no veiem que sigui necessari modificar-
ne la seva composició.

I després tota la resta d’esmenes que ha presentat el Grup
MÉS per Menorca, que ja han estat referenciades per la seva
portaveu, que van de la 6877 a la 6888, doncs bé, nosaltres
entenc que no vulgui compartir la nostra posició, ens trobam
evidentment a formacions polítiques diferents, però nosaltres
creiem que l’acord anunciat ahir, que l’acord que es va assolir
en el si del Govern d’Espanya per tal de poder tirar endavant un
avantprojecte d’habitatge, que serà pioner a l’estat espanyol,
que ens posarà a la mateixa alçada que a la resta d’Europa, amb
tota una sèrie de consideracions que fins ara al llarg de la
història de la nostra democràcia s’havien passat per alt,
consideram que donarà satisfacció a una qüestió en la que
nosaltres, com a Partit Socialista de les Illes Balears, estàvem
alineats que era una qüestió tan bàsica com la del control de
preus de lloguer, ara tan disparats. Així ho hem manifestat
nosaltres en nombroses ocasions en els debats que s’han tengut
en Seu parlamentària, en nombroses iniciatives que s’han
impulsat i que vàrem veure també en el debat de la comunitat
autònoma i fins i tot en el debat que es va substanciar en el dia
d’ahir, en el plenari del Parlament.

Per tant, nosaltres consideram que l’acord assolit en el
Govern d’Espanya va, precisament, en aquesta línia de
contenció, en aquesta línia de determinar, de delimitar aqueixes
zones tensionades i que, a més, és un altre punt favorable que
nosaltres veiem, i que creiem que per això serà molt útil, que
donarà instruments a les comunitats autònomes i als
ajuntaments per tal d’aplicar aquesta nova llei, d’aquesta
manera consideram que venint d’una llei estatal que dona
aquesta llibertat a comunitats autònomes o a ajuntaments no cal
modificar una llei autonòmica que defensa..., incorreríem
segurament en més d’un supòsit d’inconstitucionalitat.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara passam al torn de rèpliques.
Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. No tornaré comentar les esmenes
perquè qui ens donarà suport, ens en donarà, nosaltres hem
fixat un posicionament i ho hem dit, ho he dit, i el reiterarem,
d’intentar cercar altres vies per incrementar l’habitatge social
a través de canvis d’ús o a través de la col·laboració
publicoprivada, seguirien sent habitatges socials a un preu
assequible, però el Govern no hi vol entrar, i puc respectar-ho
malgrat no compartir-ho. 

Ara bé, vull fer o m’agradaria fer dos aclariments: el Sr.
Jiménez, m’ha parlat un parell de vegades, m’ho ha dit primer
a mi, després s’ha referit a les esmenes no sé si de Ciutadans o
del Partit Popular, però m’ha tornat venir a mi, que és un tema
de lloguer d’habitatges les modificacions d’aquesta llei, i que
no és de construcció i que no afecta la construcció. Miri, quan
vostès han aprovat una esmena en ponència que crea un institut
a Eivissa, això sí que no té res a veure amb habitatge, per tant,
no em digui si les nostres esmenes que dins la globalitat van
cap a un sector, que no tenen a veure quan aquesta sí que
sincerament no hi té a veure.

I respecte del Sr. Ferrer, també ha parlat que és incongruent
o que no..., l’esmena 6814, perquè parlam o nosaltres llevam
que encara que no sigui la llei, perdoni, diu que la transmissió
entre grans tenidors està subjecta a una sèrie de requisits i, en
canvi, que aquestes transmissions estan subjectes al dret de
tempteig i retracte prevists en aquest projecte encara que no
sigui el gran tenidor transmetent qui hagi adquirit la titularitat
de l’immoble, quan l’article 26 quater parla del dret
d’adquisició preferent en les transmissions entre grans tenidors.
Per tant, vostè diu que són supòsits que hi estan d’acord, però
no és entre grans tenidors i el que nosaltres intentàvem era
clarificar que fos entre grans tenidors, com marca el títol de
l’article.

Res més, gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Solo para insistir en que he
visto alguna duda en nuestro posicionamiento por parte del Sr.
Jiménez. Nosotros siempre intentamos ser coherentes y si
estamos diciendo que nosotros, ya desde la propia base de la
aprobación de este decreto ley, ya consideramos que no hay
justificación para regular esta materia, materia de vivienda,
porque suframos una pandemia, pues es nuestro planteamiento.
Y si, encima, esta materia creemos que también vulnera
abiertamente el derecho a la propiedad, el derecho

constitucional, pues por eso nosotros consideramos que ya
desde el inicio no debería haberse aprobado un decreto porque
no hay justificación ninguna para aprobar este decreto, si
tenemos que hacer las cosas, hagámoslas bien, pero no lo
hagamos mediante este tipo de decretos que, además, encima,
después sirven para añadir más enmiendas que aún ahondan en 
esos problemas y vulneran más derechos todavía.

Entonces, lógicamente por eso nosotros creemos que lo
mejor es suprimir este decreto ley e insistimos que cuando se
apruebe la ley, porque la izquierda tiene mayoría, pues nosotros
lo llevaremos al Constitucional. Simplemente ésa es nuestra
posición y, ya le digo, intentamos ser coherentes.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passam ara al Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Font, per un temps de cinc minuts.
Quan vulgui.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. A mi m’hagués encantat poder
tenir el text de la llei d’habitatge que vol fer l’Estat espanyol
per veure què diu realment i també poder-me afegir a l’alegria,
però com que no podem tenir el text és per açò que nosaltres
consideram que hem de mantenir les esmenes.

És evident, Sr. Ferrer, que em sembla que sí que volem
transitar el mateix camí, però potser no és..., és a dir, volem
arribar al mateix objectiu i potser agafant camins diferents, crec
que aquesta és la diferència que tenim realment. Bé, són
qüestions ideològiques, són qüestions de procediment i no cal
entrar en discussions.

Jo sí que hi ha una qüestió sobre l’esmena que ha presentat
el PP in voce que m’agradaria m’especifiqués més, supòs que
quan diu “famílies nombroses” és la definició legal que hi ha
actualment, no? És açò? D’acord, ja està. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Pérez-Ribas, quan vulgui, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, contestant al Sr.
Jiménez, que m’ha fet una afirmació que no acabo d’entendre,
diu que nosaltres presentem una esmena que volem modificar
o llevar un article d’una llei que ja està aprovada, el Decret Llei
9/2020, però, és clar, tot aquest decret llei no fa res més que
tocar articles de decrets lleis i lleis ja aprovats, de fet la llei més
retocada amb decrets lleis i amb normativa posterior és la
nefasta Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes
Balears, una llei que jo no sé les desenes d’articles que s’ha
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retocat en els darrers mesos, moltíssims, jo crec que més de
trenta. Per tant, es poden retocar lleis que han estat aprovades.

La Llei 5/2018, d’habitatge de les Illes Balears, s’ha retocat
tant perquè era nefasta i si s’han fet ara habitatges de protecció
oficial no és gràcies a aquesta llei és gràcies al Decret Llei
3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que va
agilitzar els tràmits de la construcció d’habitatges quan els
promovia l’IBAVI, no per aquesta llei. O sigui, vaja, em
sorprèn molt això que m’ha dit el Sr. Jiménez.

Vull dir també que la col·laboració publicoprivada per a
construcció d’habitatge social no és un invent de Ciutadans, de
fet era al Decret Llei 3/2020, ja hi ha capítols on s’esmenta
aquesta col·laboració; el que passa és que aquests articles tenen
unes cotilles tan fortes que, que jo sàpiga, només hi ha hagut
una, bé, i encara es negocia, una possible construcció
d’habitatge social amb col·laboració publicoprivada, que és una
construcció que es negocia ara a Calvià, però des que es va
decretar aquest decret llei no hi ha hagut cap altra situació que
es pugui acollir a aquesta possibilitat.

I l’altra, la de passar d’edifici turístic obsolet a habitatge
social, també ho varen posar vostès a una llei i Unidas
Podemos també ho va aprovar, tant en el Decret Llei 8/2020
com a la Llei 2/2020. I quants projectes s’han acollit a aquests
articles? Cap. Per què? Perquè les cotilles que posaven els
condicionants per acollir-se a aquest supòsit no han funcionat.
I el que demanem nosaltres és que s’aprofundeixi en solucions
que nosaltres considerem molt òptimes i molt raonables i que
poden ajudar a pal·liar els efectes de la manca d’habitatge a les
Illes Balears en agafar normatives i decrets lleis i lleis que ja
estan aprovats i millorar-los perquè s’hi puguin acollir més
projectes i més promotors per poder desenvolupar aquestes
idees que són vostès els que ja les han plasmades a decrets lleis
i lleis. 

Per això, em sorprèn molt aquest rodillo de no voler
acceptar cap tipus d’esmena del nostre grup parlamentari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara pel Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts. Quan
vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quant a una sèrie de
comentaris que s’han fet per part del Grup MÉS per Mallorca
com també el Grup Socialista del Partit Popular amb el
plantejament d’obrir moratòries per poder donar resposta a
realitats, fins i tot han esmentat, em sembla que ha estat el
representant del Partit Socialista, que batlles del Partit Popular
fins i tot s’havien acollit a aquesta moratòria. Sí, els ho
confirm, jo, com a batlle d’Es Castell m’hi vaig acollir perquè
creia que era bo per als ciutadans i era necessari obrir, una
vegada no arribaven en temps i en forma per poder donar
resposta a aquests nuclis dels municipis que no freturen
d’aquestes infraestructures bàsiques per fer unes bones

depuracions i un bon tractament de les aigües, que
contemplessin aquesta moratòria.

La finalitat, l’objectiu principal és aquesta direcció, no és
per seguir donant o construint, com vostès pretenen o
consideren que és l’objectiu principal, l’objectiu principal és un
bon tractament d’aigües potables per als ciutadans que en
aquest moment no tenen.

Quant al representant de..., el Sr. Ferrer, que ha dit que
vostès també rebutgen aquesta ocupació, doncs, si realment ho
rebutgen haurien de fer aquest exercici de responsabilitat i, via
esmena, via transacció millorar qualsevol de les esmenes que
vostès considerin que s’acomodaria en aquest sentit i que la llei
reculli aquesta voluntat que ha manifestat el Sr. Ferrer.

Quant a l’esmena que han comentat també diferents
portaveus, de l’acció que s’ha fet per part del Grup Unidas
Podemos i el Partit Socialista a Eivissa, entenem que tenim un
fet real que afecta 100 famílies, que si hi hagués aquesta
voluntat, com s’ha tengut o es té per poder construir unes
instal·lacions esportives i una nou centre docent, que el Partit
Popular no hi té res en contra, però sí que té en contra que hi
hagi fets que necessiten d’intervencions urgents com és el cas
d’aquest edifici i que no es tengui aquesta sensibilitat i aquest
interès i voluntat per part del Govern.

Quant a funcions socials, nosaltres a cap moment, ja ho he
dit abans, els ciutadans tenen dret a tenir un habitatge, faltaria
més, però hi ha altres maneres de fer polítiques i altres maneres
de poder cercar solucions sense haver de gravar cap un sentit
o un col·lectiu en concret.

I quant als ajuts socials nosaltres anam dirigits que aquestes
persones que abusen i fan un ús de forma fraudulenta, entenem
que se’ls ha de penalitzar, entenem que no poden tenir els
mateixos drets que qualsevol altre ciutadà quan ells són els
primers que incompleixen i no volen acatar aquest estat de dret,
aquestes normes que tenim entre tots, i aquestes persones, si
desgraciadament necessiten aquests serveis bàsics, doncs per
açò hi ha els serveis socials dels municipis, els serveis socials
dels consells insulars, etc., per poder acompanyar, per poder
donar les necessitats bàsiques d’aquestes persones. Per tant,
l’ocupació de forma il·legal no és defensable i des del Partit
Popular entenem que és un error que no quedi incorporada a la
llei. 

Quant a la Sra. Font, principalment aquesta esmena que
hem presentat in voce és millorable, sempre tot és millorable en
aquesta vida, i ens agradaria que qualsevol dels grups que
estam representats a aquest parlament doncs entengués que la
finalitat són aquestes famílies nombroses que a dia d’avui
doncs molts d’aquests habitatges públics no estan dimensionats
per poder acollir aquestes famílies nombroses. Per tant,
convido, anim que qualsevol d’aquests grups que estam aquí
tots representats, doncs puguem millorar i transaccionem i
puguem tirar endavant per al bé d’aquest col·lectiu.

I quant al posicionament del Partit Popular, que abans no
m’ha donat temps i no m’he manifestat, en un principi
seguiríem amb la tònica de la sessió de ponència, mantindríem
una abstenció i està clar que hi haurà qualque esmena dels
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diferents grups polítics que hi donarem suport, perquè també
ens hi identificam.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara passam al torn de
contrarèplica i tindria el torn, en primer lloc, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts. Quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar, en ningún
caso yo he querido ofender a nadie en sus posicionamientos,
todo el mundo tiene obviamente derecho a esgrimir aquí sus
posiciones políticas y para eso estamos aquí, ¿no?, por tanto,
tanto Ciudadanos que, a lo mejor, se ha podido sentir ofendido,
o VOX, que a lo mejor también... -no, yo respeto todas las
decisiones, todas las posturas porque son dignas y la gente que
está aquí está representada democráticamente-, por lo tanto,
quede eso por delante, porque, bueno, simplemente, lo que sí
me posiciono en contra a lo mejor pues de esos planteamientos
políticos.

Pero, bueno, luego en cuanto a las cuestiones que se han
comentado, pues El Pi también introduce en el debate, ahora
mismo en la réplica, la colaboración público-privada;
evidentemente yo también le decía antes que yo veo esos
esfuerzos de buscar esos equilibrios, lo cual me parece
correcto, otra cosa es cómo se ha trabajado en algunas cosas,
que es a lo mejor con lo que no estamos de acuerdo.

En cuanto al tema de Ibiza, pues sí, hemos recogido una
petición que viene de una isla, una petición urgente que nos ha
parecido oportuno introducir en este momento, una cosa que
recuerdo de todas maneras que está en terreno público, no es
una actuación hecha de otra manera.

En cuanto a lo que ha comentado el Sr. Pérez-Ribas, pues,
hombre, yo creo que ya lo ha dicho él, y yo también lo he dicho
antes, es que la colaboración público-privada ya está recogida
en los textos legales referidos a la vivienda, y es verdad lo que
dice de que se ha retocado mucho esta ley, es verdad; es decir,
pero el DL 4 no es una nueva ley, si queremos es algo
complementario ante unas necesidades que se observan,
entonces por eso se trabaja esta cuestión. Yo creo que un poco
va en esta linea la cuestión, otra cosa es lo que digo, insisto,
cómo planteamos nosotros o cómo vemos sus planteamientos.

En cuanto al PP, la moratoria de la que habla de la zona de
Es Castell, claro evidentemente yo sé de lo que está hablando,
porque somos vecinos y nos conocemos desde hace muchos
años, pero, claro, no es que esté mal esa cuestión en concreto,
lo que ocurre es que no podemos meter una cuestión, -acabo
ya-, una cuestión temporal en una ley, porque eso es un
problema puntual, no es un problema de carácter genérico. Por
eso nosotros entendemos que no tiene cabida aquí esta
cuestión, no porque esté mal, sino porque una cuestión
temporal.

Y las familias numerosas, que antes no lo he dicho perdón,
simplemente es que -y ya acabo, ya acabo-, es que a nosotros
no es que nos parezca mal, es que vemos que es demasiado
rápido, o sea, se ha introducido demasiado rápido y que no está
bien desarrollado, o sea, no es porque esté mal, sino porque no
hay tiempo para saber qué alcance puede tener esto y, entonces,
no podemos opinar grandemente sobre esta cuestión, porque no
es que esté mal.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Mas quan vulgui, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I com a darrer torn el Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Ferrer, quan vulgui.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per contestar algunes coses
concretes. Agrair a la representant d’El Pi, la Sra. Sureda, la
clarificació que ens ha fet de l’esmena 6814, li promet que la
mirarem amb deteniment per clarificar exactament què passa
allà, però, en qualsevol cas, si es desvirtua de la idea original
que l’abat del tempteig i retracte pugui abraçar tots els tipus de
transmissions, doncs evidentment no podríem donar-hi suport,
però, en tot cas, li agraesc el comentari i intentarem arribar a
qualque tipus d’acord en el plenari.

Pel que fa a VOX, no hi he fet cap esment abans, en
parlarem en el plenari, perquè el que tenim el partit de VOX i
el meu és un desacord radical, no només en model d’habitatge,
sinó en model de societat i evidentment és comprensible,
evidentment no ho compartesc, però és comprensible que hagin
presentat esmenes a la totalitat a un decret que desenvolupa el
dret de l’habitatge a les nostres illes.

Pel que fa a la representant de MÉS per Menorca, és cert,
estam en el mateix camí, és cert que nosaltres, igual que vostès,
consideram que s’han d’aplicar tota una sèrie de mecanismes
legals per a la limitació del preu dels lloguers i per poder fer
més accessible l’habitatge. És cert també que els mecanismes
emprats per la llei catalana, recorreguda actualment, no són
d’aplicació a les nostres illes, hem de recordar que el Dret Civil
Català té unes competències més àmplies que no pas el nostre,
per tant, ells han pogut desenvolupar-les i així i tot s’han trobat
amb l’entrebanc de la inconstitucionalitat. Jo insistesc, una llei
estatal, que era el que nosaltres demanàvem, que vàrem debatre
també ahir i que vostès es varen sumar a la proposta que
enviava Unidas Podemos, és l’instrument que ens ha de donar
les eines necessàries per aconseguir aquests objectius que
volem assolir i que doni les competències suficients en els seus
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àmbits competencials a comunitats autònomes i també als
ajuntaments.

Fixi’s si ha causat tremolor de cames aquest anunci
d’aquesta llei, que les comunitats autònomes i ajuntaments
governats pel Partit Popular ja han dit que de cap manera estan
en condicions de rebaixar els lloguers als seus habitants. Això
és la libertad, fixi’s per on van els tirs. Una dada que ara
mateix m’acaben de passar, a les Illes Balears hi hauria un total
de 9.272 grans tenidors, això són dades del cadastre, 7.687
acumularien entre 11 i 25 habitatges; 1.083 acumularien entre
26 i 50 habitatges i un total de 502 acumularien més de 50
habitatges cadascun. Per tant, nosaltres seguim amb aquesta
coincidència que s’han de posar una sèrie de límits per garantir
el dret a la propietat i també el dret a l’habitatge.

(Remor de veus)

Què passa? No ho sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer, pot seguir.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí. Pel que fa la intervenció de Ciudadanos, nosaltres
consideram que si la llei s’ha retocat en algunes ocasions és per
millorar la pràctica de la seva aplicació, ja sé que sembla un
poc absurd que ho hagi de dir, però consideram que si és un
instrument que va voler la majoria social d’aquestes illes, que
va aprovar l’anterior legislatura i que reclamaven al Govern de
les Illes Balears que actués, si s’hagués quedat en un calaix no
la modificaríem per tal d’afinar una sèrie de supòsits que s’han
de millorar.

I evidentment hi ha tot un recull d’esmenes que vostès
plantegen, que són en la línia de la desregulació i una altra línia
que és la desvirtuació de la tasca inspectora, que nosaltres no
hi podem donar suport.

I el Partit Popular ens demana un exercici de
responsabilitat, jo li deman un exercici de conèixer quin és el
corpus jurídic del nostre Estat i quina és l’aplicació de les lleis
que es fan contra l’ocupació il·legal. Ja li hem dit a nombrosos
debats que s’han desenvolupat en aquesta cambra, hem llegit
les instruccions de la Fiscalia, hem debatut àmpliament els
reials decrets que s’han aprovat per part de les Corts Generals
durant l’estat d’alarma i és més que evident que l’ocupació
il·legal no es combat amb una llei autonòmica, ja li hem
explicat en diverses ocasions quina és la fenomenologia i de
quina manera la podem atacar.

Pel que fa a comparar instal·lacions esportives i educatives
versus la desregulació completa d’habitatges irregulars,
m’agradarà escoltar-la novament en el plenari per veure com ho
argumenten, nosaltres vàrem donar suport a aquella esmena
perquè pensàvem que era beneficiosa per a Vila, per a Eivissa,
però, bé, si vostès ho volen posar a la mateixa alçada que els
habitatges irregulars i una barra lliure d’irregularitats, doncs
facin el que vulguin, però nosaltres creiem que hi ha diferències
més que substancials. 

Vaig acabant presidenta.

I després consideram que aqueixa doble condemna que
volen imposar a les persones que molt possiblement han ocupat
un habitatge, induïdes a través de màfies il·legals d’habitatges
il·legals, aplicant-los una doble condemna, administrativa i
penal, crec que no va en la línia del que hauria de ser un
Govern que es preocupa de les persones.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Acabat el debat, així, a
continuació, passaríem a la votació de les esmenes.

Primer de tot, demanaria si els grups per unanimitat
accepten la incorporació de l’esmena in voce que ha fet el Partit
Popular?

Sra. Sureda, té alguna cosa a dir? 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo no havia pogut comentar l’esmena, no hi he pensat, però
sí que ja li he comentat al portaveu que crec que és molt més
complet el que ha parlat i que és mal de fer ficar-ho en aquest
debat, i atès que hi haurà -se suposa- més modificacions, que ja
es presenti com a esmena, el nostre grup no li pot donar suport. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Algun grup més vol fer-hi referència? Per tant, no
s’incorpora l’esmena in voce a les votacions.

Com que els diferents grups no han especificat el vot
concret de cada esmena, els faria una proposta de fer votacions
per grups. És a dir, tenim les esmenes de la RGE núm. 6813,
que són correlatives, fins a la 6826, que són totes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, si algun grup
té alguna esmena que vol fer un vot específic o si tots els grups
fan vot igualitari a totes les esmenes, faríem un vot en bloc, si
els sembla bé. És una proposta. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Digui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Nosotros, no hay problema menos en tres enmiendas. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Digui’m, quines.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

¿Le digo cuáles? La 6813, la 6818 y la 6826.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Podríem fer, si cap més grup no té diferència de
vot, podríem fer dos blocs de votacions, els sembla bé?
Perfecte. 

Idò passaríem així a votar les esmenes RGE núm. 6813/21,
6818/21 i 6826/21, aquest bloc de tres esmenes que són totes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
passaríem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Serien 2 vots a favor, 8 vots en contra i 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Així no queden aprovades.

I ara passaríem al segon bloc, que seria de la RGE núm.
6814/21 correlatiu fins a la RGE núm. 6817/21, més de la RGE
núm. 6819/21 fins a la RGE núm. 6825/21, totes correlatives.
Passam a votació. 

Sí, es tot un bloc, eh?

(Remor de veus)

Són totes menys les tres que acabam de votar, que són
correlatives en dos blocs, jo esper que el lletrat ho tengui clar. 

Per tant, passaríem a votació d’aquest bloc. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Seria 1 vot a favor, 8 vots en contra i 4 abstencions.
Quedarien rebutjades.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

Són 5 abstencions, falta 1 vot. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Correcte, 5 abstencions. Seria 1 vot a favor, 8 vots en contra
i 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. A les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que són correlatives també, que van de
la RGE núm. 6852/21 a la RGE núm. 6872/21. Si els sembla
bé, les votam totes en bloc. 

No, perdoni, eh? No són correlatives eh? Són correlatives
de la 6852 a la 6862, i després n’hi ha una única, que és la
6872/21, els sembla bé que les votem a totes en bloc? Passam
a votació idò. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària...

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Seria 1 vot a favor, 4 abstencions i 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:  

Quedarien rebutjades, idò. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Quedarien rebutjades. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passarem al bloc del Grup Parlamentari Mixt. Pel que he
entès, podríem fer dos blocs: el primer, que seria la RGE núm.
6876/21, que la votaríem a part; i després, hi hauria un altre
bloc de la RGE núm. 6877/21, correlatives totes, fins a la
6888/21. Els sembla bé, Sra. Sureda, vol dir alguna cosa? 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, presidenta. Jo, per fer les agrupacions i que després en
el Ple ja estiguin fetes, tenim el vot per separat de diferents
esmenes, si consideren els altres grups parlamentaris que en el
Ple hi haurà diferents votacions, per no allargar-les allà, jo ja
puc fer les agrupacions ara. Com vulgui el lletrat.

Si no, m’abstendré i ho haurem de fer per separat en el Ple,
perquè nosaltres sí que tenim marcades algunes esmenes. Si vol
que les anomeni les que són sí, podem fer tres blocs per part
nostra.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, fem tres blocs, digui’m quins i...
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí. L’esmena del Grup Parlamentari Mixt MÉS per
Menorca, la 6887, per un costat.

La 6882, la 6876 i la 6888, per un altre costat. I la resta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdoni, el segon bloc: 6882, 6876, i la tercera?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

I 6888.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Així passaríem idò a tres blocs de votació. El
primer bloc seria: la 6876/21, la 6882/21 i la 6888/21. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

La 6876 hauria d’anar tota sola, si és possible, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. Sí, no hi ha inconvenient, la traiem del bloc de
tres. Passarem a la votació únicament i exclusivament de
l’esmena 6876/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretària...

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Seria 1 vot a favor, 6 vots en contra i 7 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

6 en contra...

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Seria 1 vot a favor, 6 vots en contra i 6 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, no pot ser. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

1 vot a favor, 7 en contra i 6 abstencions. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 a favor, 6 en contra i 7 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tampoc.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

6 abstencions i 7 en contra.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

D’acord, 7 en contra, 6 abstencions i 1 vot a favor.
Quedaria rebutjada. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara passam a un bloc de dues que seria les esmenes RGE
núm. 6882/21 i 6888/21. 

Passam a votació d’aquestes dues. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Seria 1 vot a favor, 6 vots en contra i 7 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. Ara passam a la votació de l’esmena única, bé,
tota sola, que és la RGE núm. 6887/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Serien 2 vots a favor, 6 vots en contra i 8 abstencions. No,
no, no... 7 abstencions. 6 abstencions. 

2 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Perfecte. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

I ara, passarem a un bloc compost per RGE núm. 6877/21,
6878/21, 6879/21, 6880/21, 6881/21, 6883/21, 6884/21,
6885/21, 6886/21.

Passam a votació. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 vots en contra i 6 abstencions.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. Ara passarem al bloc de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Ciudadanos que, si els sembla bé, farem,
el Sr. Campos i la Sra. Sureda volen fer algun vot diferenciat...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, presidenta. També faríem tres blocs i els esment: per un
costat: la 6902, la 6898, 6904, 6905, 6908 i 6895, per un
costat.

Per l’altre costat: 6897, 6906 i 6896.

I el tercer bloc seria: 6903, 6907, 6890, 6891, 6892, 6893,
6894, 6899, 6900 i 6901.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda.

Sr. Campos, li va bé aquesta agrupació?

EL SR. CAMPOS: 

Bueno...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Si no passam a votació per separat, eh?

EL SR. CAMPOS: 

A ver, eran tres enmiendas las que nosotros pedíamos. Lo
que pasa es que coinciden diferentes bloques precisamente...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Queden en diferents blocs...

EL SR. CAMPOS: 

... de los que ha dicho la compañera de El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a votació un per un i així no...

Passam a votació, una per una, de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

La primera, 6890/21. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 vot a favor, 8 vots en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Queda rebutjada. 

Passam a votació de l’esmena RGE núm. 6891/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1, 8, 5, exacte. Igual. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

RGE núm. 6892/21. Passam a votació. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a votació de l’esmena 6893/21. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Igual.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm...

Ho has de dir, millor, sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

D’acord. 

1 vot a favor, 8 en contra, 5 abstencions. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6894/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

Secretària...

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a votació de l’esmena RGE núm. 6895/21. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. Passam a la votació de l’esmena RGE núm.
6896/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la RGE núm....

EL SR. VIDAL I VIDAL:

7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Perdó. 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a la votació de la RGE núm. 6897/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions. 

1 vot a favor, 7 vots en contra, 4 abstencions. 

1, 7, 5. 

1 vot a favor, 7 vots en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, no quadra, falta un vot. 1, 7, 5 no quadra. 

L’anterior també. Repetim dues votacions, perquè no
sumen, eh?

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6896/21.

Vots a favor?

Vots en contra? Comptes bé?

(Remor de veus)

Vots en contra?, una altra vegada. 9.

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 vot a favor, 9 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara. Passam a la votació de la RGE núm. 6897/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

I abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 vots en contra i 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam al RGE núm. 6898/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6899/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6900/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6901/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6902/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6903/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6904/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 6905/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 6906/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’esmena RGE núm. 6907/21. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 6908/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja hem acabat amb el bloc. I passam a les votacions de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Si els sembla bé faríem..., els he de recordar que en
ponència vam acordar que teníem l’esmena RGE núm.
6922/21, si ho recorden, que era de derogació del Decret Llei
4/2021, que vam acordar que li donaríem suport per incorporar
la disposició derogatòria. Per tant, d’aquesta si els sembla bé
faríem un vot separat.

I de la resta, Sra. Sureda, vostè volia agafar la paraula.
Digui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, demanaria dos blocs més: per un costat les que fan
referència o les RGE núm. 6912, 6913, 6914, 6917, 6918 i
6919.

I per un altre costat la 6915, 6916, 6920, 6921 i 6923.

Aquests dos blocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tindríem aquests tres blocs, els dos que ha esmentat la Sra.
Sureda i a part la 6922/21. 

Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sra. Presidenta, nosotros pediríamos votación separada
de la 6920.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 6920 quedaria a part del bloc que ha proposat la Sra.
Sureda. Algú més? No? D’acord, idò, si em segueixen faríem
un primer bloc de votacions que serien les esmenes RGE núm.
6912/21, 6913/21, 6914/21, 6917/21, 6918/21 i 6919/21. Els
va bé aquest bloc? Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara faríem un altre bloc que serien les esmenes RGE núm.
6915/21, 6916/21, 6921/21 i 6923/21. Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 9 vots en contra, 3 abstencions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

2 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 abstencions, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

2 abstencions, sí. 3 a favor, 9 en contra i 2 abstencions.

Ara passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6920/21,
tota sola.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 10 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara també tota sola votaríem l’esmena RGE núm. 6922/21,
que és aquesta de la derogació que els comentava. 
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Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, és la derogació, simplement per..., si la vol llegir jo li
pas, per derogar el decret llei.

Unanimitat? Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Aprovada per unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, ja per acabar, ja hem acabat amb les esmenes, i
passaríem a votar l’articulat del projecte de llei. Com que hi ha
poca cosa ho farem un per un.

Votació del títol del projecte del llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

¿En contra?

Tornam a votar sobre el títol del projecte de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

9, 1, 4.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9, 1, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de l’article número 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 2 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

3 en contra.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tornam a repetir la votació de l’article número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 2 en contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 2 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots de l’article número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots de la disposició addicional.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

(Remor de veus)

Tornam repetir la votació.

Vots de la disposició addicional.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició derogatòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 vot en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 vots en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 2 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 vots en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 3 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la disposició final sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 2 vots en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final setena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’exposició de motius.    

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 2 vots en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’annex.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 vot en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret
Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge.

No havent més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Moltes gràcies.
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