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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Primer de tot vull
disculpes pel retard, són diversos diputats de Menorca que han
vingut amb avió, suposadament a les 08.45 hores i s’ha retardat
i aquí tenen l’hora d’arribada.

Molt bé, idò comencem la sessió d'avui. En primer lloc, els
demanaria a veure si es produeixen substitucions. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, bon dia, Juli Dalmau substitueix Helena
Benlloch.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bon dia, presidenta i bon dia a tothom, Pilar Sansó
substitueix Damià Borràs.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Patrícia Font substitueix Antonio Sanz.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días, Idoia Ribas sustituye a Jorge Campos.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Lluís Camps substitueix Salomé Cabrera.

EL SR. BONA I CASAS:

Bon dia, Carles Bona substitueix Ares Fernández.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bon dia, Marc Pérez-Ribas substitueix Jesús Méndez.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'arrendaments urbans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, començarem amb l'ordre del
dia d'avui, que consisteix en el dictamen de la Proposició de llei
RGE núm. 7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d'arrendaments urbans.

Abans de passar al debat, aquesta presidència informa que
s’ha detectat una errada tècnica a l'informe de ponència en el
sentit següent: a l'apartat 2 de l'article únic, allà on diu “2.
S'afegeix un nou apartat, el número 6", ha de dir “2. S'afegeix
un nou apartat al número 1 bis”. Si no hi ha cap inconvenient,
seguim.

Passam al debat, idò, de la proposició de llei en qüestió, per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, RGE núm. 5487 i 5488/22 i posicionar-se

respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

Quan vulgui, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Des d'El Pi, evidentment, consideram que hi ha d'haver
més habitatges que es puguin oferir als ciutadans de la nostra
comunitat però, per això, des del Govern s'han d’accelerar les
polítiques de creació de nou habitatge i també pensam que s'ha
de garantir a la propietat la devolució en cas de desnonaments,
i d'aquí les nostres esmenes. 

Hem presentat dues esmenes: a la primera demanam aquesta
acceleració, sempre que, evidentment, no hi pugui haver
informes tècnics des de Serveis Socials que avalin la continuïtat
de l'estada, però s'ha de garantir aquesta devolució de la
propietat al seu propietari. Des del Govern s'haurien de fer unes
polítiques per avalar la propietat i no per limitar el preu, perquè
això el que suposarà serà que hi hagi manco habitatges de
lloguer perquè la gent no voldrà arriscar-se a posar el seu
habitatge en l’opció de lloguer.

I a la segona esmena el que fem és una modificació a
l'exposició de motius, en aquest sentit, que es fa necessari
adoptar polítiques que permetin augmentar el nombre
d'habitatges que s'ofereixen de lloguer i incentivar l’entrada en
el mercat de l’arrendament als habitatges que es troben
desocupats.

Per tant, s'ha de modificar la Llei d'enjudiciament civil per
intentar que els judicis de desnonament guanyin en agilitat i
rapidesa per donar més seguretat a la propietat i recuperar
l'habitatge llogat en cas d'impagament de les rendes.

Aquestes són les nostres esmenes.

Pel que fa a la resta d'esmenes, farem els mateixos vots que
vàrem fer en ponència, donarem suport a les esmenes que s'han
presentat des del Grup Parlamentari Popular, des de Ciutadans
i des de VOX. Pel que fa a les esmenes que varen presentar els
grups que donen suport al Govern ja s'han votades, no es
tornaran votar, però no les votaríem a favor.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, que té per defensar les esmenes RGE
núm. 5552, 5559 i 5560/22, i també per posicionar-se respecte
de la resta d’esmenes de la resta de grups, el Sr. Pérez-Ribas,
quan vulgui. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Ante el problema del acceso a la
vivienda, principalmente originado en las Illes Balears por el
incremento de la población en nuestras islas, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos hemos apoyado siempre todas las
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medidas que faciliten la mejora de esta situación, mediante
construcción de obra pública para que sean viviendas de
protección oficial o mediante cualquier tipo de ayudas que
palie la dificultad que tienen principalmente nuestros jóvenes
para acceder a la vivienda.

Nos encontramos hoy debatiendo una propuesta que
nosotros consideramos que no es una medida que beneficie la
mejora de la situación del acceso a la vivienda en nuestras islas,
es más, seguramente lo que hace es lo contrario, perjudicar el
acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Y, por tanto,
primero, ya en su momento, en la toma en consideración, ya
votamos negativamente la toma en consideración de este
proyecto de ley, y lo que hemos presentado han sido propuestas
de supresión de todo el redactado de esta ley, desde la
exposición de motivos hasta los diferentes puntos. Y también
votamos en contra de las enmiendas que presentaron los grupos
parlamentarios que apoyan al Govern.

Porque, para mejorar el acceso a la vivienda digna,
principalmente por parte de nuestros jóvenes, pueden haber
medidas en positivo, como las que hemos presentado desde
nuestro grupo y desde otros grupos de la oposición: fomentar
la colaboración público-privada para que se construya más
vivienda asequible; mejorar o reducir los índices de intensidad
para que se puedan hacer más viviendas en los mismos solares;
modificar toda la legislación para que los trámites sean mucho
más ágiles en determinados tipos de viviendas que están
orientadas a vivienda asequible. Pero todas estas iniciativas,
como es sabido, no han prosperado en su mayor parte, y se
mantiene la legislación actual que lo único que ha conseguido
es que el acceso a la vivienda sea mucho más difícil hoy que
cuando se aprobaron la nefasta Ley de la vivienda, la nefasta
Ley de urbanismo, que lo único que han conseguido ha sido
poner más trabas a la construcción de vivienda asequible y
hacer que los precios suban y, por tanto, que los jóvenes no
tengan acceso a la vivienda.

A todos los problemas que he citado, que ya son conocidos,
en estos últimos meses se ha unido un problema más, que es la
inflación; la inflación todavía castiga muchísimo más a los
jóvenes, a las personas sin recursos que quieren acceder a
vivienda. Y desde nuestro grupo parlamentario hemos
presentado propuestas que tampoco han tenido apoyo de los
grupos parlamentarios que dan soporte al Govern, pero que
consideramos básicas si queremos paliar los efectos que el
impuesto de los pobres, o sea, la inflación, está ocasionando en
nuestra población.

Bueno, finalmente, anunciar que, como ya hicimos en la
ponencia, vamos a votar a favor de las enmiendas que han
presentado los grupos parlamentarios Popular y VOX, que
están en la línea con las que presentamos nosotros, también son
de supresión, y nos abstenemos en las enmiendas que propone
el Grupo Parlamentario El Pi, que aunque coincidimos en el
fondo, consideramos que se debe profundizar mucho más en
este tipo de iniciativas. Y, como no se pueden hacer enmiendas
a enmiendas, pues nos abstenemos, y ya buscaremos la fórmula
para que se puedan presentar unas propuestas más ajustadas a
lo que consideramos nosotros que tiene que ser la lucha contra
la ocupación, y también que debe ir alineada con las ayudas a

las personas vulnerables que no pueden tener acceso a vivienda
digna.

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular amb RGE núm. 5554, 5555,
5556, 5557 i 5558/22, i també posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups, té la paraula el Sr. Camps, per un
temps de deu minuts. Quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, des del primer moment, el Partit Popular sempre
ha demostrat la seva contrarietat amb la Llei 5/2018, el temps
cada dia ens dona la raó que no és una llei encertada, no és una
llei que beneficia la societat de les Illes Balears i ho veiem amb
els resultats d'aquestes polítiques que fa 7 anys que ens aplica
el govern d'esquerres, liderat per la Sra. Armengol.

Quan diem que duen 7 anys i les coses que vostès han
anunciat, han reiterat a nivell de mitjans de comunicació, en seu
parlamentària, els resultats està clar que són un fracàs. La llei,
una de les seves estrelles, punts estrella, havia de ser la
d’expropiacions forçoses, a dia d'avui, de 56 habitatges que van
vostès bloquejar el mes de març de l'any passat, a finals de l'any
21 van quedar en 16. A dia d'avui, encara el Partit Popular no
sap si aquests 16 habitatges que vostès van resoldre poder
disposar per gestionar per a les persones necessitades estan
entregats o no.

També una altra política completament incoherent amb els
seus pronunciaments, vostès han estat el Govern en els darrers
5 anys que ha creat més places turístiques. Ara veuen que les
coses els han fugit de mà i han tret les moratòries, han tret
aquestes normatives per poder posar fre al control que vostès
han estat incapaços de poder posar en marxa. Una Llei 5/2018,
que reglamentàriament vostès tenien suficients eines per poder
lleis, per reconduir segons quins aspectes i no han estat
capaços. Són exemples que la societat pateix a aquest moment.

A dia d'avui només han estat capaços d'entregar 88 claus en
7 anys de nova construcció. Què en faran més? Està clar que en
faran més que aquestes dues legislatures que l’anterior que va
governar el Partit Popular, però no han d'oblidar, m'agradaria
que no oblidessin ni un segon, les circumstàncies que vàrem
viure la societat balear del 2011 al 2015, la situació crítica i
econòmica que existia, que no tenia res a veure quan vostès van
començar a gestionar la responsabilitat de govern en aquestes
illes. 

Per tant, són polítiques completament contràries a les que
el Partit Popular planteja. Vostès em solen a atacar, o em solen
recordar, millor dit, que recicl les mocions, hi ha una sèrie de
punts que solem constatar, reciclar i actualitzar, però és que
cada vegada vostès, poc a poc, fan un gir cap a les polítiques
que el Partit Popular proposa davant l'alternativa actual. Ara
sembla ser que en el pròxim plenari de la setmana que ve
acceptaran poder debatre les mesures per reduir les pressions
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fiscals. També comencen a dir que volen, quant als locals
comercials, hi ha hagut segons quins responsables del Partit
Socialista que sembla que també volen reconèixer l’ús
d’habitatge en aquests locals comercials, quan el Partit Popular
fa mesos que ho demana, i no diu el Partit Popular a qualsevol
local, en aquells locals que acompleixin les mínimes condicions
per poder ser reconeguts com a habitatge. 

Per tant, poc a poc el temps ens dóna aquesta força, ens
dóna aquesta seguretat que l'alternativa té molt més sentit comú
i molt més coherència a l’hora de proposar aquestes
alternatives, que proposam durant tota aquesta legislatura. I ara,
doncs, amb un gest de desmarcar-se els seus socis que donen
suport al Govern i que fins al mes d'abril de l'any 2017 MÉS
per Menorca formava part del primer pacte de d'aquest segon
pacte de govern de l'esquerra, doncs nosaltres el que veiem és
un gest que volen fer cap a l’opinió pública.

Ja sabem tots com va acabar la intenció a Catalunya de
voler regular el tema dels lloguers. Després també unes altres
promeses en què no acabam de veure la llum els ciutadans de
les Illes Balears, l'observatori que va prometre la Sra.
Armengol en el seu discurs d'investidura, tampoc no han estat
capaços de posar-ho en marxa. Fins i tot els seus socis de
govern, de Podemos, critiquen el format d’aquest observatori,
per donar la responsabilitat a Impulsa, que semblava que seria
posar los zorros en el gallinero, per controlar aquest tema. Per
tant, vostès mateixos no es posen d'acord, vostès mateixos
tenen una divisió i, per tant, és impossible poder regular, poder
gestionar, poder proposar alternatives i poder proposar
solucions, que és el que volen els ciutadans d'aquestes illes,
solucions.

Per tant, el Partit Popular només va tenir l’opció de poder
presentar aquestes 5 esmenes, perquè no compartim en absolut
aquesta llei, i els fets i el temps ens donen la raó.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per defensar l'esmena del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 5566/22 i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de deu
minuts. Quan vulgui.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta, buenos días a todos los asistentes a esta
comisión. Nosotros tenemos muy clara cuál debe ser la
solución o el camino a seguir y es: no a limitar los derechos de
los propietario; no es la solución y creemos que es una
ingerencia inaceptable en la autonomía de la voluntad
consagrada en el Código Civil desde el año 1889, nada más y
nada menos.

Pretenden decidir lo que tiene que cobrar un propietario en
todas las Baleares, porque ustedes hablan en su propuesta de
declarar un mercado residencial tensionado, en aquellos lugares
donde existe un especial riesgo de oferta insuficiente de
vivienda para la población. Pero, a continuación, dicen que, en

caso de Baleares o en el caso de los territorios insulares será la
totalidad de las islas, aunque sólo concurra en una parte del
territorio ese requisito para ser declarada zona de mercado
residencial tensionado. O sea, que ya ni siquiera su propia
justificación respetan ustedes para no ingerir en esta autonomía
de la voluntad, que, como explicaba antes, lleva siglos reinando
en nuestro derecho civil, en nuestra forma de relacionarnos en
nuestra cultura, en general.

Por tanto, votaremos en contra de esta iniciativa, como
votamos ya en su momento en contra de las enmiendas de los
grupos que apoyan al Gobierno balear y que, finalmente, han
sido incorporadas al texto para obtener esta aberración jurídica
y esta ingerencia inaceptable, como decía, en el derecho a la
propiedad, que forma parte de un derecho mucho más amplio,
más grande y más importante, que es la libertad.

Los ciudadanos no merecen un gobierno inoperante y que
carga sobre las espaldas de la gente el fracaso de su gestión en
materia de vivienda. 

Votaremos, en cambio, a favor de las enmiendas que
pretenden eliminar esta iniciativa, que son las nuestras propias,
las de VOX, las del Partido Popular y las de Ciudadanos,
porque van en la misma línea que nosotros, son enmiendas de
supresión para que esta iniciativa no siga adelante.

Nos abstendremos en las enmiendas de El Pi, que pretende
dar una solución distinta al problema de acceso a la vivienda,
sin perjuicio de que nuestro grupo valore el sentido de voto
definitivo a estas enmiendas y que emitiremos en la sesión
plenaria correspondiente. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Jiménez, per un
temps de deu minuts. Quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, bon dia a tothom.
Desde Unidas Podemos hemos apoyado, obviamente, esta
proposición de ley, tanto desde el primer pleno que hubo, que
comentábamos esta proposición, y también hemos aportado a
esta proposición una serie de enmiendas, conjuntamente con el
Partido Socialista y MÉS por Mallorca. La idea de estas
enmiendas es tratar de relacionar esta proposición con la ley
que está hoy día en trámite, la Ley de vivienda estatal que está
en trámite en el Congreso de los Diputados. 

Nuestra idea aquí es poder implementar esta proposición
con el trabajo que se está haciendo allí, toda una serie de
enmiendas que ya completamente de nuestro grupo
parlamentario estamos haciendo, que van un poco en la línea de
conseguir más vivienda pública para ponerla a disposición de
las personas necesitadas, los colectivos más vulnerables.
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En este sentido, queremos, en esa tramitación en el
Congreso, mejorar ese proyecto de ley actual, ya digo, con ese
objetivo de conseguir un mayor parque público de vivienda. Es
que és uno de los problemas mayores que existen en este
Estado, el parque público de vivienda de alquiler social es
reducidísimo, poco más del 1%, algo muy por debajo de lo que
existe en la Unión Europea y, sobre todo, en algunos países del
centro y norte de Europa.

El problema básico que existe en este país con respecto a la
vivienda es que no existe ese parque, un parque que empezó a
crecer en los años 80 ó 90, pero al ponerse en el mercado de la
vivienda como pisos de compraventa, esto, a los pocos años,
entró en el mercado libre de vivienda y, por tanto, luego en ese
círculo vicioso de la especulación. Toda esa construcción de
vivienda pública que se hizo en aquellos años, hoy día está
sometido a esa misma presión que está sufriendo el mercado
general de la vivienda. Hemos de crear ese parque público de
vivienda y ¿cómo? A través, evidentemente, para empezar,
poniendo los pisos de la SAREB a disposición del alquiler
social, algo que estamos reclamando desde hace bastante
tiempo desde nuestra formación. Ese sería el embrión de ese
nuevo parque público, indispensable -a nuestro modo de ver-
para conseguir esta mejora.

Hemos trabajado, por lo tanto estamos trabajando en el
Congreso, como digo, pero también en este parlamento
llevamos tres años trabajando intentando mejorar esa Ley de
vivienda de 2018. Hemos hablado mucho, he comentado
mucho la necesidad de ese implementar el desarrollo
reglamentario de la ley que, de momento, solo se ha hecho de
forma parcial a través de algunos decretos, decretos ley, que se
han ido haciendo a lo largo de estos tres años y que creemos
que no es la manera de hacerlo; es decir, se debería recoger
todo en un solo corpus, en un solo cuerpo legislativo, es decir,
un reglamento específico de la Ley de vivienda. Aún estamos
a tiempo de hacer este desarrollo y es por lo que apostamos,
para que, efectivamente, esta ley de vivienda se pueda
desarrollar en su integridad, y no solo de forma parcial.

Por último, pues simplemente decir que la proposición de
ley, que lo que pretende, a fin de cuentas, es regular las rentas
de alquiler de vivienda, moderar, conseguir la declaración de
zonas tensionadas, que sea algo propio de las comunidades
autónomas que tienen las competencias pero que, en muchos
momentos, aunque tienen las competencias, pues están
limitadas por otro tipo de normativas, de carácter más estatal.

Por lo tanto, nosotros, en cuanto a las enmiendas
presentadas por la oposición, votaremos en contra de todas
ellas, simplemente, no obstante, agradeciendo a El Pi que haya
hecho un esfuerzo de trabajo, al menos presentando unas
enmiendas que, aunque no las compartimos, pues al menos ha
habido un trabajo, no solo enmendando a la totalidad.

Bien, pues nada más. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per posicionar-se respecte de

les esmenes de la resta de grups parlamentaris, el Sr. Ferrà,
quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca donam suport a la proposició de llei presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, ja ho vàrem dir i ho
hem fet públic en el seu moment.

I també vull recordar que el contingut d'aquesta proposició
parla que els territoris autonòmics podran -podran- dur a terme
aquestes zones de mercat, o sigui, no genera una obligació als
territoris autonòmics a fer-ho si els governs respectius no ho
contemplen. Per tant, som davant d’una proposta que, per sobre
de tot, del que dota és de més sobirania als territoris
autonòmics. Per tant, hi estam doblement d'acord perquè
evidentment també estam d'acord que aquesta opció es pugui
desenvolupar, i creiem que s'hauria de poder desenvolupar en
situacions com l'actual a les Illes Balears.

Al marge d'això, amb la resta de formacions que donam
suport al Govern, amb el PSIB-PSOE i amb Unides Podem,
hem presentat dues esmenes que crec que són molt senzilles, és
a dir, ja les vàrem defensar en ponència, però que incrementen
aquesta proposició no de llei, bàsicament, en tres sentits:
primer, en poder homogeneïtzar un poc més el concepte de
zona de mercat tensionat, alinear-lo un poc més amb altres
conceptes d'altres territoris i també de la pròpia Llei estatal de
l'habitatge.

Segona qüestió, hi ha una qüestió, -ho ha comentat, crec que
ha estat la diputada de VOX- que, sí, creiem que és positiu que
es pugui..., més que es pugui..., que si a un territori insular es
declara una zona de mercat tensionat, aquesta zona de mercat
tensionat probablement afecti també, o tengui un efecte de
continuïtat respecte d’altres zones de la mateixa illa i es pugui,
per tant, declarar aquesta illa en la seva totalitat com a zona de
mercat tensionat.

La tercera qüestió, jo crec que és una qüestió, també, que
parla de les pròrrogues, que es pugui dur a terme a les zones de
mercat tensionat, i simplement és una aportació que trobam
adient.

Respecte de la resta d'esmenes, seguirem el sentit de la
votació en ponència, no donarem suport a les esmenes de la
resta de grups. I respecte d’altres aportacions que puguem fer,
ens reservam també les aportacions per al plenari.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt, per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Font. Quan vulgui. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Jo seré molt
breu, bàsicament perquè em vull reservar més per al debat del
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Ple, però sí que voldria fer dos aclariments, perquè veig que
encara hi ha coses que no han quedat prou aclarides.

Agaf la mà del Sr. Ferrà, quan ha explicat que és que,
precisament, la nostra proposició de llei el que cerca és atorgar
competències, és a dir, augmentar la nostra sobirania, però açò
no vol dir cap obligatorietat, però sí que en volem tenir, i és per
açò que ens encomanam a la llei estatal, que és la que té les
competències pròpies per dir: ei, atorgau aquesta competència
a cada comunitat i que la pugui aplicar en la seva realitat.

Segon aclariment que vull fer, Sr. Camps, aquesta iniciativa
és de MÉS per Menorca, no és del Govern, és de MÉS per
Menorca. Jo entenc que és molt bo de fer criticar el Govern,
però és que aquesta iniciativa -torn a insistir- és de MÉS per
Menorca, i li he de recordar que MÉS per Menorca no és soci
de Govern, tenim un acord de legislatura, però no som socis del
Govern. Evidentment, evidentment tenim més afinitats
ideològiques amb el govern actual, que les que podríem tenir
amb el seu govern, però a mi m'agradaria que fóssim una mica
més concrets a l'hora d'explicar les coses, i bàsicament per un
respecte al grup parlamentari que ha presentat aquesta
iniciativa.

Nosaltres mantindrem el sentit de vot fet a ponència, és a
dir, votarem en contra de totes les esmenes de l'oposició,
bàsicament, perquè és una esmena a la totalitat feta en capítols 
i, evidentment, jo el que no faré és dir: abajo la meva iniciativa.

Bé, i gràcies per les aportacions fetes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Benalal. Quan vulgui, per un temps de deu minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En realidad, el principio
que yo apoyo, desde luego, es el liberalismo, el derecho a la
propiedad y el respeto a la voluntad de las partes que están en
un contrato, firmando un contrato.

Esta reforma tiene, o sea, huecos, no, los tiene todos; por
ejemplo, ¿cómo saber si el alquiler está muy subido? Pues,
bueno, hay que definir unas reglas de establecimiento de los
precios máximos, hay que hacerlo, aquí no se hace, con lo que
también estamos dejando -al dar paso a que las comunidades lo
hagan- pues a una intencionalidad política que puede variar
entre comunidades.

¿Cómo saber que hay pagos en B? Pues no se sabe,
realmente. ¿Métodos de no aplicarlo? Pues, muy fácil, con
vivienda turística o estableciendo costes especiales por ciertos
gastos, párkings que no están comprendidos en esta ley, que
pueden dar un valor superior al apartamento, acceso a piscinas,
etc. Quiero decir que estamos hablando de un texto totalmente
insuficiente y que no sirve para nada.

También aquí, a lo mejor, habría que evitar volver a
inventar la rueda y ver lo que se ha hecho ya en países

europeos, Francia, Bélgica, Alemania, en los que esas
directivas generalmente no han funcionado. Hay un caso muy
interesante, que es la Ley Duflot, de 2014, en Francia, que
establece, efectivamente, una limitación de precios, pero en
contrapartida pues prevé, por ejemplo, la supresión de
coeficientes de ocupación de suelos, modifica la legislación
sobre constructividad para favorecer construcciones nuevas,
por ejemplo, por medio de la supresión de superficies mínimas
en terrenos para poder construir, es una forma realmente de
favorecer este tipo de medidas. 

Evidentemente, otro tema es la expulsión de okupas y de
morosos, es un tema que toca mi compañera de El Pi, pero,
bueno, la iniciativa es positiva, pero pienso que estaba mal
desarrollada, complica de forma poco clara el artículo de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que es una ley que es vital en el marco
de ese tipo de actividades.

Y entonces, simplemente para resumir, me abstendré en la
enmienda de El Pi y votaré a favor de las enmiendas que van en
el sentido de mi posicionamiento, que son las del PP, VOX y
Ciudadanos. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari
Socialista, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Ferrer. Quan vulgui.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Abans de res,
vull informar que hem presentat per escrit i per indicació del
lletrat, una esmena de correcció tècnica que afecta el punt setè
del text de la ponència, on, al final del paràgraf, hi havia una
frase que no tenia cap sentit, atès que no existia aquesta
disposició addicional segona a què es referia. Per tant, hem
presentat aquesta correcció tècnica, perquè pugui constar a
l’hora de poder elaborar el text definitiu i que tengui una
coherència jurídica perfecta.

Nosaltres crec que no cal que repetim en aquesta comissió
els arguments que ja donàrem en el seu moment en el plenari,
a l'hora de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei,
nosaltres consideram que aquesta proposició de llei va en la
mateixa línia que la Llei estatal del dret a l'habitatge que ha
impulsat el Govern d'Espanya, del qual nosaltres en formam
part i que va ser pactada amb l'altre grup, amb el qual
conformam el Govern en coalició. I, per tant, nosaltres vàrem
presentar dues esmenes que anaven exactament en aquests
mateix sentit; és a dir, aquest avantprojecte de llei estatal del
dret a l'habitatge ja modificava en alguns aspectes la Llei
d'arrendaments urbans, i el que hem fet nosaltres, tot i aprofitar
l'entrada que ha donat el Grup MÉS per Menorca, de modificar
aqueixa llei, nosaltres proposam aquestes esmenes que van
exactament en el mateix sentit que aquest avantprojecte de llei
modifica la LAU.

I per què això? Bàsicament per donar compliment a una
qüestió que també vaig exposar en el moment de la presa en
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consideració, que la sentència del Tribunal Constitucional que
anul·lava la llei catalana, com aquí s’ha volgut dir i s'han
intentat mesclar conceptes, la sentència del Constitucional, en
cap cas no qüestionava que es pogués aplicar una reducció o
una limitació de preus. El que deia el Tribunal Constitucional
és que, tenint en compte el dret constitucional de la propietat
privada, aquest dret es pot modular, sempre i quan s'estableixin
una sèrie de requisits cronològics -temporals, millor dit- i una
sèrie de requisits geogràfics, per tal que es pugui determinar
amb exactitud quin és l'àmbit d'aquesta limitació de preus, per
tal que no es pugui fer de manera arbitrària. 

Per tant, per tot plegat, és més que evident que sí, que el
Tribunal Constitucional obre aquesta porta, però que s'ha de
fer, evidentment, a partir d'una modificació, o a partir d'una llei
estatal, com he dit abans, com seria l'avantprojecte de llei
estatal per al dret a l'habitatge, que al seu torn modifica la Llei
d'Arrendaments Urbans.

Nosaltres, a més, en aqueixa esmena hem aprofitat per
palesar un dels punts que el Grup Socialista sempre ha
defensat, i és que cadascuna de les illes sigui declarada en la
seva totalitat una zona de mercat residencial, tensionat, encara
que només concorrin a part del seu territori les circumstàncies
per declarar-ne aquesta zona de mercat, sancionat. Bàsicament,
perquè es més que evident que a unes illes amb un territori tan
limitat i algunes vegades petit, si uns municipis que no fossin
declarats com a zones tensionades i els municipis fronteres sí
ho fossin, el que faríem és traslladar aquesta tensió al municipi
no declarat com a zona tensionada i tornaríem tenir el problema
una altra vegada. 

Per tant, demanam que s'apliqui a les illes en la seva
totalitat i també ampliam aquest concepte a les àrees
metropolitanes de les ciutats de grandària mitjana o de grans
ciutats perquè també puguin ser reconegudes en la seva totalitat
com a zones de mercat residencial tensionat, exactament pels
mateixos motius que he donat en el cas de les illes.

A mi també m'agradaria aclarir una miqueta totes aquestes
pors que s’intenten posar aquí sobre quina influència tendria
aquesta fixació de preus màxims en el mercat, si això
provocaria una sortida del mercat de diversos habitatges, que
provocaria que baixés l'oferta, etc. Algunes idees per apuntar
també quina és la nostra intenció, en el cas d'Àustria, per
exemple, s’ha demostrat que l'efecte de l’elevadíssim
percentatge d'habitatges de protecció oficial, respecte de la
resta d’habitatges ha tengut un efecte estabilitzador en el
mercat. Què significa? Que en aquells països on s'ha fet feina
constantment per tenir un gran parc d'habitatge públic, aquest
gran parc d'habitatge públic ha contribuït a l'estabilització del
mercat i ha contribuït que no prosperassin aquests preus
abusius. 

Nosaltres no ens trobam en aquesta situació, ja ho sabem,
malauradament, no ens trobam en aquesta situació. Però també
tenim altres exemples que s'han limitat els preus per a l'accés a
determinats productes bàsics o de primera necessitat, com
pugui ser la limitació del preu de gas autoritzada per la
Comissió Europea, l’anomenada excepció Ibèrica, o la
subvenció també dels 20 cèntims per litre de combustible. Com
també es va marcar un preu màxim per a les mascaretes durant

la pandèmia. Per tant, l'Estat va intervenir en el mercat, per tal
d'assegurar el lliure accés de la ciutadania a determinats béns.

A més, a Espanya, vull recordar també als nostàlgics de
segons quines disposicions legals, que l'expropiació forçosa
data del 1954, és una norma que data d’aqueixa època, i que
també en èpoques pretèrites a l'Estat espanyol hi ha hagut
limitació de preus, o fins i tot racionament en determinats
productes, com pugui ser el blat o el pa. Per tant, no inventam
res, partim d'una sèrie d'antecedents. 

M'agradaria també apuntar el que es va desprendre d'un
informe que va elaborar l'Observatori Metropolità de
l’Habitatge de Barcelona sobre l'impacte que va tenir la Llei
catalana 11/2020, d'habitatge, durant el poc temps en què va ser
vigent, perquè ens doni una miqueta de llum del que ha passat.
Primer de tot, es va notar que s'havien reduït lleugerament el
preu dels lloguers, per tant, s'havia començat a contribuir
positivament a un dels seus objectius. Segon, durant la vigència
d'aquesta llei, es varen firmar més contractes de lloguer que
abans, per tant, el mite aquest que els propietaris d'habitatges
els retiraran del mercat és fals. I tercer, no s'ha reduït el nombre
de contractes vigents, ans el contrari, ha romàs igual, per la
qual cosa es pot deduir també que els propietaris no han optat
per deixar els pisos tancats, engegant els seus inquilins, sinó
que s'han mantingut els contractes que existien. 

Per tant, nosaltres el que no entenem és aqueixa negativa de
votar en contra de tot l'articulat que es presenta aquí, no
entenem tampoc les esmenes a la totalitat.

I tampoc no acabam d'entendre la posició d’El Pi, que en
aquest cas, per un costat, voten a favor de les esmenes que
presenten la dreta, per a la supressió, i ens presenten una
esmena centrada en els posseïdors dels habitatges, quan del que
parlam aquí és de garantir el dret a l'habitatge. A mi
m'agradaria aclarir, no només a El Pi, sinó a la resta de forces
que voten en contra, que no existeix aquest antagonisme fals
que ens pretenen posar damunt la taula, d’aquesta dicotomia
entre bons o dolents, arrendadors o arrendataris, propietaris i
inquilins, propietat privada/intervenció de l'Estat, perquè no
existeix aquesta dicotomia, parlam simplement de garantir
l'accés de la població a una qüestió bàsica, que és l'habitatge.
I per això els vull recordar novament, que l'estudi que s’ha fet
sobre la llei catalana diu que, efectivament, tots aquests
problemes que es plantegen no existirien. 

El Partit Popular ens ha parlat aquí, amb el seu discurs
habitual, que ja és més que sentit i, bé, cadascú defensa les
seves posicions, amb els arguments que considera, però jo crec
que s'ha de dir que la situació econòmica que es va viure del
2011 al 2015 fou greu, efectivament, però la situació que hem
viscut en aquestes illes durant la pandèmia i durant la crisi
provocada per la guerra d'Ucraïna, és més que greu, i les
mesures que s'han implementat han estat completament
diferents, fins i tot en el cas que acceptàssim l'argument que la
crisi del 2011 al 2015 fou encara pitjor, però, comparativament,
proporcionalment, les mesures implantades, en aquest cas foren
zero -al contrari-, foren restrictives pel que fa als drets de la
ciutadania i, en aquest cas, a les que s'han impulsat durant la
pandèmia i pel que fa a la conseqüència de la guerra d'Ucraïna,
han estat a favor de la ciutadania i, específicament, en qüestió
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d'habitatge no s'ha aturat de fer feina. Hem de recordar els 9
milions d'euros consignats en els pressuposts per a enguany per
dotar de subvencions l’habitatge.

I, pel que fa al diputat no adscrit, que ha vengut a dir que
aqueixes zones de mercat residencial tensionat es declararien
una mica arbitràriament, o a la babalà, i jo li pregaria que es
llegís el text de la ponència, que ja du incorporada la nostra
esmena que vàrem presentar, perquè precisament el que
nosaltres consideràvem importantíssim, i per donar compliment
al que deia abans, de la sentència del Tribunal Constitucional
que requereix un àmbit temporal i geogràfic de les declaracions
de zones de mercat residencial tensionat, diu, en el punt 3 del
text de la ponència, que aqueixa zona de mercat residencial
tensionat requerirà l'elaboració d'una memòria que justifiqui, a
través de dades objectives i fonamentades en l’existència d'un
especial risc d'abastament insuficient d'habitatge, per a la
població resident, incloent a més, les dinàmiques de formació
de noves llars en condicions que les facin assequibles.

Per tant, parlam d'un estudi tècnic previ, que s'elabora una
memòria perquè després es pugui avalar aqueixa declaració de
zona de mercat tensionat que, com ja he dit, des del nostre grup
socialista sempre hem reclamat com a un instrument més, no
l'únic, un instrument més per poder garantir el dret a l'habitatge.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara passam als torns de rèpliques
i contrarèpliques. En primer torn té la paraula el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, totes són per
un temps de cinc minuts. Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument. Evidentment, el Sr.
Ferrer, ha posat l'exemple d'Àustria i que estabilitzaven els
preus, i jo crec que és el més adient, però per això -i també
vostè ho ha dit-, hi ha d'haver habitatge per part del Govern, i
és el que es demana aquí, jo crec que això ho demanam tots,
que s'acceleri i que amb aquest habitatge es puguin estabilitzar
els preus.

Perquè també ha donat dades d'altres comunitats, i jo també
n’hi puc donar una, i no és un futurible tampoc, és d'una cosa
que va passar aquí, podem dir que quan es va fer la Llei de
turisme es va dir, per activa i per passiva, que la voluntat que
hi havia per prohibir l’habitatge de vacances a plurifamiliars
era perquè s’abaixarien els preus de lloguer, i va ser totalment
el contrari: els preus del lloguer no només no varen baixar, sinó
que varen apujar, i apujar de manera exponencial, perquè els
darrers anys hem vist com han apujat de manera exponencial.

I el Govern encara ha de fer aquests habitatges de protecció
oficial. I hi ha altres maneres, i també des del nostre grup
parlamentari les hem posades damunt la taula per incrementar
l'habitatge, i també per donar incentius als propietaris perquè
també posin els habitatges a disponibilitat de poder-se llogar.

Després, també parla d'una dicotomia de bons i dolents. Jo
crec que aquesta dicotomia la fan vostès mateixos, perquè
sembla que els propietaris són unes persones que només van a
fer doblers, només lloguen per tenir molts de doblers, i ho hem
dit moltes vegades, i tots coneixem famílies que el fet de llogar
una propietat aquí a les Illes Balears -sense parlar de grans
tenidors- són persones que han fet que els seus fills hagin pogut
anar a estudiar o que en temps de crisi han tengut doblers per
poder comprar moltes altres coses. I, per tant, de vegades
vostès posen un exemple només d'un costat, també els hem de
poder posar tots.

Nosaltres, evidentment, vàrem presentar aquestes esmenes
perquè consideràvem que és cap aquí on s’ha d'anar i, com que
no estam d'acord amb el text, sí que donam suport a les
esmenes que presenten la resta de l'oposició.

Res més. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al Grup
Parlamentari Ciudadanos, Sr. Pérez-Ribas, quan vulgui 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Sr. Ferrer, en una cosa estoy totalmente
de acuerdo con usted y es que no han inventado nada,
efectivamente, apoyando esta propuesta y con las enmiendas
que han presentado, no han inventado nada, están utilizando
propuestas que evidentemente todos -y estoy seguro que
incluso ustedes- saben que no sirven para paliar el problema del
acceso a la vivienda.

Pero es que lo peor de todo, lo que más me ha sorprendido
de su intervención es que, para apoyar esta propuesta de
limitación de precios de alquiler, pone el ejemplo de Austria,
que equilibra el mercado de la vivienda con la construcción de
vivienda pública, que es precisamente lo que desde muchos
grupos parlamentarios le estamos pidiendo al Govern: que
construya vivienda pública, que llegue a acuerdo con
promotores para construir vivienda asequible; que superemos
-lo que ha dicho el Sr. Jiménez- del 1% de vivienda pública en
España, es que es lo que usted está diciendo. Si Austria ha
conseguido equilibrar el mercado es precisamente por hacer lo
que nosotros estamos pidiendo, que se construya vivienda
pública y que no se hagan inventos extraños, como este, de
delimitar el precio de los alquileres, que está demostrado que
no sirven para nada, por mucho que dé cuatro datos de
Barcelona.

Evidentemente que los precios bajaron, si estaban limitados
los precios y todos los contratos que se firmaban tenían precios
limitados, evidentemente los precios iban a bajar, pero, a la
larga, sabemos que esto se compensa o con dinero negro, o con
otro tipo de contrapartidas que no están en los contratos de
alquiler.

Bueno, realmente, sus intervenciones no aportan ninguna
luz de por qué reducir o limitar los alquileres de una manera
impuesta por el Govern facilita el acceso a la vivienda a las
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personas que actualmente están en las listas del IBAVI para
adquirir o poder acceder a una vivienda asequible o pública.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passam al Grup
Parlamentari Popular, Sr. Camps, quan vulgui. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només s’ha de veure l’INE, que
ens avança que el creixement de la població, aproximadament
cada any, són 15.000 persones; si en els mateixos temps som
incapaços de facilitar, regular, donar sortida, donar aquest dret
constitucional, que les persones i les famílies necessiten per
poder disposar d'una casa, amb les mesures que vostès ens
proposen -i el resultat d'aquests set anys-, ja veiem quins són:
els fracàs absolut. Només han estat capaços d'entregar 88
propietats, 88 pisos, a unes llistes que a dia d'avui ja superen
les 9.500 persones que reuneixen els requisits per poder estar
incloses dins aquestes llistes de demandants d'habitatge.

Per tant, el ritme que vostès duen em sembla que, cada
vegada... i a la memòria dels diferents anys l’evolució veiem
que incrementa, la pobresa es fa forta dins el nostre territori i
les mesures que vostès, amb les seves polítiques, ens intenten
insistir i persistir, ja veiem que no són en el sentit favorable
dels interessos dels ciutadans.

Vostès no són capaços de fer un esforç i garantir el múscul
de la solució, que és la part privada. Vostès no són capaços de
voler anticipar i revisar, que ara aquests dies recentment han
sortit els constructors, l’Associació de Constructors, que diuen
que hauran de paralitzar moltes obres, i moltes d'aquestes obres
parlam d’obres d'habitatges. I vostès seran els culpables de no
anticipar-s’hi, perquè el Partit Popular fa mesos que, en
diferents mocions, que vostès -i torn a insistir- que no els
agrada que els ho tornem a recordar, però és que la direcció
d’una de les possibles solucions al problema passa per aquí.

També passa per incentius fiscals, també passa per garantir
als propietaris que si la persona que té llogada la propietat no
fa front o hi ha qualque problema, l'administració ha de  donar
garanties si realment volem posar a disposició. I després
fomentar també, vostès es van comprometre en el seu programa
d'acord de governabilitat amb una figura que no han estat
capaços ni de posar-la en marxa, la figura de fomentar la
formació de cooperatives.

Per tant, vostès només es preocupen de tirar per terra els
arguments o les propostes que fa l’oposició, en aquest cas, som
diferents partits de l'oposició que insistim que no es troben a
l’alçada que els ciutadans es mereixen quant a donar resposta
al sector principal, que és el sector privat, per poder posar a
disposició habitatge públic, vostès segueixen tancats amb
l’única opció, amb aquesta llei que ni les expropiacions han
estat un exemple a seguir, ni una solució, tot el contrari, veiem
que les coses van a pitjor. Aquí els únics que veiem que surten
reforçats són el que fan les coses de forma fraudulenta, les

ocupacions irregulars s’han incrementat, contra la llibertat de
les persones i la propietat privada.

I quant a un parell de comentaris que ha fet el Sr. Ferrà, la
Sra. Armengol és partidària que els preus han de ser de lliure
mercat. Per tant, “el mercado es libre”, ens va fer el titular d’un
mitjà de comunicació: Armengol sobre el precio de la vivienda,
“el mercado es libre”, 15 de febrer d’aquest any. Per tant,
vostès haurien de saber que l’hemeroteca doncs de vegades no
va al seu favor i haurien de ser un poc més coherents a l’hora
de poder reafirmar les seves tesis i reafirmar els seus
arguments.

I les coses canvien, no podem mantenir-nos..., fa 7 anys que
vostès governen i no han canviant les coses cap a bé, canvien
cap a malament. Què hi ha hagut la pandèmia sobrevinguda?
Per suposat que ha vingut una pandèmia que ha condicionat
molt, però ara ens hem d’anticipar. Ens vénen ara uns mesos
molt dolents, ens vénen uns mesos que la societat, en general,
però la societat balear, que és la que nosaltres hem de defensar
i hem d’anticipar-nos a les mesures, doncs el Govern arriba
tard, i amb l’habitatge ho demostraran una vegada més les
xifres, quan presentin en els pròxims mesos les persones que
desgraciadament necessiten ajuts per poder arribar a final de
mes per pagar el lloguer, o les persones que hauran d’estar a les
cues per poder disposar d’un habitatge els pròxims anys.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Sra. Ribas, quan vulgui.

LA SRA. RIBAS I MARINO

Gracias, presidenta. Yo creo que los grupos que proponen
esta iniciativa, que la apoyan y que la han modificado, por
cierto queda poco de la iniciativo que presentó el Grupo Mixto,
porque ha sido bastante modificada por los grupos que apoyan
al Gobierno balear, no se está teniendo en cuenta un hecho
significativo importantísimo, que es que en estas islas hay gente
que está dentro del mercado, es decir, gente que puede
permitirse pagar un alquiler en el lugar que desee vivir, y luego
hay gente que está fuera del mercado y que no puede pagar un
precio de mercado por la vivienda.

Por tanto, la solución que proponen es limitar el precio y
limitar el precio consiste, según ustedes, en que todo el mundo
podrá accede. Bueno, pero es que tienen que tener en cuenta
que el que puede pagar, el que está dentro del mercado seguirá
pagando y seguirá ofreciendo un precio superior. Por tanto,
habrá viviendas que oficialmente bajen el precio, pero en la
realidad no lo habrán bajado, porque se pagará, pues, al margen
de la legalidad el excedente. Y luego habrá otras que sí que lo
bajarán de forma real, pero aunque lo bajen de forma real, eso
no implica que haya más vivienda disponible. Al contrario, la
alternativa es la venta, cuando a una persona no le sale rentable
alquilar su vivienda por el precio que legalmente le marquen,
tendrá que recurrir a venderla, si necesita ese dinero.
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Y ya sabemos quiénes son los que compran
mayoritariamente en estas islas. Por tanto, si quieren ustedes
poner el parque inmobiliario de Baleares en manos extranjeras,
sigan adelante con esta iniciativa y serán los culpables de la
descapitalización de los ciudadanos de estas islas. En cambio,
si quieren arreglar el problema de la vivienda de forma
efectiva, hagan lo que tienen que hacer y llevan casi una década
sin hacer, y es poner a disposición de quienes lo necesitan
vivienda pública.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
el Sr. Jiménez té la paraula. Quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues empezamos, vamos a
recordar al Partido Popular que, efectivamente, el derecho a la
vivienda es algo que viene recogido en la Constitución, pero lo
llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero no es un
derecho fundamental, algo que nos parece primordial, algo que
llevamos diciendo hace mucho tiempo. El reconocimiento de
ese derecho fundamental ya sería un primer paso para
conseguir los objetivos que estamos hablando aquí hoy, porque
sería una obligación, no solamente moral, sino que sería una
obligación de facto; es decir, aquí todo el mundo debería tener
una vivienda digna, y ya está, como diría la propia
Constitución. Y a partir de ahí habría que establecer los
mecanismos para que esto fuera así, pero ya tendríamos este
precepto fundamental.

En cuanto a la propuesta de MÉS por Menorca, ya hemos
dicho que estamos absolutamente de acuerdo con ella, y
además pensamos que es buena por las dos cosas
fundamentales que plantea: la regulación de los precios, por
una parte, algo a lo que el Estado tiene derecho, el Estado, me
refiero al Estado central y a las comunidades autónomas que
también son Estado; es decir, como decía antes el Sr. Ferrer, es
decir, el Estado puede regular, intervenir y limitar lo que crea
conveniente en pro del interés general. Por lo tanto, esto no es
más que un reconocimiento de las facultades o potestades del
propio Estado.

Y la otra cosa que pide esta proposición es la declaración
de zonas tensionadas. Nos parece algo fundamental, sobre todo
en comunidades autónomas como las de litoral o las insulares,
algo que cada vez se ve más claramente que sería una fórmula
más para reducir o limitar este ascenso continuo de los precios.

Nosotros, ¿qué creemos? Es decir, hemos insistido antes
también que lo fundamental aquí es conseguir ese parque
público de vivienda, es fundamental pero un parque público de
vivienda que no se pueda vender en ningún caso una vez
conseguido, no se puede permitir que este parque público de
vivienda, que tiene que ser muy superior al que tenemos hoy
día, pase al mercado libre. En esto, si conseguimos esta
cuestión, conseguiremos controlar también los precios.

Y, por último, una necesidad importante sería aumentar las
partidas presupuestarias en materia de vivienda. Hemos de
recordar que la media europea del gasto de protección social en
materia de vivienda por persona, la media europea es de 150
euros por persona, en España estamos en 35 euros por persona,
algo muy, muy por debajo de esa media. Hay países que están
por encima, como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Luxemburgo, los Países Bajos e incluso el Reino Unido. Esto
sería algo también a solventar lo más rápidamente posible.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara té el torn el Grup
Parlamentaris MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo només venc a dir que som un
territori finit amb recursos naturals finits, limitats. Aquí s'ha
parlat moltíssim de l'augment de la població, es parla molt de
seguir construint, seguir construint, seguir construint, però jo
no ho sé, jo és que a Maó estam a punt d’entrar en restriccions,
vull dir, i ens limitin l'aigua. Llavors, jo no sé com es pot
combinar aquest augment de població, seguir construint i que
no morim directament.

Per tant, m'agradaria que comencéssim a introduir a un
debat que és molt difícil de fer, certament, amb molts de
posicionaments, i que és un debat transversal perquè l’habitatge
inclou altres qüestions, que comencéssim a tenir molt clar
també la qüestió dels recursos naturals a l'hora de parlar
d'habitatge.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Benalal,
quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a hacer simplemente una
intervención para contestar a mi compañero del Partido
Socialista. Yo cuando digo que hace falta, que no están
establecidas las reglas, no están establecidas, un informe como
se indica, pues es un informe, pero, por ejemplo, hay que poner
algunas reglas de base, como, por ejemplo, Alemania, en el que
se pide, pues que se establezca, obligatoriamente, cualquier
informe tiene que tener, pues un stock de vivienda en
arrendamiento disponible en la zona, establecer pues un
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alquiler medio de referencia y, por ejemplo, en la cual se está
obligada, en cualquier legislación aprobada francesa, belga o
alemana, dice, pues, que se puede ir por encima, por ejemplo,
del 20% del valor medio que se estime para la zona tensionada
y que no se puede ir por debajo del 30%, por ejemplo. Eso son
reglas, reglas que habría que establecer para que luego no se
motiven políticamente los informes.

También, pues ya que estamos, un tema de transparencia,
porque es la única forma de controlar estas cosas: establecer
reglas que tengan que contener los contratos, por ejemplo, pues
la superficie habitable, incluir en el alquiler el monto del
arrendamiento de referencia de la zona, todos los trabajos, las
obras que se hicieron desde el final del último contrato, que,
evidentemente, las ha pagado el propietario, y que, de alguna
forma, pues tienen también que reflejarse, el monto, por
ejemplo, del último alquiler que se pagó, indicando cuánto
tiempo se pagó, y, sobre todo, también importante, cosas como,
por ejemplo, los equipos de acceso informático, tecnologías,
porque no es lo mismo una casa con fibra o sin fibra, una con
internet y una sin internet.

Otra cosa -y de ahí le doy una idea, para que vea usted qué
bueno soy-, por ejemplo, una cosa que también se puede
regular, que no se habla de ello, pues son los honorarios de
agencias; en las legislaciones europeas a este nivel pues se
establece, por ejemplo, el máximo de metros cuadrados
habitables que puede cobrar una agencia; porque una cosa está
muy bien, yo le bajo el alquiler pero es que, luego, si la agencia
me cobra, pues un mes de alquiler en gastos de agencia, pues
supone que entre el mes de garantía o los dos meses de
garantía, el mes en curso y lo que me cobra la agencia, pues por
mucho que lo bajen, tampoco podré acceder a esa vivienda.

Entonces, bueno, y luego, pues lo que ha dicho mi
compañero de Izquierda Unida, pues también sobre el parque
público -repito-, parque público sí, pero parque privado,
también, haciendo modificaciones sobre las leyes en materia de
constructividad. Así, en realidad, se va a permitir que el
inversor privado, las empresas privadas, también puedan
aumentar ese parque en arrendamiento. Entonces, no hay que
limitarse siempre al parque público, también existe un parque
privado que se puede hacer aumentar y, bueno, pues eso es
todo.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. En darrer torn passam al Grup
Parlamentari Socialista. Sr.  Ferrer, quan vulgui.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per als portaveus d'El Pi i de
Ciutadans, crec que o m’he explicat molt malament o vostès
han interpretat malintencionadament les meves paraules. Quan
posava l’exemple d'Àustria, hem de tenir en compte que és un
país que des del final de la Segona Guerra Mundial comença a
invertir en habitatge públic i genera, així, un parc que supera
l'habitatge privat.

Jo he dit que això seria l'objectiu ideal al qual hauríem de
tendir, però saben perfectament vostès que aquest objectiu ideal
no s'assolirà ni en cinc, ni en deu, ni en quinze anys, es tracta
d’una feina continuada. Per tant, això ho posava en comparació
amb la mesura que duim avui, perquè és una mesura d'urgència
per tal d'intervenir en el mercat de l'habitatge, per poder
garantir aquest dret fins que no assolim aquest objectiu desitjat,
i que ara sembla que tothom s'hi apunta, però que, evidentment,
quan la dreta ha tengut responsabilitats de governar en aquesta
comunitat autònoma, no ha invertit en la construcció
d'habitatges públics.

Doncs bé, nosaltres invertim. Ens congratula que el
portaveu del Partit Popular reconegui avui, per primera vegada,
que sí que s'han construït pisos i que sí que es donen claus,
però, bé, també hem de recordar-li el seu vot en contra en el
pressupost per a l'any 2022 de totes les partides que feien
referència a la construcció d'habitatge, que va presentar una
esmena de supressió, perquè deien que no responia a les
necessitats de la comunitat autònoma, vaja.

També insistint en la qüestió que em tornava retreure la
portaveu d'El Pi, nosaltres no entram en aquesta dicotomia de
bons i dolents, és a dir, nosaltres no consideram que els
propietaris siguin els dolents, consideram que limitar els preus
de l’habitatge, no prohibir, ni res més enfora d'això, sinó limitar
els preus de l’habitatge, en zones tensionades enraonades com
pertoca permetrà aquest accés; en cap cas no diu ningú que la
propietat privada sigui nociva, ni res semblant. I per això he
posat jo una sèrie de exemples en els quals l'Estat ha
intervengut per limitar determinats preus a determinats béns
bàsics.

Per tant, que d'aquí vostès se'n vagin a presentar una esmena
de modificació de la Llei d'enjudiciament civil per assenyalar
directament els inquilins que no paguen, que efectivament
provoca tota una sèrie de conseqüències negatives per al
propietari, només m’indica que els que estan instal·lats en
aquesta dicotomia són vostès; a banda d’una pobresa ideològica
ofuscada sempre en els temes de sempre, de seguir
promocionant el lloguer turístic, que sempre ens retreuen, etc.

Pel que fa a Ciutadans, en el seu primer torn d'intervenció
-i m'ha sobtat una mica- que criticàs la Llei d'habitatge ja és un
clàssic, ja saben que no hi varen donar suport, però que criticàs
la Llei d'urbanisme, és a dir, ja arribam al punt que hem de fer
un urbanisme a la carta, hem de construir a tort i a dret, per on
sigui -com deia la diputada de MÉS per Menorca-, sense tenir
en compte condicionaments geogràfics, sense tenir en compte
condicionaments d'abastiment de recursos bàsics. Per tant, ja
em sorprèn això de la Llei d'urbanisme, que tampoc no els
agrada i que, segurament, el que es voldria aquí seria una carta
blanca perquè tothom pogués construir per on volgués.

I em sobta també moltíssim que sempre parlin vostès de
construcció i no parlin mai de rehabilitació, no parlin mai
d'ajudes, etc.

Després, el Partit Popular i alguns altres obliden
interessadament que nosaltres ho hem dit per activa i per
passiva: aquesta mesura no és única, aquesta mesura ha de
formar part d'una sèrie de mesures que s'han d'impulsar
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contemporàniament, ja sigui en l’increment de les subvencions
al lloguer -que s'han incrementades-, en la limitació dels
desnonaments que s'han produït durant l'estat d'alarma; en
l’impuls a les expropiacions forçoses; en l’exercici del dret de
tempteig i retracte per part de l'administració, en el cas de
compravenda d'immobles per part de grans tenidors; o en la
construcció d'habitatges protegits per donar-los en lloguer
social.

M'ha sorprès també -o no- la intervenció de la portaveu de
VOX, que venia a anticipar el frau que es produiria amb
aquestes mesures, és a dir, ella ja s'anticipa i ja pensa en el
delicte, no?, ella ja pensa en el delicte i diu: no, no, és que es
farà aquesta llei, i no, no, és que n'hi haurà que aniran per
darrera... I encara que l’exemple, se'ns en vagi una miqueta, em
sobta que els preocupi la clandestinitat en aquest concepte -el
de la propietat- d’acord, i me’n vaig una mica de tema, però jo
crec que encaixa prou bé amb la seva filosofia, en el cas, per
exemple, del dret a l'avortament, que vostès neguen a les dones,
no consideren aqueixa clandestinitat, no!, no pensen mai que
les dones hauran d'avortar clandestinament i posar la seva vida
en perill; aquí, la clandestinitat, tant se’ls rota!

Ara bé, en la qüestió del lloguer sí que vostès ja s’anticipen:
el frau..., i vostès, que jo pensava que eren els de la ley y el
orden, idò veig que no, que tampoc no ho són.

I li vull recordar, també, que quan ens acusen a nosaltres de
posar habitatges en mans d’estrangers, quan vàrem debatre en
aquest mateix parlament una iniciativa que parlava precisament
de cercar recursos jurídics per poder limitar la compra
d'habitatges a persones no residents, vostès també varen posar
el crit en el cel. Per tant, ja m'he perdut, de veritat, m'he perdut
completament amb vostès.

I al Sr. Benalal, insistesc, l'informe que jo he explicat en el
punt 3 de la nostra esmena, que demana que es realitzi una
memòria amb dades objectives, evidentment, nosaltres aquí el
que fem és una proposició de llei per modificar la LAU,
nosaltres no fem un reglament que estableixi tots i cadascun
dels requisits i tots i cadascun dels índexs que s’han de
contemplar en aquesta declaració de zona tensionada.

I pel que fa a la transparència, vull recordar-li també que
l'avantprojecte de llei d'accés a l'habitatge estatal, que es debat
a les Corts Generals, comporta també tota una sèrie
d'estratègies de transparència a l'hora de la declaració
d'aquestes zones tensionades. Per tant, transparència, tota,
perquè hi ha d’haver tot un màxim de garanties jurídiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Una vegada acabat el debat
passam a les votacions. Si els sembla bé, primer votarem
l'esmena de correcció tècnica que ha comentat el portaveu del
Partit Socialista, que és una esmena del Partit Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, que és referent al punt
7. Crec que tots tenen la còpia i, si els sembla bé passaríem a la
votació d'aquesta esmena de correcció tècnica.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara sí que passam a la votació de les esmenes. En primer
lloc, passarem a la votació de l'esmena del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 5487/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de l'esmena del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 5488/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 11 vots en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, de manera conjunta, són les RGE
núm. 5552, 5559 i 5560/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
també de manera conjunta, que són les RGE núm. 5554, 5555,
5556, 5557 i 5558/22.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de l'esmena del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, RGE núm. 5566/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de l'articulat. Si cap grup no
demana votació separada, votació conjunta del títol de la
proposició, de l'article únic, de la disposició final única i de
l'exposició de motius. Votarem conjuntament. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d'arrendaments urbans.

Es recorda que, d'acord amb l'establert a l'article 133 del
Reglament de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió, no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantindran per al seu debat en el
ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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