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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam el plenari
d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9040/20, presentada pel 
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes que té el
Decret Llei 9/2020 en els ciutadans de les Illes Balears.

Primera pregunta, RGE núm. 9040/20, relativa a efectes
que té el Decret Llei 9/2020 en els ciutadans de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quins efectes
té el Decret Llei 9/2020 sobre els ciutadans de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, gràcies Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr. Fuster,
aquest decret llei tendrà efectes positius sobre la
sostenibilitat d’aquestes illes, sobre els seus recursos naturals
i, per tant, també sobre la seva ciutadania, no només l’actual
sinó les generacions futures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dia 25 de
maig el Govern va aprovar el Decret 9/2020, de mesures
urgents de protecció del territori, un decret que és
conseqüència de les disputes internes que hi ha dins el
Govern, fet sense cap tipus de consens i que tendrà
conseqüències molt negatives per a l’economia de les nostres
illes. Resulta increïble que aquest decret s’hagi aprovat en
plena crisi de la COVID-19, quan és més necessari que mai
implementar mesures d’estímul econòmic.

És un decret que trepitja l’autonomia municipal, allò que
vostès critiquen de Madrid, és allò que vostès apliquen als
municipis. “Madrid me mata” diuen els de MÉS, “MÉS me
mata” diuen els ajuntaments. Vostès diuen sempre que estan
compromesos amb l’habitatge i la realitat és que aquest decret
apujarà el preu de l’habitatge d’una forma considerable. És un
decret que ha empobrit d’un dia per l’altre milers de ciutadans
de les Illes Balears, que han vist com el seu patrimoni passava
a no valer absolutament res. És un decret fet per "pesemeros",
gent que predica que tu no has de poder reformar la caseta que
tens a fora vila, perquè estàs destruint Mallorca, però mentre
tant tenen el peu dins l’aigua de la seva piscina en el seu xalet.

Vostès no volen que ningú més es pugui fer un xalet amb
piscina, perquè vostès ja la tenen i si encara no la tenen, no
passa res, s’utilitza la informació privilegiada per entrar el
projecte abans del decret. Això és el clar exemple d’un
regidor de MÉS a Montuïri, que hores abans d’entrar el decret,
va presentar el projecte per construir un xalet amb piscina a
una zona inundable, Sr. Conseller. La resta de Montuïri és de
traca, la cuna de la hipocresia i cinisme de MÉS a tota
Mallorca, col·locació  a dit d’un afiliat a una plaça de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009040


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 2133

funcionari i ara informació privilegiada per construir abans
que surti el decret. 

Entrevista a Diario de Mallorca, vostè , “lamenté
profundamente que el borrador del decreto circulara días
antes”, això és molt greu, Sr. Conseller. L’entrevista hauria de
dir, “asumo la responsabilidad, retiro el decreto y dimito”.
Però no, Sr. Conseller, això d’esquerres mai no dimiteixen, i
així ens va.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Gràcies Sr. President. Sr. Fuster, m’agrada que m’hagi fet
aquesta pregunta i  sobretot m’ha agradat escoltar la seva
rèplica, perquè sincerament pens que una vegada més els
retrata. Vostès només parlen de protecció i de conservació
quan són a l’oposició, de fet quan han tengut oportunitat de
governar no han fet cap política en aquest sentit i, de fet,
aquesta pregunta deixa palès una vegada més que critiquen
qualsevol mesura en aquesta direcció.

Es varen oposar al Decret posidònia, es varen oposar a la
creació del Parc Natural d’Es Trenc, es varen oposar a
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, es varen oposar a
les més de 100.000 hectàrees protegides la passada
legislatura, es varen oposar a la Llei agrària, vostès diuen
defensar l’agricultura, però l’únic que han fet quan han
governat ha estat expulsar els pagesos de les seves terres per
farcir-les de xalets i piscines. Posen el crit en el cel cada
vegada que hi ha fenòmens meteorològics adversos en aquesta
comunitat autònoma, demanant ajudes i subvencions, però no
volen sentir parlar de la prohibició d’habitatges unifamiliars en
zones de risc per a les persones, tot i que aquestes siguin en
rústic.

El nostre model, Sr. Fuster, és un altre, és un model menys
expansiu que serveixi per consolidar les ciutats existents i
protegir el sòl rústic , per tornar-li la seva fisonomia
agropecuària i per defugir dels usos impropis que se li han
anat acumulant al llarg de les darreres dècades, com pugui ser
el residencial o el turístic. No podem seguir mantenint un
model que ha deixat connotacions negatives des d’un punt de
vista territorial i ambiental innegables en aquesta comunitat
autònoma. Entenc que vostès no es deuen oposar a totes les
mesures paisatgístiques que contempla també el decret llei, ni
tampoc no es deuen oposar a les mesures d’estalvi i d’aigua,
tot i que també és vera que després de veure la política
hidràulica que va fer el Sr. Company quan era conseller, a un
li entren vertaders dubtes.

Sr. Fuster, defensam i defensarem unes Illes Balears més
sostenibles, més resilients i més sobiranes des d’un punt de

vista ecològic i per fer front a l’emergència climàtica i
ecològica que estam vivint. En definitiva, Sr. Fuster,
continuarem vetllant per l’interès general dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma envers la defensa d’un grup
reduït d’elegits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 9037/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de la bretxa
digital.

Segona pregunta, RGE núm. 9037/20, relativa a reducció
de la bretxa digital que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Riera. Bon dia a tothom. Sr. March, si algú ha
estat criticat durant aquestes setmanes, durant l’estat d’alarma,
ha estat vostè. Els sindicats que representen els professors
l’han tatxat de falta de negociació, les patronals que
representen les escoles l’han acusat de falta d’instruccions.
Les associacions de pares i mares, de falta de sensibilitat en
la conciliació familiar. I aquí, en el Parlament, els diferents
grups de l’oposició li hem presentat un escrit de queixa per
intentar burlar el control parlamentari, esquivant les nostres
preguntes per tapar la mala gestió educativa que fa vostè.

I qui han estat els més perjudicats aquests tres mesos, Sr.
March? Els nins, els nins en edat escolar que des del mes de
març estan tancats a ca seva. Avui li posam d’exemple un dels
greus problemes amb què ens hem topat, la bretxa digital, la
diferència de recursos informàtics que tenen les famílies per
seguir estudis a distància. Alguns nins no han tengut ordinador,
uns altres no tenen connexió a internet, altres són un parell de
germans que han de fer torns per fer els deures. El defensor
del Menor ha comparegut aquesta setmana i ha dit clarament
que estava decebut de la gestió, més de 360 nins s’han
despenjat del sistema educatiu i han quedat desconnectats.

Coneixent les xifres de fracàs escolar, creu que ha fet tot
el que tocava com a conseller? Vostè pensa que els nins es
mereixen aquesta deixadesa de la seva conselleria?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Riera,
gràcies per les seves aportacions, sempre són positives al
respecte. Mai no he sentit una alternativa quan jo he
comparegut, els consellers que han comparegut en temes per
explicar la desescalada escolar, no he sentit de vostès una sola
alternativa, ni una, ni a la fase 2, ni a la fase 3, ni una, vostès
simplement han dit que hi havia improvisació, etc.

Escolti, la situació de confinament que hem viscut no ha
estat positiva, no ha estat positiva per a ningú i manco per als
estudiants i manco per a l’alumnat i s’ha demostrat clarament
que la presencialitat és un element clau per fer una educació
de qualitat i amb equitat i que les circumstàncies han fet que
aquest tipus de confinament no hagi estat bo ni aquí, ni a
Madrid, ni a Andalusia, ni a Castella-Lleó, ni a Galícia, ni a
Catalunya, ni a cap comunitat autònoma. Per tant, nosaltres
què reivindicam? Reivindicam la presencialitat i estam fent un
pla de digitalització d’una forma clara, des de la legislatura
passada hem fet un procés de donar infraestructures
educatives i tecnològiques als centres, perquè sigui possible
anar reduint de forma progressiva aquesta digitalització.

Sra. Riera, a mi m’agradaria menys paraules buides i més
fets i compari aquesta comunitat autònoma amb les que vostès
gestionen i veurà que la diferència és sideral, abismal. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Normal que estigui nerviós, Sr. March, perquè des
del moment que varen tancar les escoles enviant els nins a ca
seva durant mig any, vostè, la seva responsabilitat és que els
nins no quedessin despenjats i no ho ha fet, no ho ha fet, Sr.
Conseller.

Miri, les escoles li varen notificar 4.800 necessitats
informàtiques, 2.600 nins sense ordinador i 2.200 sense
connexió. Vostè dia 18 de maig, acabant el curs quasi, ens va
dir que només n’havia donat 1.100, 3.700 nins pendents a final
de maig. També va reconèixer que una de les etapes més
necessitats era Primària i aquí ens va dir que només havia
ordinadors a cinquè i a sisè. Els nins de 6 a 10 anys, els grans
oblidats de vostè, Sr. March, només havia de fer això, posar
recursos informàtics als nins, perquè la resta ho han fet els
professors, els pares i les escoles.

Miri, alternativa, li hem presentat aquí una proposta de
lluita contra la bretxa digital, un pla nacional que ha aprovat
aquest parlament amb el vot de tothom menys el de vostè,
vostè i el seu grup "podemita" no han volgut aprovar un pla
nacional de lluita contra la bretxa digital.

Miri, Sr. March, faci el que pugui aquestes dues setmanes
i després se’n vagi a ca seva, perquè si aquest curs ha estat
difícil, el pròxim curs encara ho serà més i els nins no es
mereixen estar en les seves mans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Ric per no plorar, ara resulta
que aquest conseller ha estat qui ha tancat les escoles. Sra.
Riera, jo li demanaria una mica de rigor, una mica de serietat,
una mica de rigor i de serietat, nosaltres hem estat damunt els
centres educatius, la Inspecció ha treballat amb els nins que
realment havien desaparegut del sistema. Evidentment que
tenim un problema i no només de digitalització, els problemes
de digitalització són problemes que fan referència a una
qüestió social i familiar i vostès evidentment no poden donar
lliçons de res. M’explica vostè què han fet a altres comunitats
autònomes, el que varen fer vostès.

Escolti’m, Sra. Riera, i a més li diré  que jo  no m’aniré
perquè vostè m’ho digui, li ho puc assegurar, vostès si amb
100.000 persones al carrer no se’n varen anar, de la qual deu
estar orgullosa, vostè creu que per allò que em digui que me’n
vagi, me n’aniré? Jo tenc un compromís i me n’aniré quan la
presidenta o jo consideri que me n’he d’anar, Sra. Riera.

Jo li deman que estigui més col·laborativa, que faci una
feina seriosa, que sigui rigorosa i que no faci eslògans, que
vostè l’únic que fa és eslògans. I realment l’únic que li deman
és alçada de mires en una situació problemàtica en què vostès
com a oposició, ni aquí ni a Espanya, estan a l’alçada, al
contrari, fan una oposició destructiva i en contra del bé comú,
que això ho saben fer molt bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 9039/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implicacions del decret
de territori en l’agricultura i la ramaderia. 

Tercera pregunta, RGE núm. 9039/20, relativa a
implicacions del decret de territori en l’agricultura i  la
ramaderia, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, bon dia, consellera, el
decret de territori genera problemes gairebé a totes les àrees
de govern, ho vàrem demostrar la setmana passada al plenari,
és un rum-rum intens dels consellers, encara que no ho
reconeixeran en públic. Destrueix economia i augmenta l’atur,
cosa que serà un problema per al Sr. Negueruela; puja el preu
de l’habitatge, cosa que serà un problema pel Sr. Marc Pons;
redueix els ingressos municipals i provocarà indemnitzacions
als ajuntament, acabarà sent un problema per a la consellera
d’Hisenda, i genera inseguretat jurídica amb conseqüències
desagradables per a molta de gent que acabarà sent un
problema per a tots els partits que donen suporta al pacte.

També té conseqüències per a l’agricultura, quina valoració
en fa, vostè, consellera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Bon dia a tothom, bon dia, Sr. Sagreras, la agricultura -
como usted sabe-, su elemento, la tierra.

La salud de la tierra, la abundancia de la tierra es una buena
noticia para la agricultura. La pagesia necesita crecer,
necesita ser capaz de vivir de su trabajo, de sus productos.
Esto es lo que nosotros defendemos desde la conselleria. El
que jóvenes puedan incorporarse porque haya más territorio
apto para los cultivos es una gran noticia. El que territorio
protegido favorezca una biodiversidad, que es esencial para el
mantenimiento de la vida en las Islas, es una gran noticia. 

Quizá usted tiene malas noticias que yo no conozco, le
agradecería que mes las comunicara.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, consellera, per la seva resposta. Ara li explicaré
quatre de les conseqüències que té aquest decret per a
l’agricultura. Em reserv la resta de les altres per quan es
tramiti aquest decret com a llei perquè tots puguem fer
millores i no sigui tan perjudicial perquè imagín que el Govern
es dignarà a tramitar-lo com a llei.

Per començar, consellera, revisin els articles 4.1 i 4.2, són
incongruents i contradictoris en si mateixos. El punt 4.1
permet fer instal·lacions agrícoles a totes les APR, en canvi
el 4.2 diu exactament el contrari. Abans d’aprovar-ho i que
tengui conseqüències jurídiques futures revisin-ho i aprovin
una cosa decent.

Per altra banda, han explicat, vostè mateixa i el conseller
en pregunta anterior, que realment fan això perquè volen que...
els pagesos volen que les terres siguin més barates. La realitat
de les Illes Balears és que els pagesos d’aquesta terra conren
a ca el veïnat, és veritat, però també són propietaris, i no n’hi
ha cap de colló a les Illes Balears, de pagès, cap ni un i els
pagesos no volen tornar més pobres. Els pagesos no volen que
allò seu perdi doblers.

Conseqüències de la protecció, ja tenim un antecedent a
les Illes Balears, quan es va passar d’una quarterada a dues, tot
el que eren trossos d’una quarterada va anar tornant pleta amb
el conseqüent risc d’incendi. De fet, totes aquestes unes
quarterades que es varen deixar de conrear s’han incendiat en
un moment o en un altre des que es va aplicar aquesta mesura.

Per altra banda, vostès diuen al seu decret que no seria
lògic admetre la possibilitat d’edificar habitatges unifamiliars
a terrenys que tenen un gran perill de ser inundats o incendiats.
Això és una excusa perquè el mateix decret permet els
pagesos fer-se l’habitatge dins aquestes zones de risc. 

No crec, consellera, que vostè vulgui que cap pagès es
negui o s’incendiï. Per tant, reconeguin que això és una
excusa, que decau pel seu propi pes. Fa falsa tota l’exposició
de motius. Per tant, plantegin-se bé aquest decret perquè és
invàlid per si mateix i tendrà conseqüències molt greus, però
que molt greus.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sr. Sagreras. Alguna de sus afirmaciones
es confusa, por suerte luego esto queda reflejado, podré leerlo
despacio y ver a qué se refiere, porque en este decreto si usted
tiene un terreno del tamaño de esta cuartilla que está afectado
por ser zona inundable o zona con peligro de incendio en una
parte de esta cuartilla, usted sí puede construir aquí, lo que...,
y además, estos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... estos... es así..., es así...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... eso, Sr. Melià, usted tendrá su propio criterio me imagino...,
perdón, perdón, que se que no tengo que hablar con el Sr.
Melià, perdón.

Entonces, eso no es así. No es así como usted lo explica,
quizá hay que volver a leerlo.

Luego me menciona que hay personas que son agricultores
y al mismo tiempo son inversores inmobiliarios o hacen otro
tipo de negocio o invierten en bolsa. Esto no es competencia
de mi conselleria. Nosotros nos dedicamos a la agricultura, a
la ganadería, a la pesca y a la alimentación, con lo cual todo lo
que sea tener terreno, tener... salud de la tierra, tener bosques,
tener agua limpia, tener más recursos, es bueno para la
agricultura y lo demás es competencia de otras consellerias
que no son la mía.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 9038/20, presentada per la
di putada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per ajudar les
persones en risc d’exclusió social.

Quarta pregunta, RGE núm. 9038/20, relativa a mesures
per ajudar les persones en risc d’exclusió social, que formula
la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Considera el Govern que les mesures
aprovades són les adequades per ajudar les persones que estan
en risc d’exclusió social?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cladera. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
( (Josefa Santiago i Rodríguez):

Bon dia, president. Bon dia a tots, Sra. Durán, si vostè la
formula així de concisa jo li diré que sí perquè si no, no les
haguéssim aplicat.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera. Ara li ho explicaré. El mes passat la
ministra Yolanda Díaz es felicitava a ella mateixa per les més
de 5.200.000 prestacions del SEPE i deia que era un rècord
històric de prestacions pagades. És a dir, treia pit que just en
un any hi hagués 3 milions de persones més sense feina, ja
estiguessin a l’atur o en un ERTO.

Obvia la ministra que darrera d’aquesta xifra hi ha fracàs,
incertesa, sofriment i moltes, massa famílies que tenen en el
mateix habitatge dues persones o bé en un ERTO... o bé en un
ERTO o bé a l’atur.

A Balears la situació és molt més greu, amb 75.000
persones a l’atur, un 92% més que  fa un any, i amb 152.000
persones en ERTO ja que la nostra economia depèn
absolutament del turisme.

Per això, per a Balears les mesures més efectives per
evitar que més persones estiguin en exclusió social són les de
caire econòmic i passen primer per la flexibilització dels
ERTO i la prolongació d’aquests per causes productives fins
al mes de desembre, tal i com va demanar el Partit Popular i
Biel Company en una proposta registrada fa més d’un mes, i
segon, per un pla estatal i autonòmic per a turisme que està
tardant massa a arribar.

Segons l’informe FOESSA sobre l’exclusió social a
Balears són dos els factors determinants per la desigualtat: el
preu de l’habitatge i la temporalitat en el treball, precisament
dues matèries que han estat les grans oblidades de les
polítiques del Govern Armengol dels darrers cinc anys.

Al mes d’octubre el percentatge estimat de persones en
risc d’exclusió social era d’un 21 i el de pobresa severa era un
14, i com es calcula la pobresa severa?, idò quan descomptam
els ingressos mensuals dels cost de l’habitatge i dels
subministres i de mitjana a una persona li queden 288 euros
per passar el mes, o quan en una família de dos adults i dos
menors quan han descomptat habitatge i cost de
subministraments li queden 599 euros. No ho dic, consellera,
ho diu FOESSA.

Per tant, quantes famílies tenim ara en risc d’exclusió
social o en pobresa severa?

I parlant de la importància del cost de l’habitatge, fins i tot
ara amb la crisi de la COVID-19 quan a la resta de comunitats
autònomes s’aproven ajudes extraordinàries per a lloguer, de
13 milions, de 8 milions... tant a Andalusia, com a València,
Múrcia..., aquí acabam d’aprovar l’ajuda ordinària de lloguer i
d’ajuda extraordinària, i  les persones que tenen un ERTO,
estan a l’atur o són autònoms que han vist disminuïts els seus
ingressos no tenen cap tipus d’ajuda, mentre la cua per a una
bossa de menjar augmenta cada dia i continuarà augmentant.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Durán, ens està acostumant a
aquest míting de dos minuts i mig llegit cada, cada, cada
dimarts en què explica el mateix. 

Jo..., sí..., els temes dels ERTO, etc., ja li haurà contestat
diverses vegades el conseller de Treball, afortunadament estan
amb ERTO. Afortunadament estam amb ERTO. Estar amb
ERTO, això significa que les persones no estan a l’atur, que
estan d’alta i que estan cobrant com a mínim 1.000 euros... Ja
ens hagués agradat aquest instrument a la passada crisi
econòmica que vostès varen gestionar...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Per favor, Sra. Diputada, ha tengut el seu
temps, escolti.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa de Santiago i Rodríguez):

Per tant, afortunadament tenim aquests ERTO, Sra. Durán,
afortunadament tenim aquests ERTO perquè no acceptaríem
una situació absolutament pitjor. I es nota tant que hi ha un
govern progressista a l’Estat i que hi ha un govern progressista
a aquesta comunitat autònoma que la situació no és enfora la
mateixa, molt enfora de la darrera crisi econòmica perquè hi
ha polítiques progressistes.

I vostè, Sra. Durán, ja li vaig dir a la passada
compareixença, vostès no poden fer discursos
socialdemòcrates perquè no ho són, no ho són. Vostè ha de
venir aquí a explicar el que fa la Sra. Ayuso i defensar el que
fa la Sra. Ayuso. Vostè ha d’explicar aquí perquè en lloc de
donar menjar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, però vostè és del PP, estigui a Balears o estigui a
Madrid, o no? I vostè ha d’explicar per què..., i vostè ha
d’explicar per què considera que..., la Sra. Ayuso considera
que el 60% de l’alumnat no té dret a les pizzes diàries. Això
vostè ho ha d’explicar. Vostè ha d’explicar per què a Andalusia
en plena crisi econòmica, en plena crisi sanitària com aquesta
es carreguen 152 places de menors extutelats. Això ha
d’explicar. Vostè ha d’explicar i ha de defensar per què a les
escoletes de Madrid no se’ls dóna ajuda econòmica, a les
escoletes concertades de Madrid no se’ls dóna ajuda
econòmica, per què són vostès que apliquen aquestes mesures.
Quan governen apliquen aquestes mesures i quan són a
l’oposició fan un discurs socialdemòcrata que no s’ho creuen
i no s’ho creu perquè ho ha de llegir, perquè natural no li surt.

Per tant, nosaltres, Sra. Durán, seguirem fent polítiques de
suport a tota la ciutadania, renda social garantida
d’emergència, beques de menjador per a to thom, seguim
incrementant els serveis socials, 2 milions de suport als
ajuntaments i als consells. Senyora, això són polítiques reals
i d’ajuda, la resta són paraules.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 9044/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i polítiques
d’ocupació i formació del Govern de les Illes Balears
davant les males d’atur a Baleares.

Cinquena pregunta, RGE núm. 9044/20, relativa a mesures
i polítiques d’ocupació i formació del Govern de les Illes
Balears davant les males d’atur a Baleares, que formula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sr. Conseller, ante los malos datos del
desempleo en Baleares, ¿qué políticas de ocupación y qué
medidas de formación va a aplicar su conselleria?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, es cierto, hemos
tenido unos datos del pasado mes de mayo donde desde luego
hemos crecido en desempleo un 92%. Es cierto que se han
mantenido los ERTE y hemos conseguido mantener 150...,
5.000 empleos en nuestra comunidad autónoma y que ahora
comenzamos los procesos de desescalada para su
incorporación laboral. 

La protección ha sido el primer nivel de actuación. En
segundo lugar medidas de estimulación económica, tanto el
decreto ley de simplificación administrativa como todo el
acceso al crédito que se ha puesto en marcha, las medidas de
autónomos que se han desarrollado, la movilización de
recursos que está en marcha y próximamente presentaremos
ya un primer plan de empleo de emergencia para poder
acceder a esas personas, sobre todo que tenían contratos
temporales, y que ahora no podrán acceder a un empleo
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porque primero desde luego seguirán incorporando a las
personas que están en ERTE y nosotros tendremos que tener
un marco de protección para las personas que se encontraban
con contratos temporales hace un año y que ahora no se
incorporan al mercado laboral y donde la formación también
jugará un papel clave. 

Por eso ayer firmamos ya las primeras resoluciones en ese
sentido, para facilitar la formación profesional para el empleo
en todo el ámbito de nuestras islas y que va dirigida a todas las
entidades que la imparten.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, conseller, las cifras son nefastas y las previsiones
aún más dramáticas, 74.689 personas en paro en Baleares y,
como usted dice, un 92% más que en mayo de 2019. Además,
3 de cada 10 trabajadores tienen suspendido su empleo y, ¿qué
ha hecho su gobierno? Cero medidas y cero propuestas y
políticas de ocupación a día de hoy. Ya mi pregunta lo dejaba
claro, ¿qué va a adoptar el Govern?, porque ustedes no han
puesto en marcha políticas activas de empleo ni programas de
formación hasta ahora.

Mire, su objetivo incansable debería ser intentar contener
y desacelerar la destrucción del empleo. Y le digo que la
política de ocupación del Govern no sólo debe basarse en
pedir alargar y extender los ERTE, que en eso estamos de
acuerdo, aunque nosotros pedimos ir más allá y extenderlos
hasta la próxima temporada y la recuperación turística. 

Es fundamental redefinir  las prioridades formativas,
programar cursos orientados a la adquisición de competencias
digitales y también más formación en el sector socio-
sanitario. ¿Qué presupuesto va a destinar el Govern para que
las pymes, los autónomos, las entidades sin ánimo de lucro
puedan contratar a todos esos trabajadores que están ahora
mismo suspendidos y afectados por ERTE, también para los
desempleados, y puedan contractar a todos estos que se están
viendo afectados?, ¿van a incentivar a las pymes, a los
autónomos y a las empresas? 

Es fundamental que el Plan de recuperación y de
reactivación económica incluya también cambios necesarios
en el mercado laboral para poder luchar contra el exceso de
temporalidad que afecta tanto a la formación de nuestros
trabajadores. 

A Ciudadanos nos preocupan especialmente dos
colectivos, y le pedimos que apueste por ellos y apueste por
políticas activas efectivas de empleo, tanto para los jóvenes
menores de 30 años como para los mayores de 50 años.
Póngase las pilas, conseller, y no vuelvan a llegar tarde.
Apueste por el empleo y no tanto por las subvenciones.

Apueste por el empleo, como digo, para seguir progresando y
para que puedan desarrollar proyectos. Trabaje por contener
y desacelerar la destrucción del empleo en Baleares. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Gracias, Sr. Presidente. Yo me imagino que usted
es conocedora que el mes de mayo no hubo turistas, en el mes
de abril tampoco hubo actividad turística, en el mes de junio
va a haber actividad turística en esta isla a partir del día 15
gracias a la aprobación del proyecto piloto que se autoriza, a
la primera comunidad autónoma que se autoriza es a nuestras
islas, ... Por tanto, si usted sabe todo eso, me imagino que
entiende que el nivel de desempleo que hemos alcanzado está
relacionado con eso, no con la actuación de un gobierno.
Había una situación de pandemia, que creo que antes también
se le ha dicho al Partido Popular porque creo que a veces les
cuesta recordarlo, que hizo que se cerrasen los centros de
trabajo, que se aislase nuestra actividad económica para
superar la crisis sanitaria, y eso tiene consecuencias que creo
que usted sabe porque usted defiende lo que se ha hecho.

Ustedes defienden lo que se ha hecho desde un punto de
vista sanitario, defienden que hemos hecho bien cerrando los
aeropuertos, defienden que hemos hecho bien paralizando la
actividad económica y ahora me imagino que defienden que
estamos haciendo también un impulso para activar la actividad
económica. Pues si esto es así, usted también asume, me
imagino, el nivel de desempleo que tenemos para hacer eso.
Es sencillo, yo creo que es sencillo de entender, y ahora lo
que vamos a hacer son todas las políticas de empleo
necesarias para las personas que no tienen esa cobertura. 

Desde luego ya sacamos más de 9,5 millones de euros para
formar a personas desempleadas avanzando la formación para
desocupados. Como le he dicho, vamos a sacar un plan de
empleo de emergencias a partir de la segunda quincena del
mes de junio. Estamos mejorando y modificando las órdenes
de formación para que lleguen a más personas. Estamos
mejorando las órdenes de ayuda. Todo eso en políticas de
empleo. En políticas de empleo creo que hemos sido un
ejemplo la legislatura pasada, combatimos la temporalidad,
contra los criterios del Partido Popular y de Ciudadanos de
que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 2139

I.6) Pregunta RGE núm. 9036/20, presentada per la
diputada Sra. Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a base operativa del 061 a Formentera. 

Sisena pregunta, RGE núm. 9036/20, relativa a base
operativa del 061 a Formentera, que formula la diputada Sra.
Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats, consellers,
conselleres. President, també. 

Com sap la consellera de Salut en el darrer debat dels
pressupostos, que són actualment vigents, els de l’any 2020,
vàrem incorporar unes esmenes, a petició de la coalició que
represent, per demanar al Govern que instal·lés una..., que
muntés una base del 061 a Formentera. Aquesta és una qüestió
que dins la coalició que represent forma part d’un pacte i és
una qüestió que totes les formacions que represent -com dic-
consideram prioritària dins la nostra acció al Parlament i com
a prioritària també a desenvolupar per part del Govern.

Sobtadament la darrera vegada que li vaig demanar a vostè
per aquesta qüestió, que deu fer aproximadament un mes, allò
que havia estat un acord de tots i que havia estat aprovat per
unanimitat de tots els grups (...) d’esmena, de cop ja no era una
prioritat i vostè, sense dir literalment no, va donar totes les
argumentacions i justificacions, que no compartim per cert,
però les va donar per part seva, per dir no. Per tant, va quedar
clar que el Govern no tenia previst posar en marxa la base del
061 a partir de maig de 2020, com era el seu compromís i
com vostè mateixa havia dit en anteriors ocasions.

I no prou amb això, per cert, no prou amb això, a més
vostès han decidit unilateralment i per primera vegada des de
l’any 2016 reduir els reforços d’urgències de l’Hospital de
Formentera, cosa absolutament increïble tenint en compte la
situació de pandèmia i l’estat d’alerta en el qual ens trobam. 

Per tant, jo avui torn a insistir en aquesta qüestió, Sra.
Consellera, perquè dia 3 de juny el Consell Insular de
Formentera va expedir una certificació d’un acord de ple que
es va celebrar com a ple ordinari el darrer dia del mes passat,
on el Consell Insular de Formentera, la majoria del Consell
Insular de Formentera els demana a vostès que posin en marxa
aquesta base del 061 a Formentera i no només això, sinó que
a més torni a dotar els reforços de personal de què disposa
l’Hospital de Formentera des de l’any 2016, a petició per cert
de la diputada que l’està interpel·lant.

M’agradaria saber, Sra. Consellera, el Govern manté el seu
criteri respecte la manca de justificació perquè Formentera
disposi d'una base del 061, com va explicar la darrera ocasió
que li vaig demanar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, diputada,
per la seva pregunta. Jo crec que som tots molt conscients que
la realitat, no de la comunitat autònoma, sinó del món, ha
canviat des del mes de febrer. És la tercera vegada que vostè
em fa aquesta pregunta i li puc assegurar que el meu criteri no
ha canviat. El meu criteri és que els recursos s’assignen en
funció de les necessitats, perquè el contrari no seria de
justícia per a ningú. Crec que ha de quedar molt clar que
Formentera disposa de 061, crec que ha de quedar molt clar i
l’illa no està per a res discriminada quan deim que té
professionals que es dediquen a les emergències
extrahospitalàries i sabem que hi ha professionals per atendre
aquestes emergències. 

Per tant, en el context actual, actual, i amb les dades que
tenim del 061, li puc garantir que els recursos són suficients
per a l’illa de Formentera a dia d’avui, li vull posar dos
exemples, ara n’hi posaré un. La Unitat de Suport Vital Bàsic
enguany ha fet 28 sortides el mes de maig, el mes passat, el
mes de maig. L’any 2019 va fer 115 sortides. Vostè entendrà
que és normal que l’any passat nosaltres féssim aquesta
proposta, són els primers interessats que hi hagi aquesta base
del 061, però veu vostè la diferència? De 115 a 28 sortides.
Per tant, els recursos actuals del 061 a l’illa de Formentera
per donar una atenció a les emergències extrahospitalàries són
suficients i estan garantits en unes condicions excel·lents.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Tur, li queden 7
segons. Té la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Esper, Sra. Consellera, i desig que vostè no hagi de
suportar la responsabilitat d’haver declinat fer aquesta
inversió, perquè ara hi ha la gent que hi ha, però n’hi haurà
més, igual que a totes les illes i crec que vostè fa un gran
error, ho pens sincerament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la consellera de Salut.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sra. Diputada, li posaré un altre
exemple, el Suport Vital Avançat ha fet una sortida cada tres
dies. Per poder muntar la base del 061 fan falta 18
professionals, 6 metges i mig, 6 infermeres i mitja i 5 tècnics,
18 professionals. Vostè creu que jo puc defensar que per fer
una sortida cada tres dies i estar dos dies sense fer
absolutament res, es poden contractar aquestes 18 persones?

Miri, nosaltres mantenim, aquest govern manté el
compromís d’invertir a l’illa de Formentera en matèria
sanitària, perquè crec que en cinc anys així ho hem demostrat,
s’han ampliat les consultes, ja es tornen desplaçar des de la
setmana passada els professionals a l’illa de Formentera, hem
invertit en tecnologia, hem invertit en més professionals i
estam estudiant cada setmana el nombre de recursos
necessaris. I li puc garantir que si dia 1 de juliol la població
augmenta, hi haurà base del 061.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 9035/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reclamació al
Govern de l’Estat en relació amb el transport de
mercaderies a les Balears. 

Setena pregunta, RGE núm. 9035/20, relativa a reclamació
al Govern de l’Estat en relació amb el transport de
mercaderies a les Balears, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Dia 2 de
juny el Consell de Ministres aprovava un reial decret de
millora de la subvenció del transport aeri i marítim de
mercaderies agrícoles a Canàries. Aquest reial decret pretén
ampliar els costos subvencionables i pretén agilitar la gestió
de les ajudes. Aquest reial decret té un precedent també a l’any
2019, fa un any, que es va aprovar per compensació a Canàries
de les mercaderies industrials, del transport de mercaderies
industrials.

Com és sabut, Canàries té un 100% dels costs
subvencionats en el transport de mercaderies, les Illes Balears
un 65% d’aquests costs . Tenim la sensació sempre que
Canàries ens va molt per davant i és evident que sense
compensar la insularitat, parlar de diversificació del nostre
model productiu és...

(Se sent la  veu electrònica del sistema de
videoconferència)

És un atac cibernètic...

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Melià. Continuï.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, Sr. President, a les seves ordres.

Deia que si no compensam degudament i com a Canàries,
és a dir al 100%, els costos d’insularitat, evidentment parlar
de diversificació no deixa de ser un exercici retòric. Per tant,
li demanam què pensa fer el Govern de les Illes Balears per
equiparar les ajudes al transport de mercaderies en aquesta
terra, igual que ho tenen els canaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per aquesta
pregunta que hem debatut moltes vegades arran de preguntes
que ha fet el seu propi grup parlamentari. Jo estic d’acord amb
vostè que són absolutament fonamentals per a la diversificació
econòmica, també per la competitivitat de les nostres
empreses, aquestes millores en el transport de mercaderies,
tant de forma aèria com de forma marítima. 

I així ho vàrem aconseguir amb les sol·licituds que va fer
el Govern de les Illes Balears entorn al reial decret que regula
la compensació del transport marítim i aeri de les mercaderies
a les Illes Balears, que era un decret vigent des de l’any 99,
com vostè  sap perfectament i que el mes de febrer va
modificar el Ministeri de Transports i va ser la primera
modificació d’aquest decret que fa justícia al règim especial
aprovat l’any 2017 per part del Congrés dels Diputats. 

I, com vostè sap, hem doblat les ajudes per a transport de
mercaderies entre les Illes Balears i la península i també entre
illes, hem doblat del 30% al 65% i també la importació
d’aquelles matèries primeres no energètiques necessàries per
a la producció d’aquests sectors fins al 60%, s’han contemplat
per primera vegada -com deia- les ajudes al transport
interinsular i la modificació inclou un canvi fonamental que és
que estan supeditades que hi hagi partida pressupostària, sinó
que la partida pressupostària com vostè sap, és ampliable.

Per últim, val la pena recordar que aquesta modificació del
decret que es va fer el mes de febrer, també inclou el
compromís del Govern d’Espanya a defensar davant la Unió
Europea l’exempció de la regla de minimis, que és

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009035


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 2141

precisament allò que ens diferencia de les Illes Canàries.
Efectivament, a nosaltres ens agradaria tenir, sens dubte, la
bonificació que tenen les Illes Canàries, tenim una dificultat,
que és que elles estan considerades com a regió
ultraperifèrica, perquè ho són a nivell europea i, per tant, estan
exemptes de la regla de minimis, i nosaltres no hi estam
perquè no ho som i a més tampoc no hi ha el règim de
perificitat que és allò que estam demanant a nivell de la Unió
Europea.

En aquest moment crec que cal junts defensar davant la
Unió Europea aquesta posició, per tal que les nostres
empreses puguin augmentar aquesta competitivitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, tot i haver-
ne parlat hores i hores i hores, els sobrecostos de la insularitat
continuen sent una enorme realitat a les Illes Balears. Què
necessitam? Necessitam augmentar el percentatge
subvencionable, d’aquest 65% hem de passar al 100%. 

Productes subvencionables, segona idea, necessitam que
molts més productes entrin en aquestes subvencions, perquè
vostè sap també que tenim una llista restringida dels productes
que són subvencionables d’aquest cost de transport de
mercaderies.

Tercer, millorar molt la tramitació administrativa, agilitat
i simplificació són fonamentals també per a aquesta
competitivitat que vostè reclamava. 

I quart, evidentment estam d’acord amb vostè, la regla de
minimis i els canvis a nivell de la Unió Europea també són
estratègics perquè les Illes Balears tenguin de bon de veres i
d’una vegada per a totes compensada la insularitat, que és el
nostre objectiu i si anam cap aquesta direcció, evidentment
trobarà el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Efectivament,
queda molta feina per fer, queda molt de treball per
desenvolupar, però crec que val la pena posar en valor que per
primera vegada aquest reial decret es modifica el mes de

febrer, amb aquesta línia que explicàvem que millora sens
dubte el transport de mercaderies, doblant del 35 al 65%,
Formentera amb un 72% més de subvencions que les altres
illes, i això estava des del 99. Per tant, avançam en el bon
camí.

I en temes de la Unió Europea, efectivament, ara per mor
de la COVID s’ha permès, per exemple, que aquest any (...)
200.000 en tres anys puguin ser 800.000 el subvencionable
per a les empreses de les Illes Balears en un any; això vol dir
que afecta la competitivitat, això vol dir que tenim una
oportunitat juntament amb el Govern d’Espanya de defensar
davant la Unió Europea aquesta exempció de la regla de
minimis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.8) Pregunta RGE núm. 9042/20, presentada pel
diputat Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a necessitat de tots els
càrrecs polítics actuals. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 9042/20, relativa a necessitat
de tots els càrrecs polítics actuals, que formula el Sr. Diputat
Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cree que son
necesarios todos los cargos políticos actuales con los que
cuentan sus consejerías?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluc Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Veig que no
abunda la imaginació, em torna a repetir la pregunta que em va
fer la setmana passada, li repetiré la resposta. 

Les seves prioritats i les nostres no coincideixen,
nosaltres en aquest moment creim que hem defensar i estam
defensant tant la protecció de la salut de les persones com la
recuperació econòmica, com la recuperació social. Per això,
necessitam un sistema públic fort i robust per atendre les
necessitats de la gent. Moltes gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009042


2142 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Y es que usted además vuelve a responderme con otros
temas. Mire, mientras el Banco de España prevé un índice de
paro en torno al 25% con autónomos, pequeñas y medianas
empresas arruinadas, con trabajadores en la miseria, mientras
la deuda pública de Baleares está disparada y supera los 9.000
millones de euros, usted, junto a la ultra izquierda y los
separatistas, se niega semana tras semana a reducir los cargos
políticos.

Resulta, Sra. Armengol, que me había quedado corto con
el número de cargos de su gobierno, cuenta usted con 209
cargos políticos, nada más y nada menos, un festival de cargos,
209 que nos cuestan al año 11.617.454,8 euros, casi 12
millones de euros al año en sueldos de cargos políticos que
pagan los trabajadores que usted, Iglesias y Sánchez han
empobrecido.

Mire, ejemplos de este escándalo los tenemos en
cualquier consejería. Usted cuenta con 11 de la que dependen
47 direcciones generales y 2 secretarías autonómicas.
Vayamos al gabinete de una consejería, por ejemplo la llamada
de Transición Energética, el gabinete de su vicepresidente, Sr.
Yllanes, de Podemos, los que iban a acabar con la casta, tiene
2 asesores técnicos, 1 interlocutor parlamentario, 1 jefe de la
secretaría del gabinete y el jefe del jefe de la secretaría del
gabinete, 318.390,57 euros en sueldos anuales sólo en este
gabinete, y tiene 11. 

Mire, Sra. Armengol, este escándalo es imposible de
justificar, ahórrese responderme lo de los necesarios que son
los funcionarios, los médicos, los profesores porque no viene
a cuento. Yo lo que le estoy criticando es precisamente que lo
que necesitamos son funcionarios, profesores, personal
sanitario y no 209 cargos políticos con jefe de los jefes de las
secretarías que cuestan 12 millones de euros al año y que
están convirtiendo a su gobierno en una garrapata del erario
público, y que no sólo no ayuda a la gente que lo está pasando
mal sino que les perjudica seriamente, la salud y el bolsillo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, la seva
demagògia és lamentable en aquests moments que vivim a la
nostra comunitat autònoma, basta fer una repassadeta mirant

els governs d’altres territoris on vostès donen suport i després
expliqui’m si creu que les dimensions del meu govern o les
dels altres són adequades o no són adequades. 

Jo  li continuaré dient el mateix, crec fermament que en
aquest moment la gent necessita alçada de mires, necessita
que facem feina en allò que interessa, i allò que interessa sens
dubte és defensar la ciutadania davant d’una crisi econòmica
molt complicada, davant una situació social molt complicada
i davant una situació d’una pandèmia mundial, d’una malaltia
que encara no coneixem prou bé i que és molt complicada.
Davant d’això necessitam sens dubte un sistema públic fort i
robust i dirigents polítics a l’alçada de les circumstàncies. Els
del meu govern hi són, de vostès no puc dir el mateix. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.9) Pregunta RGE núm. 9034/20, presentada pel 
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ci udadanos, relativa a comptar amb les
recomanacions d’experts. 

Novena pregunta, RGE núm. 9034/20, relativa a comptar
amb les recomanacions d’experts, que formula el diputat Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Ens
preocupa que les decisions que es prenguin en aquest
parlament no siguin les millors decisions legislatives. Sra.
Armengol, comptarà a partir d’ara, com hem demanat a
Ciutadans, amb les opinions dels experts per redactar les
mesures d’impuls de l’activitat econòmica a les Illes Balears?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALERS (Francesca Lluc Armengol i Socias):

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. No
entenc molt bé si és que no se’n fia de la feina que poden fer
els grups parlamentaris, jo me’n fio i estic convençuda que
tothom fa la tasca legislativa el millor que sap, i estic segura
que el seu grup també aporta les idees que millor creu
necessàries per a les solucions a la ciutadania de la nostra
comunitat autònoma.
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En la seva pregunta em fa referència al Decret 8/2002,
d’impuls a l’activitat econòmica a les nostres illes, un decret
que va ser aprovat per part del Consell de Govern dia 15 de
maig i que està en vigor des de dia 15 de maig i que va ser
ratificat per aquest Parlament de les Illes Balears i que per tant
ajudarà sens dubte a tota la millora de la situació econòmica
de tantíssimes empreses, famílies de les nostres illes. I jo li
vull agrair les aportacions que han fet des del seu grup
parlamentari al voltant d’aquest decret llei i d’altres iniciatives
com el Pla de reactivació econòmica que treballam des del
Govern de les Illes Baleares. 

També dir-li, Sr. Pérez-Ribas, que des del Govern sempre
ens assessoram a través de les entitats, òbviament, dels agents
econòmics i socials, de les juntes representatives, del Consell
Econòmic i Social, dels Cercles d’Economia de Mallorca i de
Menorca, d’Impulsa, de tantíssimes entitats i associacions
empresarials i també, sens dubte, d’experts que voluntàriament
ajuden el Govern a prendre les decisions. Durant aquests
mesos, per exemple, experts sanitaris que ens han ajudat
moltíssim, experts econòmics, experts socials i seguirem en
aquesta línia de treball conjunta des del diàleg i des del
consens amb agents socials i econòmics, amb consells
insulars, amb ajuntaments, amb experts, amb entitats
representatives de les nostres illes i també amb els grups
parlamentaris, perquè no els hem de fer de menys. És molt
important la visió política de cada un de vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Armengol, ja ens agradaria, però els fets  no ho
demostren. Abandoni, per favor, la vella política de decrets
lleis injustificats. Li ha tocat ser presidenta del Govern en una
de les pitjors crisis econòmiques de la nostra història i amb un
Pedro Sánchez que no ens ajuda gaire.

Tenim el doble d’aturats, 150.000 treballadors adherits a
ERTO, tenim 20.000 empreses afectades i milers i milers
d’autònoms que no han pogut facturar. Davant d’aquesta
dramàtica situació econòmica, com està legislant?, quines
lleis duu aquí al Parlament d’impuls d’activitat econòmica
perquè les validem?, quines? Jo li diré, dos decrets lleis sense
consensuar, ni consensuar amb els sector afectats ni amb les
forces polítiques ni surten de meses de treball amb experts. I
lamentablement no tenen cap justificació d’urgència.

Sra. Armengol, vostè està més focalitzada a cedir davant
les pretensions dels seus socis que de dur aquí, al Parlament,
mesures d’impuls d’activitat econòmica consensuades,
rigoroses, serioses i avalades per experts. 

La setmana passada ja va tenir e l primer ensurt amb una
proposta legislativa durant aquesta temporada legislativa, i
segurament d’aquí a unes setmanes quan es presenti el decret
llei de defensa del territori, doncs, també se'n durà un altre
revés. 

Sra. Armengol, el que demana la societat avui en dia amb
70.000 persones aturades és que presentem mesures d’impuls
de l’activitat econòmica serioses, i nosaltres, el Grup
Parlamentari Ciutadans, li hem presentat de col·laboració
publicoprivada , d’ajuda als autònoms... i li hem dit i li hem
insistit, prengui decisions, no prengui decisions de manera
unilateral, no legisli en funció de les ocurrències dels seus
socis, cerqui el consens, escolti els experts. I, li repeteixo,
abandoni la pràctica de fer decrets lleis injustificats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALERS (Francesca Lluc Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, discrep de vostè,
aquest decret lle i 8 /2020 és un decret llei parlat amb els
consells insulars, parlats  amb la FELIB, parlat amb
l’Ajuntament de Palma, aprovat per unanimitat a la Mesa de
diàleg social, parlat amb els grups parlamentaris, és un decret
llei d’urgències sens dubte, o vostè creu que no era urgent
poder facilitar per exemple la construcció en sòl urbà?, poder
facilitar la declaració responsable a tots els ciutadans de la
nostra comunitat autònoma?, poder facilitar les prestacions a
les persones que tenen dependència com fa el decret llei o
poder agilitar les subvencions administratives per arribar a
petites empreses i autònoms de la nostra comunitat autònoma
a través dels ajuntaments o que les instal·lacions turístiques,
culturals... es poguessin adaptar a la nova realitat de la COVID.

Jo crec que tot això són decisions i mesures que du aquest
decret llei, entre d’altres, com per exemple la ampliació de les
energies renovables a la nostra comunitat autònoma i per tant,
estimular sectors econòmics per ajudar a diversificar la nostra
economia en uns moments tan complicats. 

Crec que tot això era d’urgència, és d’urgència, està validat
per aquest parlament i ara vostès, sens dubte, hi poden afegir
tot allò que vulguin ja que el Parlament ha decidit tramitar-ho
com a projecte de llei. 

Ara, el Govern compleix, aprova les mesures d’urgència
quan pertoca i a més les aprova des del diàleg ampli amb la
societat de les nostres Illes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.10) Pregunta RGE núm. 9041/20 , presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a percepció de la situació
econòmica actual de les Illes Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 9041/20, relativa a percepció
de la situació econòmica actual de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, a vegades
escoltant les seves intervencions fa l’efecte que mentre
creixen els problemes i les dificultats reals de la gent
d’aquesta comunitat autònoma, vostè segueix dins la bombolla
del Consolat o intentant equilibrar totes aquestes discussions
que tenen dins el seu govern.

Per això avui li deman: vostè realment percep la greu
situació econòmica que estam patint i creu que està fent tot el
que podria fer, tot el possible per fer front a aquesta crisi?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta. Li respondré molt clarament: el Govern de les Illes
Balears és molt conscient de la situació econòmica que pot
derivar d’aquesta pandèmia a nivell internacional d’una crisi
sanitària provocada pel COVID-19, és clar que sí. I fa ja
gairebé més d’un mes que vàrem explicar la previsió de
caiguda econòmica del PIB que podríem tenir a les Illes
Balears si no preníem decisions clares des de les
administracions públiques i la caiguda que vàrem anunciar que
podia ser de fins a un 30% del PIB quan Espanya podia caure
un 9. 

Per tant, realistes ho som i mesures àgils n’hem pres des
del Govern de les Illes Balears i percebem, sens dubte, aquesta
situació econòmica a les nostres Illes, crec que és bastant
evident, sí.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, vostè la setmana passada em demanava si
no em semblaven bé tota una sèrie de mesures que vostès
diuen que han posat en marxa.

Miri, jo li diré el que no em sembla bé. No em sembla bé
posar mesures a curt termini i totalment insuficients per fer
front a una crisi com la que tenim, que és el que vostès han fet.

 A mi no em sembla bé que després de dos mesos hi hagi
moltes persones, milers i milers de persones en aquesta
comunitat autònoma que no han cobrat els ERTO, tal vegada a
vostè li sembla bé. 

No em sembla bé que vostè hagi acotat el cap davant
Madrid quan es va posar la quarantena al turisme perquè això
ha fet que molts de turistes que tal vegada haguessin vengut a
Balears ja han anat cap a Itàlia o cap a Grècia. 

A mi no em sembla bé que vostè hagi tengut els metges,
les infermeres i el personal sanitari sense material perquè
això ha fet que tenguem una de les taxes més elevades de
contagi de tot Espanya dins el món sanitari. 

No em sembla bé que vostè vulgui enganar la gent fent-los
creure que les ajudes d’habitatge són ajudes extraordinàries
perquè són ajudes que ja existien abans del coronavirus...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, no em sembla gens bé, Sra. Armengol, que d’aquí a
una estona vostè aquí no ens voti mesures del Partit Popular
per afavorir l’accés a l’habitatge sobretot a les classes més
dèbils, rendes mitjanes i rendes baixes.

No em sembla bé que vostè a hores d’ara encara no hagi
publicat les ajudes als autònoms quan fa més de quinze dies
que les va anunciar, esperarà supòs que hagin tancat el negocis,
no?

No em sembla bé que vostè em parli d’un suposat pla de
xoc a l’agricultura quan vostè mateixa fa més de dos anys que
no paga les subvencions als pagesos, vaja una vergonya, Sra.
Armengol!

No em sembla bé que les Illes Balears estiguin liderant la
destrucció d’ocupació a tot Espanya. 

No em sembla bé que mentre no deixen de créixer les cues
per anar als menjadors socials vostè compri titulars per fer
creure que tot va bé. 
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No em sembla bé que vostè no practiqui cap consens ni un
com va quedar clar aquí la setmana passada amb aquell
"esperpent" que hi va haver.

No em sembla bé, Sra. Armengol, que vostè utilitzi decrets
llei excusant-se amb el coronavirus per posar mesures que no
tenen res a veure amb el coronavirus.

Per tant, en definitiva, Sra. Armengol, aquells argumentaris
que li preparen al Consolat no tenen res a veure amb la
situació gravíssima que patim moltes famílies, moltes
persones i moltes d’empreses de la nostra comunitat
autònoma. Aquesta gent està vivint els presents dies amb
angoixa i un futur totalment incert.

Jo li deman, Sra. Armengol, que deixi de polititzar aquesta
crisi amb finalitats electorals, que es posi el vestit de
presidenta de tots, que deixi d’estar en una altra alçada que és
el que vostè ens intenta fer creure, que està per damunt tothom
i està a l’alçada... i no hi està, que compti amb l’oposició
perquè la volem ajudar i que deixi de fer-se trampes al solitari
perquè la realitat és una altra diferent de la que vostè percep
des del Consolat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, a veure, a
diferència del que passava quan vostès governaven a la passada
crisi econòmica aquesta s’ha enfocat de forma absolutament
diferent. Jo li ho tornaré explicar una vegada més perquè crec
que és important.

Hem tirat endavant la protecció dels treballadors i les
treballadores a través d’ERTO i això és molt important, a
diferència del que passava abans que anaven a ERE i a
acomiadaments, i s’han protegit molts de treballadors de la
nostra comunitat autònoma, les xifres d’atur són dolentes, sí,
hem duplicat l’atur interanual, però si no fos pels ERTO
l’haguéssim quintuplicat, Sr. Company, perquè estem en una
pandèmia mundial que ha aturat tota l’economia a nivell
mundial i a les nostres illes, les ha aturat totalment.

Quant al pagament, Sr. Company, ha de saber que ja han
cobrat 155.000 treballadors de la nostra comunitat autònoma
a dia d’avui, gairebé molt més del 90%. 

Hem ajudat les persones més vulnerables. Nosaltres no
creim en la destrucció de l’estat del benestar, sinó tot el
contrari, hem augmentat les beques menjador escolar, hem
augmentat la RESOGA, hem augmentat les ajudes de lloguer...
anar a ajudar les persones que més dificultat tenen, les
persones dependents, les persones que estan totes soles, les

dones víctimes de violència masclista; i quant a la reactivació
de l’economia, sí, Sr. Company, estam treballant intensament. 

A vostè no li sembla bé, però el decret llei el varen votar
en contra, un decret llei d’impuls econòmic que defensa la
declaració responsable, que defensa activar la construcció en
urbà durant aquest estiu, que defensa l’expansió i la
diversificació de la nostra economia en apostar per les
energies renovables o per altres sectors de la nostra comunitat
autònoma, que defensa la millora i l’actualització
d’infraestructures turístiques podent adaptar-se a la situació de
la COVID-19; i vostès, Sr. Company, hi varen votar en contra
la setmana passada. Això és el que haurien de fer, de
reflexionar i ho haurien d’explicar. 

(Alguns aplaudiments)

Donam ajudes als autònoms per valor de 3.000 euros, les
més elevades de tot Espanya. Això és una bona mesura, sens
dubte, econòmica per a les nostres illes. 

I, Sr. Company, no sé si se n’ha adonat, serà la primera
destinació turística en l’àmbit espanyol que obrirà les portes
al turisme internacional dia 15 de juny. 

Hauria d’estar content perquè això són mesures pactades
socialment que tenen un gran cabal polític que ens situen, a les
Illes Balears, com a bona destinació turística.

Jo esper les seves aportacions al pla econòmic perquè -li
ho dic- en aquest moment tots hem de sumar, tothom ha de
sumar i ningú no resta, Sr. Company. Jo esper les aportacions
del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Aturam un segonet per condicionar la sala i passarem al
segon punt.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió. 

II. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 1999/20, del Grup Parlamentari Popular,
de mesures urgents en matèria d’habitatge.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la proposició de llei RGE
núm. 1999/20, del Grup Parlamentari Popular, de mesures
urgents en matèria d’habitatge.
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Per començar el debat intervé per part del Grup
Parlamentari Popular per fer la presentació de la proposta el
Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom.

El passat dia 31 de gener de 2020 el Grup Parlamentari
Popular va presentar en aquesta cambra una proposició de llei
de mesures urgents en matèria d’habitatge, i avui, dia 9 de
juny, transcorreguts més de quatre mesos, tenim l’oportunitat
de debatre-la en aquest parlament. Durant aquest temps el
Govern de la Sra. Armengol va aprovar el Decret llei 3/2020,
de 28 de febrer, quasi un mes després de la nostra iniciativa de
mesures urgents, el Decret llei 3/2020, de mesures urgents en
matèria d’habitatge, que es va convalidar en aquest mateix
parlament el dia 7 d’abril. Es constata, per tant, la rapidesa amb
què es tramiten les iniciatives quan provenen del Govern, i la
lentitud d’aquest parlament quan les iniciatives provenen dels
partits de l’oposició. És cert que durant aquests mesos hem
patit la crisi de la COVID-19, però no és de rebut que hagin de
transcórrer més de quatre  mesos per debatre i votar una
proposta que en aquest cas feim des del Partit Popular. 

En tot cas, malgrat els més de quatre mesos
transcorreguts, la proposició de llei que avui debatem continua
tenint màxima actualitat, donat els enormes problemes que
continuen tenint els  ciutadans d’aquestes illes a l’hora
d’accedir a un habitatge. 

És cert que a dia d’avui, i com a conseqüència de la crisi
econòmica i social derivada de la COVID molts dels ciutadans
estan més preocupats per no perdre l’habitatge que ja tenen, i
per això fa temps que des del Partit Popular exigim al Govern
de la Sra. Armengol que ampliï les ajudes d’habitatge per al
2020 fins als 25 milions d’euros, cosa que no ha fet a dia
d’avui. El Sr. Pons ha posat, si no ho record malament, entre
7 i 8 milions d’euros de la convocatòria de 2020, que és el
que ja tenia pressupostat, ni un euro més addicional per al
2020. Per tant, de 25 milions d’euros, res; la convocatòria
ordinària i endavant.

Però és més evident que els problemes que tenen i tindran
els ciutadans d’aquestes illes per accedir a un habitatge
continuen totalment pendents de resoldre a dia d’avui. I dic
això perquè els ciutadans de Balears i gran part dels grups
parlamentaris d’aquesta cambra constatam amb claredat el
fracàs estrepitós de la política d’habitatge del Govern de la
Sra. Armengol. I no és que ho digui jo només, és que tal com
que vàrem dir en aquest mateix faristol en el debat del Decret
llei 3/2020 ho constata el Sr. Pons aquí present, a la mateixa
exposició de motius, on diu literalment que entre 2014 i 2018
el preu del lleuger per metre quadrat s’ha incrementat un
38,6%, diu “molt per damunt de la mitjana nacional”;
efectivament, molt per damunt de la mitjana nacional.

El preu de taxació..., a la mateixa exposició de motius diu:
“El preu de taxació de l’habitatge a Balears en el mercat lliure

s’ha incrementat un 94% entre 2014 i 2018, mentre que al
conjunt d’Espanya només ho ha fet un 11%”. Efectivament, un
increment brutal a les Illes Balears enfront d’un increment...,
sí, d’un 11% però molt lluny del 94% que hem tengut a les
Illes Balears. Ahir mateix sabérem que Balears és la segona
regió on més creix el preu del lloguer interanual, 9,31%,
només per darrere de Madrid; i avui mateix hem sabut que,
segons dades de l’INE, Balears liderà en el primer trimestre
el creixement del preu de l’habitatge amb un 6% interanual.
Som la tercera regió amb els preus més alts de tot Espanya,
després de Madrid i de Catalunya. Els habitatges nous
creixeren interanualment el primer trimestre un 10,5%, i els
habitatges usats, un 5,6%. Per tant estam davant xifres que
constaten amb claredat el fracàs estrepitós del Govern de la
Sra. Armengol a l’hora d’afrontar aquesta problemàtica que
afecta els ciutadans de les Illes Balears. I això que s’inclouen
dades per al conjunt de Balears, perquè si consideràssim zones
com Eivissa o Palma veuríem que els increments de preus
durant els darrers anys tant de lloguer com de compra han
estat brutals, i han impossibilitat a molts de ciutadans amb
rendes mitjanes i baixes accedir a un habitatge a preu raonable. 

El Sr. Pons fa un encertat diagnòstic de la problemàtica
que tenen i tindran els ciutadans d’aquestes illes per accedir a
un habitatge, però quan és l’hora de posar solucions damunt la
taula el fracàs és estrepitós. I és així perquè vostès es pensen
que podran cobrir la falta d’habitatges que hi ha i hi haurà en
aquestes illes construint només habitatges públics i deixant
totalment de banda la iniciativa privada. Vostès aproven
normes per atorgar-se a si mateixos les màximes facilitats per
construir un habitatge públic, mentre veten a la iniciativa
privada aquestes mateixes facilitats, i tot i així el Sr. Pons és
incapaç d’executar les promocions d’habitatge públic i
continua a dia d’avui, després de cinc anys de governar, amb el
marcador a zero: ni un habitatge públic , ni privat, ni de cap
tipus, mentre els preus es disparen i la gent d’aquestes illes no
troba enlloc un habitatge a preu assequible per poder-hi viure
i, si es vol, formar una família.

Per cert, Sr. Pons, donat que en el Decret 8/2020 li varen
segar, segar, totes les partides pressupostàries que vostè tenia
en el Fons de turisme sostenible, com construirà els
habitatges públics que anunciava dia sí i dia també fent-se
fotos davant solars buits? Jo li ho diré: de cap manera. Si abans
ja havia fracassat en la seva política d’habitatge ara ja ha quedat
sepultada definitivament per la realitat pressupostària. Per
tant, davant la política de publicitat i propaganda, anuncis buits
de contingut i variada i abundant venda de fum del Govern de
la Sra. Armengol, es fan més necessàries que mai propostes
que permetin posar a l’abast dels ciutadans amb rendes
mitjanes i baixes habitatges per viure, habitatges per viure; ni
per especular ni per llogar turísticament ni aquest rotllo que
sempre vostès posen damunt la taula des de la bancada de
l’esquerra. Habitatges perquè la gent hi pugui viure i , si ho
estimen convenient, formar-hi una família, aquest és
l’objectiu.

Amb aquesta única finalitat des del Partit Popular
plantejam aquesta Proposició de llei de mesures urgents en
matèria d’habitatge amb un doble objectiu. En primer lloc,
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permet abordar de veritat la problemàtica d’accés a l’habitatge
que pateixen els  ciutadans d’aquestes illes, fugint de la
demagògia a què ens té massa acostumats el Govern de la Sra.
Armengol. En segon lloc, permet impulsar l’activitat
econòmica, que bona falta ens fa, de sectors com el de la
construcció i la promoció immobiliària, per generar milers de
llocs de feina. A més aquests objectius es poden assolir amb
un cost mínim de recursos públics, la qual cosa crec que
s’agraeix en èpoques de restriccions pressupostàries com les
que vivim actualment i les que vindran.

Per tal d’assolir aquests objectius des del Grup
Parlamentari Popular plantejam aquesta proposició de llei, que
es divideix en tres blocs, tres blocs: un primer bloc de
mesures en matèria urbanística, encaminat a agilitar de veritat
i sense més dilació la tramitació de llicències, suprimir
tràmits redundants i facilitar que de forma excepcional es
puguin dur a terme actuacions que permetin accedir a un
habitatge a preu assequible en aquestes zones on els municipis
constatin, respectant evidentment l’autonomia municipal,
l’existència d’una clara necessitat d'habitatge. La finalitat és
que hi hagi habitatges nous o rehabilitats per a la gent
d’aquestes illes, amb uns preus d’entre 150 a 200.000 euros,
o habitatges en lloguer al voltant dels 500 euros. 

Per fer-ho possible plantejam un règim especial, sempre
en sòl urbà, que permetria en primer lloc que en aquelles
zones específicament delimitades pel Ple de l’ajuntament es
poguessin dur a terme actuacions que suposin divisió d’un
habitatge existent en dos o més habitatges, o la conversió de
locals en habitatges sempre que no s’incrementi el volum,
l’alçada o l’edificabilitat, excepte per a millores
d’accessibilitat o eficiència energètica.

En aquests casos especials no serien d’aplicació els índexs
d’intensitat d’ús o les limitacions en el nombre d’habitatges
dels planejaments, els habitatges resultants sempre haurien de
complir la normativa en matèria d’habitabilitat, haurien de
tenir un preu màxim de 2.500 euros el metre quadrat i
destinar-se a habitatge habitual del promotor o adquirent, o a
lloguer d’habitatge permanent.

En segon lloc, les actuacions -sempre en sòl urbà- de
reforma o rehabilitació d’un habitatge es podran executar amb
la presentació d’una comunicació prèvia davant l’ajuntament
sempre que no suposin augment de volum, alçada o
edificabilitat, excepte per obres d’accessibilitat o eficiència
energètica novament.

En tercer lloc, als municipis de més de 20.000 habitants
on existeix una constatada necessitat d'habitatge es podran
delimitar zones de sòl urbà d’ús predominantment residencial
per acord de Ple, que es destinaran a promoció d’habitatges
per a venda i ús propi com a habitatge, amb un preu màxim
també de 2.500 euros el metre quadrat o destinats a lloguer
protegit.

En quart lloc, per tal d’agilitar els procediments d’obtenció
de llicència municipal, el promotor podrà obtenir un certificat
emès pels col·legis professionals o corporacions de dret

públic amb què l’Ajuntament subscrigui un conveni que
verifiqui l’ajust del projecte a la normativa urbanística. La
sol·licitud de la llicència que s’acompanyi de l’esmentat
certificat s’haurà d’admetre a tràmit i s’haurà de resoldre en un
termini màxim de tres mesos.

En cinquè lloc no seria exigible l’obtenció de la llicència
de primera ocupació ni de la cèdula d’habitabilitat per
contractar els serveis de subministrament, un problema que
com vostès saben afecta moltíssima gent i suposa moltíssimes
dificultats per als ciutadans. Per procedir a aquesta
contractació  seria suficient presentar una declaració
responsable signada pel tècnic director de l’obra.

El segon bloc de mesures que inclou aquesta proposició de
llei són mesures de caire tributari, que tenen com a objectiu
abaixar els imposts als ciutadans que vulguin comprar un
habitatge habitual o llogar-lo, i molt especialment als joves
menors de 30 anys, que tenen enormes dificultats per accedir
a un habitatge; les persones amb discapacitat i les famílies
nombroses o monoparentals. Es tracta de mesures que venim
exigint des del Partit Popular des del mes de setembre de
l’any 2018, però no hi ha hagut manera que vostès
entenguessin que són absolutament necessàries per facilitar
l’accés a un habitatge per als ciutadans d’aquestes illes.

Pel que fa a l’IRPF, s’incrementen els imports de la
deducció per arrendament d’habitatge habituals fins als 600
euros anuals; s’incrementen els llindars de renda fins als
30.000 euros en declaració individual i els 48.000 euros en
conjunta per tal que es puguin beneficiar d’aquesta deducció
les rendes mitjanes i baixes, i es fa extensiva a tots els
contribuents, per tant no només a determinats col·lectius sinó
a tots els contribuents. A més la deducció arriba fins als 800
euros anuals per a joves menors de 30 anys, persones amb
discapacitat i famílies nombroses o monoparentals. A més es
crea una nova deducció per a arrendadors d’habitatge de 300
euros anuals per tal de potenciar que aquests arrendadors
posin els seus habitatges en el mercat de l’habitatge
permanent.

Pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials es
planteja un tipus reduït del 4% per comprar el primer habitatge
habitual a Balears, sempre que el valor sigui inferior a
200.000 euros. Aconseguírem que vostès ens copiassin el
2019 aquesta mesura amb un tipus del 5%; ara toca arribar un
poc més avall, al 4%, com hem proposat sempre des del Partit
Popular. A més per als joves menors de 30 anys, les persones
amb discapacitat, les famílies nombroses i monoparentals, el
tipus no seria del 4 sinó del 2%, 2%. Per altra banda no
s’hauria de pagar ni un euro per la quota tributària de l’impost
de transmissions en el cas d’arrendaments d’habitatges de preu
anual inferior a 15.000 euros.

Pel que fa a l’impost d’actes jurídics documentats, es joves
menor de 30 anys, les persones amb discapacitat i les famílies
nombroses només haurien de pagar la meitat d’aquest impost,
no un 1,2 com ara sinó un 0,6%, quan compressin un habitatge
nou, i es pagaria també només la meitat, 0,6%, a les

 



2148 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 

escriptures de préstecs hipotecaris per compra d’habitatge,
Per tant els préstecs hipotecaris.

Per altra banda, pel que fa a l’impost de successions -
herències, per tant- i donacions no s’hauria de pagar res quan
el cònjuge o els fills  heretin un habitatge habitual de fins a
200.000 euros, i es reduiria un 60% l’impost a pagar quan es
donin habitatges de pares a fills o uns pares facin una donació
en metàl·lic als fills per comprar un habitatge habitual.

Per acabar, aquesta proposició de llei inclou un tercer bloc
amb una mesura concreta que té com a objectiu facilitar als
ciutadans, i molt especialment als joves menors de 30 anys,
les persones amb discapacitat, les famílies nombroses i
monoparentals, el finançament suficient per comprar el seu
habitatge habitual. Desafortunadament hi ha ciutadans que
tenen capacitat més que suficient per pagar les quotes d’un
préstec però no disposen d’estalvi suficient per donar
l’entrada, i per tant es veuen amb grans dificultats per comprar
el seu habitatge habitual; per això plantejam una mesura amb
la qual el Govern garantiria, mitjançant un sistema d’aval de
fins al 25% del preu de compravenda, els préstecs hipotecaris
per comprar el primer habitatge habitual. Això sí, el preu de
compravenda no podria superar els 200.000 euros, 300.000 si
fossin famílies nombroses, i l’administració autonòmica
tendria dret de tempteig i retracte en cas de transmissió
mentre duri l’aval. Aquesta mesura permetria, pe exemple, que
un jove pogués comprar el seu primer habitatge habitual i
formar una família, si ho estima convenient, pagant una
hipoteca d’entre 450 i 500 euros cada mes. 

En fi, des del Grup Parlamentari Popular plantejam aquesta
proposició de llei amb un esperit totalment constructiu i amb
ànim d’aportar solucions a un problema com és el de l’accés
a l’habitatge. I si avui persisteix amb tanta intensitat, si avui
persisteix el problema de l’habitatge amb tanta intensitat, és
per les polítiques equivocades i fracassades del Govern de la
Sra. Armengol. Som perfectament conscients que potser hi ha
mesures que no són plenament compartides per tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, però els vull recordar que avui
no debatem cadascuna de les mesures ni les votam, avui només
debatem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, sí, acab. ...avui només debatem i votam la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, i per tant els
demano un vot afirmatiu perquè entre tots i de forma
consensuada aportem solucions i no problemes als ciutadans
d’aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara em correspon demanar als
grups parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor, en
contra, o només fixar posicions.

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El Grup Parlamentari Ciudadanos votarà a favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari VOX?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

VOX, a favor. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt? La Sra. Font, que ens
acompanya...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Sr. President, i bon dia a tothom. En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò així començam els torns. Començam
amb el Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr.
Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, fent un recompte ja ràpid es veu
que la proposta no tirarà endavant. Em sap molt de greu,
perquè des del Grup Parlamentari Ciutadans considerem que
era un moment molt oportú per començar a tramitar un
projecte de llei d’aquesta índole, un projecte de llei que -ho
hem comentat abans amb el portaveu del Partit Popular-
nosaltres també ja estàvem preparant iniciatives en matèria
d’ajuda a construcció, que els ciutadans de les Illes, els
habitants de les Illes Balears, puguin accedir a habitatge
assequible, en el mateix moment en què ells van presentar
aquesta proposta de llei.

El moment, a part ara agreujat amb la crisi sanitària, és clau
per a la consecució que es puguin edificar habitatges socials
a les nostres illes, habitatges socials i assequibles. Duim cinc
anys que pràcticament no s’ha construït cap habitatge social,
poques desenes en els darrers mesos, tot això a causa d’una
llei d’habitatge del pacte que en cap moment no estava
focalitzada en la construcció  d’habitatge social, estava més
focalitzada a captar habitatges de grans tenidors per després
lliurar-les a les llistes d’espera de gent que esperava realment
un habitatge social. També és el resultat de la desastrosa Llei
d’urbanisme, que es va aprovar també pel pacte a la legislatura
passada, que no només no ha agilitat el procés de gestió
urbanística, sinó que, a més a més, l’ha endarrerit i ha fet que
sigui pràcticament una proesa aconseguir una llicència d’obres
per a una promoció d’habitatges...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, és així-, costa moltíssim, abans de la Llei d’urbanisme
s’estava pràcticament uns mesos, i ara, des de l’aplicació de la
Llei d’urbanisme es retarden molt més els terminis. És vera
que s’han aprovat decrets llei de mesures urgents per facilitar
la construcció dels habitatges socials, promoguts per l’IBAVI,
però això no ajuda que els promotors privats puguin construir
habitatge assequible.

I aquí és on nosaltres sí que discrepem un poc amb les
mesures que s’han proposat pel PP en aquesta proposició de
llei, nosaltres aprofundiríem prou més en la col·laboració
publicoprivada; sí que hi ha determinats on ja s’incorpora
aquesta col·laboració, sobretot aquests punts que fan
referència a la col·laboració amb els col·legis professionals,
perquè, mitjançant certificats urbanístics, es pugui agilitar el
procés de la gestió urbanística en la consecució de llicències
d’obra, però nosaltres aprofundiríem molt més tant en aquests
certificats, que ens estimaríem que també es comprovés el
Codi Tècnic de l’Edificació, com també amb la col·laboració
publicoprivada de cara a acomplir aquestes reivindicacions que
fan els constructors i els promotors de les Illes Balears, que
estan disposats a fer una inversió de milers de milions d’euros
si la col·laboració publicoprivada permet que el Govern
cedeixi solars a canvi d’una construcció que resulti  doncs
d’habitatge social perquè les persones de classe mitjana
puguin adquirir un habitatge; una col·laboració que,
evidentment, es basa que cadascú tengui un benefici raonable,
tant el Govern com els promotors.

Hi ha mesures que, des de la nostra òptica, no les trobem
adequades, com la que ha comentat el Sr. Costa, a la seva
intervenció, que el Govern avali hipoteques als ciutadans que
vulguin adquirir  un habitatge, considerem que això és una
mesura que hauríem d’analitzar si realment pot perjudicar el
Govern balear amb un endeutament excessiu, però,
evidentment, hi ha mesures amb les quals sí estam d’acord,
sobretot amb totes les que signifiquen una rebaixa fiscal en tot
el procés de compra i de tramitació urbanística per aconseguir
habitatge assequible.

Sobre els canvis d’usos, aquí sí que és una situació que
requerirà de modificar paràmetres en els planejaments
urbanístics, i aquí també estaria molt bé aconseguir la
col·laboració dels col·legis professionals per saber cap on,
amb el bisturí, hem de tallar, a quines àrees, a quins tipus
d’immobles, quins tipus d’usos són els que es poden canviar
a residencial per aprofitar les edificacions que ja tenim
existents, i no haver de consumir més territori amb més
construccions.

Tampoc no diu res, i nosaltres ho afegiríem, propostes per
evitar i combatre  la màfia de l’ocupació, que és un greu
problema que patim, sobretot, fins i tot en els habitatges de
l’IBAVI en què moltes vegades això dificulta que la gent que
es troba en llista d’espera, acomplint el seu ordre d’accedir a
un habitatge, doncs es vegi perjudicat perquè hi ha ocupes que
han entrar anteriorment a habitatges socials.

I bé, sobre el consens, que veiem que no hi haurà en
aquesta sala, per tirar endavant la presa en consideració
d’aquest decret llei, sí que volia dir, que he manifestat abans
en la meva intervenció de control al Govern, que és necessari
el consens per a totes les mesures d’impuls de l’activitat
econòmica i, evidentment, ajudar el sector de la construcció
és necessari a un moment com aquest. Per això, si és
necessari el consens en les mesures d’impuls de l’activitat
econòmica, encara és més necessari el consens doncs davant
decrets, com el 9/2020, que el que vol és impulsar el
decreixement de l’activitat en la construcció. Considerem
inadmissible que en aquesta situació que ens trobam ara,
d’aturada total del mercat del treball, de necessitat imperiosa
que els nostres autònoms, que les nostres PIME i que les
nostres empreses puguin reiniciar l’activitat professional per
fer disminuir les excepcionals llistes d’atur que tenim avui en
dia, doncs es presentin decrets llei que el que volen és
decréixer el sector de la construcció en desclassificar sòls
urbanitzables els quals podrien formar part d’aquesta
col·laboració publicoprivada que reclamam per a la
construcció d’habitatge assequible, i que serien un benefici
tant per al sector de la construcció, autònoms, petites
empreses i empreses constructores i promotores, com per a
ciutadans de les nostres illes els  quals recordem que
necessiten habitatge assequible.

A la mateixa exposició de motius de la qual parlava el
representant del Partit Popular de l’últim decret, ja es deia que
hi havia 8.000 persones en llista d’espera d’habitatge social.
Evidentment, i som conscients que aquest nombre segurament
s’haurà incrementat moltíssim en aquests darrers mesos, però

 



2150 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 

és que, és clar, ja partim d’un problema, partíem que hi havia
3.000 famílies amb ajudes de lloguer; aquestes ajudes de
lloguer que dóna el Govern per facilitar els preus del lloguer,
que han pujat, han incrementat, s’ha comentat abans, d’una
manera exponencial e ls  darrers anys, aquestes famílies es
troben en habitatges de lloguer perquè en el seu moment, a la
darrera legislatura, no es va construir cap tipus d’habitatge
social, i no han pogut ara els habitatges socials que,
segurament, per la seva vulnerabilitat o per la seva situació
econòmica, doncs segurament tendrien dret d’accedir a
aquests tipus d’habitatge social, que s’hauria d’haver construït
i no s’ha construït. I com que això no ha passat els hem de
finançar els contractes de lloguer, el lloguer mensual.

Per tant, la pilota ja la tenim molt grossa i ara més en què
s’incorporaran més famílies a aquesta llista d’espera, serà
d’una manera, considerem, prou insostenible si no fem
mesures ràpides de construcció per poder lliurar habitatge
social a les famílies necessitades.

El conseller de Mobilitat i Territori doncs es va
comprometre al principi de la legislatura que al final de la
legislatura s’haurien entregat 1.600 habitatges...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no, entregat, no li dic construir- entregar 1 .600
habitatges a la llista d’espera de persones necessitades
d’habitatge social; de moment n’han entregat desenes i no
duem un ritme que acrediti que aquesta xifra es pugui arribar
a aconseguir, a assolir, amb la problemàtica que la major part
de les construccions que es fan ara depenien de diners que
venien de l’Impost del Turisme Sostenible , i és evident que
aquests diners ja no arribaran. Per tant, hi haurà una
paralització , a no ser que se’ns digui el contrari, de totes
aquestes obres que estaven finançades amb l’Impost del
Turisme Sostenible, i afectarà segurament d’altres obres que
havien d’iniciar en els propers mesos.

Per tot això, considerem que sí que és necessari que tots
els partits i els grups parlamentaris que som en aquest
Parlament acceptessin i votessin favorablement aquesta presa
en consideració d’aquesta proposició de llei que ha presentat
el Partit Popular, però que si hagués presentat qualsevol altre
partit nosaltres hi haguéssim votat favorablement, perquè és un
moment dintre de la nostra història transcendental per prendre
decisions consensuades de forma que l’impuls de l’activitat
econòmica pugui beneficiar moltíssima gent que avui en dia
ho passa molt malament. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. A mí lo que me llama la atención
o, bueno, cada vez menos, es que la izquierda vaya a votar en
contra, porque, hombre, yo creo que estamos en un momento

de hacer un ejercicio de responsabilidad y de dar solución a
uno de los mayores problemas que tiene la población, sobre
todo la población más joven para acceder a una vivienda, y
sobre todo, después de cinco años de gobierno de izquierdas
y de la Ley de vivienda del 2018, no solo no se le ha dado
solución, sino que se han agravado los problemas, y si ustedes
son incapaces de dar solución a esto, pues, bueno, cuando un
partido de la oposición les traslada aquí posibles soluciones
y, además, con la posibilidad de aportar enmiendas, pues
estaría bien que lo apoyaran.

Más que nada, porque, fíjense que ustedes, desde que están
en el Gobierno, que se llenan la boca de ayudar a la gente, y
esa a la que siempre abandonan, a la gente, ha aumentado el
precio en un 7,3%, y el del alquiler crece a tasas interanuales
del 5%.

Por otra parte, el sector nos dice que en Baleares faltan en
torno a 16.000 vivienda y el Gobierno de la Sra. Armengol
hablaba de que con 500 de protección oficial pues el tema
estaba ya en camino de solucionarse, que, por cierto, sigue sin
hacerse absolutamente nada.

Propuestas como la de hoy creo que requieren unos
comentarios previos, si me lo permiten, porque, cuando uno
lee este proyecto de ley, y otros decretos que salen sobre
vivienda, se echa a faltar una mención clara de cómo conseguir
suelo a precios asequibles, ya sé que no es exactamente el
motivo de este proyecto, pero es importante, porque es sobre
el cual se van a hacer viviendas a precios asumibles para
nuestros jóvenes.

Parece, y lo más grave es que lo hace el Gobierno, es que
se van poniendo apaños pero sin tener en cuenta que en el
precio de la vivienda lo que puede producir mayor incremento
es esa repercusión del suelo por metro cuadrado construido.

Yo, para que sepan un poco también cuál es nuestro
posicionamiento sobre el tema de la vivienda y también del
territorio y el urbanismo, creemos que uno de los principales
problemas es lo sobredimensionada que está la legislación en
el terreno urbanístico, en el terreno de la vivienda, que es lo
que ahoga, efectivamente, el modelo de desarrollo. Nosotros
no estamos diciendo en ningún momento que deba haber un
crecimiento extensivo, ni una destrucción del paisaje rural, ni
de sus suelos rústicos, pero sí que creemos que es muy
necesario permitir un mejor aprovechamiento del urbano y
favorecer la reconversión de verdad. Por ejemplo, en los
pueblos hay muchísimas casas abandonadas y en la ciudad
quedan suelos urbanos parados por una legislación que es
abrumadora. Y estos son los aspectos a reformar con urgencia
y estos son los aspectos que no tiene en cuenta este gobierno
de izquierdas.

Somos muy conscientes de que Baleares tiene una
limitación territorial, por su tamaño y demanda, que hacen
necesario, por supuesto, limitar y controlar la expansión del
suelo urbano. Somos conscientes de que debemos conservar
nuestro atractivo natural, nuestras zonas rústicas, nuestro
mundo rural y, precisamente por eso, creemos que se debe
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aumentar el suelo urbano y facilitar la reconversión de
viviendas en los pueblos de las islas, y eso solo se puede hacer
agilizando los trámites de renovación, de reformas de
licencias, que ese es el gran marasmo con el que se encuentra
el pequeño inversor, e l pequeño propietario, el promotor,
todos aquellos que, además, generan riqueza.

Es fundamental la reducción de la legislación urbanística,
es fundamental crear seguridad jurídica para todas las
personas, desde los que tienen que arreglar una casa con una
obra menor hasta edificar una promoción o incluso hacer,
pues, unos corrales ganaderos en suelo rústico. Hoy en día
existen fallos muy graves, ustedes sabrán que, por ejemplo,
para modificar un plan general se requieren hasta cuarenta
informes de entidades distintas, con lo cual la parálisis es
evidente por esta legislación.

Entrando en un análisis de la proposición de ley de
medidas urgentes que presenta el Partido Popular, en el título
primero, en las medidas de agilización administrativa, su
artículo 1 propone dejar sin efecto el índice de intensidad de
uso residencial en algunas zonas de suelo urbano para poder
convertir locales existentes en vivienda, esto nos parece
correcto, sobre todo en zonas de ensanche y periféricas, al
igual que fijar..., bueno, mejor dicho, faltaría por definir cómo
se van a definir estas zonas y los criterios que van a seguir, que
no se contemplan en el articulado de esta proposición de ley.

Hablando del exceso de legislación que les comentaba
ahora, un ejemplo de ello es el artículo 3 de esta proposición
de ley, porque en este artículo 3, no digo que no sea con
razón, se quieren delimitar zonas de suelo urbano donde se
promuevan nuevas viviendas, así como rehabilitar existentes,
sin sujetarse a usos ni a los índices de usos previstos en el
planeamiento.

¿Qué pasa? Que, claro, si, por una parte, se aprueban leyes
del suelo donde se fijan las condiciones que se tienen que
cumplir, en las revisiones o modificaciones de planeamiento,
marcando una serie  de estándares sobre aumento de
dotaciones, cuando haya aumento de densidad de población, y
marcando los porcentajes de plusvalías generadas, para que
retornen a la sociedad, claro, ahora, con estas medidas, parece
que se vuelve atrás y podríamos estar en eso que se llama
muchas veces “urbanismo a la carta”; pero esto pasa,
precisamente, por contar con este exceso de legislación que
no deja avanzar ni en un sentido ni en otro. Además, es muy
necesario dar criterios objetivos para poder delimitar estas
áreas.

El artículo 4 deberíamos ver qué piensa el Colegio Oficial
de Arquitectos, porque les implica, al igual que a otros
colegios profesionales, pero habla de la obtención de
licencias de obras, ese debe ser el gran objetivo, la obtención
de licencias de obras. Y siempre hay que preguntarse si la falta
de obtención de estas licencias, con los retrasos indignantes
y que, además, arruinan a muchas personas, si esos retrasos no
serán por falta de una buena gestión de los recursos
municipales, o incluso por la incompetencia de alguien.

El artículo 5 nos parece correcto, ya que con la firma de
los técnicos responsables de los proyectos debería bastar.

Y si entramos en el título segundo, cuando habla de las
medidas de régimen fiscal aplicable a la adquisición y alquiler
de viviendas, nosotros consideramos que todas esas ayudas
fiscales, tanto en el alquiler como en la compra de vivienda
habitual, para colectivos de menores de 30 años, para
discapacitados, para familias monoparentales, incentivas a
estas personas y a los propios arrendatarios y propietarios de
esos inmuebles al poner en el mercado las viviendas.

Es evidente que la reducción de los tipos de gravámenes
ayuda, pero no olvidemos, como decía al principio, que queda
muchísimo por hacer. Por ejemplo, cuando hablan del límite
del valor real o declarar en inmueble en 200.000, yo creo que
sería mejor incrementarlo a 300.000, es más realista a la
situación actual en las islas. Igual que cuando hablan de las
reducciones de las donaciones de inmuebles y donaciones
dinerarias de padres a hijos, tendrían que ser máximas, no
conformarse con una reducción del 60%; yo creo que
nuestros padres ya han pagado sobradamente sobre ello.
También hay que tener en cuenta que todas las bonificaciones
al cien por cien o reducción de impuestos como los que estoy
comentando, deben llevar aparejada, como siempre decimos,
una reducción de la administración en todo aquello que es
gasto superfluo y que no ayuda en nada, y que mucho menos
ayuda a aquellos que tienen tantas dificultades para acceder a
la vivienda, sobre todo los que más tienen, que son los jóvenes
y las familias numerosas.

Como digo, nosotros votaremos a favor. Lamentamos
profundamente que el Gobierno de izquierdas siga
perjudicando la adquisición de la vivienda por aquellos que
más lo necesitan, demostrando, una vez más, que una cosa es
lo que dicen o contemplan en sus programas electorales y otra
cosa es lo que llevan a la práctica, perjudicando, como
siempre, a los que menos tienen y más necesidad de vivienda
tienen.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Com ha dit, absolutament encertadament el diputat Costa,
aquest és un debat de presa en consideració, però vol dir que
no és un debat de detall, és un debat genèric i en aquest debat
genèric jo crec que ens hem de fer dues preguntes. La primera
és si la iniciativa és una prioritat d’interès general, aquesta és
la primera pregunta; i jo crec que tothom, crec que en això sí
que trobaríem unanimitat, tothom troba que fer possible
l’accés a un habitatge, fer efectiu el dret constitucional a un
habitatge és una prioritat pública, especialment a les Illes
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Balears. Per tant, des d’aquest punt de vista no queda una altra
que votar-hi favorablement.

I la segona pregunta que ens hem de fer en aquest debat de
presa en consideració és si la iniciativa afronta de manera
genèrica encertadament aquesta prioritat. I nosaltres
consideram que sí, per què? Perquè afronta tres elements clau
de la problemàtica que tractam: els temes urbanístics, els
temes fiscals i els temes de finançament, que són bàsicament
els problemes que tenim per fer efectiu aquest dret a les Illes
Balears. Per tant, des d’aquest doble punt de vista entendran el
vot favorable del nostre grup parlamentari a aquesta presa en
consideració.

El Sr. Costa ha explicat perfectament la seva iniciativa i no
entraré en el detall perquè me pareixeria absurd i reiteratiu. 

La situació del mercat de l’habitatge, jo en això sí que
discreparé una mica del Sr. Costa, perquè els problemes
d’habitatge a les Illes Balears no són de fa quatre anys, perquè
clar, quan el sent a vostè em sembla que fins fa tres anys no
n’hi havia cap de problema d’habitatge, tot era facilíssim i hi
havia un caramull de promocions públiques, hi havia preus
assequibles, ... Això no és així i tots ho sabem, tots sabem la
realitat de les Illes Balears, la realitat de les Illes Balears és
l’escassetat de sòl i aquesta escassetat de sòl és volguda per
unes polítiques urbanístiques que en general hem compartit i,
per tant, tenim aquesta circumstància; una demanda molt forta
exterior de persones que vénen de fora a viure a les Illes
Balears i, per tant, això, la lògica de l’oferta i la demanda, fa
apujar els preus; i una administració pública pobra, amb molts
pocs recursos per fer polítiques d’habitatge. 

Aquests són els tres factors que hi ha. I aquests tres factors
són estructurals, són estructurals. Per tant, jo crec que
atribuir-li tota la responsabilitat a un determinat govern, em
pareix un excés, que s’entén en aquest debat d’oposició, però
crec que si ho miram de manera seriosa, aquests problemes
són estructurals, existeixen governi qui governi i evidentment
a curt i a mitjà termini tenen mala solució.

Per tant, què hem de fer? Ser imaginatius i allò que fa el
Partit Popular en gran part és allò  que ha fet el decret llei
d’habitatge, perquè clar, quan vostès parlen de mesures
urbanístiques, la gran mesura urbanística d’aquesta iniciativa
del Partit Popular és el tema de la intensitat d’ús i això ja ho
ha resolt el Decret llei d’habitatge, ja ha eliminat l’índex
d’intensitat d’ús, si es fa HPO. Certament, vostès van més
enllà de l’HPO, però en part aquesta iniciativa fonamental en
aquest apartat urbanístic, està recollida en el decret llei, que,
com vostè bé ha explicat, es va aprovar posteriorment a què
vostès presentessin la iniciativa. Però bé, aquesta és la
qüestió, la qüestió urbanística sobretot gira al voltant de la
intensitat d’ús que vostès, diguem-ho així, ho farien més
extensible a allò que fa el Decret llei d’habitatge. I hi estam
d’acord, perquè sempre ha estat una lluita d’El Pi el tema de la
intensitat d’ús, perquè ens pareix que és un element clau i on
sí podem incidir i on sí es poden fer polítiques per facilitar el
dret a l’habitatge.

I després una segona mesura urbanística molt important és
la simplificació administrativa, i en aquesta també hi
coincidim plenament. La simplificació administrativa per a les
comunicacions prèvies que vostès posen en el seu text i
nosaltres compartim també totalment el tema de les llicències
de primera ocupació, cèdul·les d’habitabilitat, que també
haurien d’anar per aquest tràmit, perquè també simplificaríem
i agilitaríem i això també al final té repercussions
econòmiques també en el preu, no ens hem d’enganar.

Per tant, des de tots aquests punts de vista, en genèric, més
enllà de matisos que podríem fer si hi hagués esmenes, cosa
que ja veim que no succeirà, però evidentment més enllà dels
matisos, en genèric hi estam d’acord. 

Les mesures fiscals, vostè ho ha dit Sr. Costa, no és el
primer pic, ni el segon, ni el tercer, que vénen aquí, les hem
debatut, sempre han comptat amb el nostre suport, vostè ho
sap perfectament i, per tant, no podem fer més que ser
coherents i mantenir el nostre suport en aquests mesures. No
hi entraré, vostè les ha explicades, les coneix perfectament, és
un debat reiteratiu i per tant, tendrà tot el nostre suport.

I, finalment, el tema del finançament també em pareix una
bona iniciativa, també crec que ja ha estat debatuda i per tant,
també li hem donat suport.

Aquí per acabar amb una reflexió. És ver que el
planejament urbanístic a les Illes Balears està cronificat i
aquest és un dels problemes de fer polítiques d’habitatge,
perquè clar, no pots comptar amb l’instrument adequat, lògic,
ordinari, que seria el planejament i què feim? Lleis o decret
lleis, perquè tots veim que aquest problema de fons del
planejament urbanístic no es resol i, com vostè bé ha
denunciat i jo hi estic totalment d’acord, crec que aquest és un
element també que s’ha de posar damunt la taula i que és molt
important, l’administració pública està tendint, via decret llei
o via llei, a crear un règim jurídic diferent, per a edificis de la
seva titularitat, en aquest cas edificis residencials HPO, però
bé, això ho podríem traslladar a escoles, centres de salut, etc.,
i després deixar a la iniciativa privada al marasme legislatiu,
burocràtic que no avança. 

Jo crec que això no és correcte i estic totalment d’acord
amb vostè que una de les grans crítiques que es pot fer a la
política del Govern és aquesta distinció tan dràstica entre el
que fa de titularitat pública i el que fa de titularitat privada,
quan el sector privat és fonamental per poder realment fer
efectiu aquest dret a l’habitatge i el que li falta a la política
d’habitatge d’aquest govern és comptar més amb el sector
privat i també donar-los les facilitats i els beneficis necessaris
perquè també puguin posar en el mercat habitatges a preu
assequibles, perquè si això s’aconseguís evidentment podríem
minvar, no resoldríem, però podríem minvar la situació de
l’habitatge a les Illes Balears.

Per totes aquestes raons, crec que es justifica sobradament
el nostre vot favorable a la presa en consideració.

Gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Corresponde ahora el turno de
intervenciones de los grupos parlamentarios que votarán en
contra de la propuesta. Tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, vicepresidenta. Quan una persona decideix
emancipar-se o formar una família, ho vol fer amb un mínim
de seguretat, certesa i garantia. 

Fa molts d’anys que aquest mínim no es dóna i no és dóna
precisament per moltes de les polítiques aplicades pel partit
que avui presenta aquesta proposició de llei, seguretat, certesa
i garantia suposen tenir un treball estable i fix, amb uns
ingressos dignes i adequats. Si ja per començar les polítiques
laborals i el salari mínim interprofessional de les darreres
dècades eren inestables, canviants i humiliants per a la classe
treballadora, sens dubte no eren un incentiu per comprar un
habitatge. I molt manco quan vàrem veure com es va gestionar
l’anterior crisi, que milers i milers de persones varen quedar
desprotegides i varen ser víctimes d’un govern que va decidir
rescatar els bancs, mentre vèiem com eren desnonades i
acaben al carrer sense alternativa d'habitatge i moltes
d’aquestes persones a més varen veure com els seus avaladors,
que eren els seus pares, perdien la casa familiar on varen
néixer, créixer i viure durant tants d’anys.

Ara de nou ens trobam immersos dins una crisi, una crisi
que sens dubte s’ha gestionat d’una manera totalment diferent
de la darrera, on la protecció de les persones ha estat una de
les màximes prioritats, hem vist multitud de mesures referides
a l’habitatge, suspensió de desnonaments, pròrroga de
contractes de lloguer, moratòria de deute de lloguer,
ajornament temporal del pagament del lloguer, aval bancari per
fer front al pagament, moratòria del deute hipotecari, entre
d’altres. Sempre fent una diferenciació entre petits i grans
tenidors. Vaja!, una gestió  to talment diferent de l’anterior
crisi.

D’altra banda, també hem vist com aquest parlament fa
pocs mesos va ratificar el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d’habitatge. També hem vist
com el Govern de les Illes Balears ja ha anunciat la
convocatòria d’ajudes de lloguer de 2020 amb 8,8 milions
d’euros. En definitiva, com ja he dit, una gestió molt diferent
i segurament, tot i tenir molt d’aspectes positius, no cobrirà
tothom i segurament també algunes d’aquestes mesures
tendran imperfeccions. 

Vostès han presentat una proposició de llei que ja comença
la seva exposició de motius amb una visió to talment
descontextualitzada. Diuen: “d’ençà que es va aprovar la Llei
d’habitatge els preus han crescut un 7,3%”. Ens prenen el pèl.
Aquí ja li han dit que hi ha altres motius. Si vostès de veritat
consideren que la Llei d’habitatge és el motiu pel qual els

preus han augmentat, crec que tenim un problema. Jo li diré
altres factors que han ajudat a pujar els  preus, com per
exemple l’augment demogràfic de les nostres illes amb unes
taxes de creixement de la població per sobre de la mitjana
nacional; o perquè hi ha una part de la dotació immobiliària
retinguda amb finalitats especulatives per part de grans
tenidors, especialment fons voltors i la banca, prop d’un 13%
de les adquisicions d’habitatges són actualment adquisicions
per persones jurídiques; o perquè la compra d’habitatges per
part d’estrangers durant el 2019 va començar amb 27,41% i va
acabar l’any amb 35,13%, sent el major percentatge
d’Espanya; o perquè un percentatge d’habitatges es lleven de
l’ús residencial que els és propi i es destinen a habitatge de
vacances; o perquè la restricció de crèdit de la banca després
de la crisi hipotecària ha provocat que la demanda del lloguer
hagi augmentat considerablement enfront de la demanda de la
compra.

No creuen que aquests factors també han influenciat el
mercat de l’habitatge i els seus preus?

Llavors tornen a incidir que calen 16.000 habitatges per
donar resposta a la dificultat per accedir a un habitatge i que
baixin els preus. Primer, si miren les dades sabran que això no
és així, es pot veure com Balears juntament amb Madrid,
Catalunya i Andalusia són les comunitats on més s’ha construït
en els darrers anys. Mirin, estic convençuda que més enllà
dels habitatges buits que tenen els grans tenidors que per llei
els han de posar a disposició per a lloguer social n’hi ha molts
d’altres que romanen buits a tots els municipis. Basta fer una
passejada per veure la multitud de cases buides. No serà que
no fan falta més habitatges i que potser s’haurien de donar més
facilitats per a la rehabilitació d’aquests habitatges?

Mirin, la construcció de nous habitatges consumeix sòl, un
recurs finit a les nostres illes. No creuen que tenint cases
buides antigues o fins i tot sense acabar de construir s’hauria
de prioritzar la rehabilitació urbana i, ja que hi som, que
aquestes rehabilitacions es facin amb criteris d’eficiència
energètica i sostenibilitat?

Les seves propostes posen en perill el plantejament
urbanístic municipal. A dia d’avui els plans generals s’han de
fer amb criteris de sostenibilitat. Les propostes que vostès fan
estan molt lluny d’aquest criteri. Proposen una segregació o
divisió dels habitatges obviant e ls índexs d’intensitat de
població, fet que podria provocar una saturació dels serveis
públics i dels serveis generals i una degradació urbanística ja
que, a més, proposen...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja que a més proposen que es pugui produir un canvi d’usos
dels locals i que passin a ser com a habitatges. És a dir, reduir
el teixit comercial i a sobre, com ja veim a alguns llocs de
Palma, aquestes cases resultants no tenen les condicions
desitjables per ser un habitatge. Aquestes són les seves
solucions?

 



2154 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 

Saben quin és el problema?, que l’habitatge no s’ha vist mai
com un bé bàsic, tal com diu la Constitució, s’ha vist sempre
com una mercaderia especulativa. Mirin, un 26% de
l’habitatge de les Illes Balears no es destina a primera
residència, es dedica a fins per a negocis o com a segona,
tercera o fins i tot quarta residència o fins i tot molts dels
habitatges, com ja he dit, estan buits.

Les seves propostes ens recorden molt les polítiques
aplicades en temps d’Aznar i Botella, i llavors tots sabem què
va passar. Parlen de “llevar impostos per tenir rendibilitat”. Es
recorden entre el 2002 i el 2007? La rendibilitat de la
producció d’un bé no va suposar una disminució dels preus. Jo
record una bombolla immobiliària i una crisi brutal. 

El problema de l’habitatge no només es resol amb mesures
concretes sobre habitatge que, com vostè ha dit, encara que no
les agraden, n’hi ha diverses en marxa. Es resoldrà amb una
mirada àmplia i transversal que doni estabilitat, seguretat,
certesa i garanties. Aquí és on jo li deman al Partit Popular si
estan disposats a tenir aquesta mirada àmplia i transversal. Si
diuen que sí, estan disposats a una regulació dels preus del
lloguer?, estan disposats a seguir pujant el salari mínim
interprofessional?, estan disposats que no s’hagi de destinar
més d’un 30% de les rendes de la família al pagament de les
hipoteques?, estan disposats a una política fiscal equitativa on
els que més tenen paguin més o que directament tributin a
Espanya?, estan disposats que si torna a venir una nova crisi en
deu anys les polítiques a aplicar seran per protegir la majoria
social o tornarem a veure accions que deixen la majoria social
enrere? Privatitzacions, retallades de serveis públics, retirada
dels drets de la classe treballadora, desnonaments massius,
coqueteig amb els fons voltors.

Mirin, nosaltres tenim memòria, permeti’ns que no
creguem en cap bona voluntat en qüestions d’habitatge
impulsada pel Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats. Be, jo seré breu
perquè és un debat que ja hem tengut en aquesta cambra, és a
dir, presenten en forma de proposició de llei una proposta que
ja han presentat en diverses ocasions i en diverses fórmules.
Que ja està bé, eh?, vull dir, com que és tema molt delicat ja
està bé que vagin presentant propostes.

Bé, la legislatura passada en aquest parlament es va aprovar
la llei..., una llei d’habitatge que a dia d’avui es troba en vigor
i en desplegament. Fa uns mesos es va presentar un pla
d’habitatge amb un decret llei que millorava, per dir-ho de
qualque manera, la llei en vigor. A més, un decret i un pla que
implica totes les administracions en la solució, en la solució

i cercant totes les fórmules possibles per resoldre un dels
problemes més greus, en això coincidim, d’aquesta comunitat. 

La llei, el decret i el pla recullen els eixos bàsics per fer
front a aquest problema. Es parla de col·laboració
publicoprivada, es parla de col·laboració  entre
administracions, per exemple, entre el Govern i els
ajuntaments. Clar, els ajuntaments són no només els que
gestionen l’urbanisme dels municipis sinó també són els que
gestionen els serveis socials dels municipis. Per tant, tenen
una radiografia clara, una radiografia ben feta de les
necessitats reals de la població. Per això, nosaltres entenem
que la cosa està molt encaminada. 

Clar, avui vostès ens presenten una proposició de llei que
pretén contraposar tota la política d’habitatge d’aquest govern
i una que es pretén contraposar a tota la política d’habitatge
d’aquest govern i una proposició de llei, però selectiva quant
a les fórmules de solució i amb les administracions que poden
participar d’aquestes solucions.

Però vaja, els mallorquins ja ho deim, en veure el sant pots
veure el miracle. El sant va ser el Govern Bauzà-Company i el
miracle la venda de solars per fer hotels, solars públics per fer
hotels. Per tant, tampoc no ens esperàvem res de l’altre món.

Clar, vostès plantegen..., una de les coses que plantegen en
aquesta proposició no de llei és buidar de vida els barris de les
ciutats de més de 20.000 habitants, buidar la vida comercial
d’aquests barris. Clar, a mi de veritat, li dic de veritat, Sr.
Costa, quan he vist aquesta proposta me n’he anat a aquell
urbanisme d’un temps en què es generaven barriades que
només servien per anar a dormir-hi, que eren com a una
espècie de guetos, de veres li ho dic, vull dir, me n’he anat a
aquell moment a aquell urbanisme de fa dècades. És clar, quan
es planteja l’urbanisme d’una barriada es planteja tot, es
planteja garantint la vida social i comercial d’aquestes
barriades, cosa imprescindible si volem tenir pobles, barriades
i ciutats vives.

El seu model és contraposat a aquest, el seu model són
ciutats buides de vida social i comercial.

També plantegen, i ho tornen plantejar una altra vegada, i
ja va ser una de les seves propostes estrella durant la campanya
electoral d’ara fa més o manco un any, fer de comercials de
les entitats bancàries en avalar el 25% de les operacions de
compravenda. 

Al marge que estiguem d’acord o no amb la mesura, que no
hi estam d’acord, saben perfectament que l’aval del Govern a
particulars s’hauria de limitar i restringir molt per qüestions
d’estabilitat pressupostària i vostè d’això en sap, en teoria en
sap molt.

Per tant, tornen fer trampes amb aquesta mesura i fan
trampes -i ho saben- en generar  il·lusions a joves i famílies
que... al cap a la fi el Govern no podria complir i ho hauria de
restringir.
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En definitiva, ens trobam davant una proposta ja discutida
i rebutjada, no deixa de ser positiu que ho segueixin plantejant,
que parla d’una qüestió seriosa, molt seriosa: el sostre de les
famílies, amb una llei, un decret llei i un pla seriós i amb la
implicació de totes les administracions. Per tant, la feina està
encaminada.

Aprofitant que el conseller és aquí li demanam que
segueixi el camí començat de col·laboració publicoprivada i
amb les altres administracions de desplegament de la lle i i
sobretot però pitgi el gas, acceleri, acceleri tot el que pugui,
la necessitat hi és i la situació desgraciadament és molt greu
i ho pot ser més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn de paraula
al Grup Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia a tothom. Davant
aquesta proposta, quan fas una lectura a fons i compares els
texts legals et quedes amb la sensació que les mesures que es
plantegen no deixen de ser un mer maquillatge, no entra a fons
en la problemàtica real de l’habitatge i culpa la Llei
d’habitatge, aprovada a la passada legislatura. Aquesta llei,
poden no estar d’acord amb el model que proposa, però és la
primera vegada que aquest petit país té una llei específica en
aquesta matèria, la primera vegada que un govern s’ha
preocupat realment per aquest problema i, com sempre, cal
recordar que és un dret reconegut a la Constitució Espanyola
al seu article 47.

L’incompliment d’aquest dret té conseqüències com és
que implica un problema de desigualtat social que afecta de
forma especial tots aquells col·lectius més vulnerables de la
societat.

Per què dic que no entren al fons de la qüestió? Perquè
parlar d’habitatge sense tenir en compte el mercat laboral
precari, amb molta flexibilitat contractual i temporal és una
fal·làcia.

De què serveix rebaixar un punt impositiu amb salaris de
700 euros? Pensen vostès, de ver, que amb aquesta precarietat
laboral algú pot accedir a comprar?

Tampoc no tenen en compte que la taxa d’emancipació dels
joves d‘entre 30 i 34 anys  s’ha reduït i que hi ha prop d’un
30% que encara viuen amb els seus pares. O dit d’una altra
manera, segons un estudi del Consell de la Joventut d’Espanya,
amb dades del segon semestre del 2018, des de l’any 2008 la
taxa d’emancipació de la població d’entre 16 i 29 anys va
passar a les Balears del 35,6% al 22,8%.

No sorprèn que els termes lloguer i....

(Pèrdua de so)

... esporàdicament i amb poc tipus de valor en aquest text, però
sí sorprèn que el Partit Popular no accepti que la nostra
societat tendeixi a aquesta fórmula. Per què? Doncs perquè la
societat actual i el mercat laboral han canviat moltíssim,
enfora queden aquelles feines en les quals hi feies tota la vida.
Ara, a banda de salaris precaris, ens trobam que la
globalització fa que les feines tenguin moltíssima mobilitat.
Per tant, l’opció en aquesta situació és el lloguer.

Volem donar solucions en termes d’un passat que res no té
a veure amb la societat actual i així, senyores i senyors
diputats, mai no resoldrem el problema de l’accés a
l’habitatge.

Parlam que es destina un tant per cent elevadíssim, entre
el 40% i el 60% del salari, a pagar el lloguer o la hipoteca,
quan el màxim recomanat és destinar-hi el 30%. Aquestes
dades són les que hem de tenir en compte per tal de planificar
l’accés a l’habitatge.

Sobre el tema dels incentius fiscals per a la compra de
nous habitatges, tot açò pot tenir un efecte no desitjat i no
conseqüent amb el seu objectiu i és que afavoreix aquelles
propietàries que retenen habitatges amb afany especulatiu.

Curiosament quan es parla de regular els preus de lloguer
la dreta sempre diu que genera efectes adversos i sempre
posen com a exemples les regulacions que han fet París i
Berlín, però saben que tenim altres exemples que funcionen
i que no són d’ara? Parl d’Holanda i Dinamarca. A Holanda,
des del 1917 hi ha vigent un sistema de punts que marca uns
límits dins dels quals es pot moure el preu d’un habitatge. A
Dinamarca, des del 1979, prop del 80% dels habitatges tenen
un preu regulat, sense que això no hagi implicat un descens de
l’oferta, apliquen una regulació que es basa en una mesura
relativament senzilla que consisteix a limitar l’augment del
preu de lloguer entre contracte i contracte a l’IPC i un
increment màxim del 3%. Amb aquesta política, Dinamarca,
tot i patir molta pressió especulativa, figura entre els països
europeus on els seus habitants han de destinar menys
percentatge dels seus ingressos a pagar el lloguer, i és que,
com sempre, en política tot és qüestió de voluntat. 

Insisteixen en la necessitat de construir més, quan tenim
l’assignatura pendent de mobilitzar el habitatges buits i tothom
és conscient que en tenim, i molts. Aquests és un dels punts
importants amb un doble vessant: ajudar a pal·liar el problema
d’accés a l’habitatge i alhora revitalitzar pobles i ciutats, així
com recuperar habitatges que es fan malbé, amb el perill que
això genera.

Mentre el dret de l’habitatge es continuï mercantilitzant,
mentre no ho plantegem com el que realment és, una qüestió
de drets humans, mai no resoldrem un problema tan sensible
com és l’accés a l’habitatge.
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Necessitam polítiques valentes, que mirin el futur amb una
mirada a llarg termini perquè no n’hi ha prou amb solucions
(...).

(Mal funcionament del so)

Durant la pandèmia hem dit incansablement que havíem
après que allò més important és la vida i que havia arribat el
moment de posar-la al centre de tot, el dret a l’habitatge és
precisament un bé de valor incalculable per preservar la nostra
(...)

(Mal funcionament del so)

... mediambiental, cultural i social.

No donarem suport a aquestes propostes com aquesta que
perpetuen models caducs i que no funcionen en la societat
actual ni tampoc en la futura.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El que hem viscut aquests darrers tres mesos i el que viurem
encara en els propers anys ens obliga a replantejar-nos moltes
de les accions que duim a terme dia a dia i a prioritzar les que
duim endavant. Encara no sabem com serà el món després de
la COVID, però tenim una certesa: les polítiques socials, les
de major cobertura per als drets bàsics de la ciutadania seran
cabdals dins aquesta època postCOVID.

Sabem amb certesa que els poders públics i aquest
parlament, especialment, hauran de dur endavant la tasca de
preservar, de blindar i protegir encara més la salut, l’educació,
els serveis socials i l’habitatge com a drets fonamentals de
tots els ciutadans.

Entenem que som davant d’un debat de la més elevada
importància perquè parlam d’un dret fonamental per als
ciutadans de les Illes Balears. Parlam de la situació de milers
i milers de famílies que es troben en risc d’exclusió o en risc
de pèrdua del seu habitatge o en risc que els renegociïn el
contracte de lloguer a l’alça i no el puguin pagar i, de veritat,
sembla que no era en el que pensaven vostès a l’hora de
presentar aquesta proposició de llei.

Ara fa dos mesos, aquest parlament va validar el Decret llei
3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, un decret
que donava continuïtat a la Llei d’habitatge de les Illes Balears
del 2008, la qual estableix els principis vertebradors i empara
les polítiques d’habitatge que aplicam; una llei moderna,

avançada i que va introduir mesures pioneres a tot l’Estat com
és la mobilització dels habitatges dels grans tenidors que es
troben fora del mercat o la qualificació de per vida dels
habitatges de protecció oficial que es comencin a construir
després de la seva aprovació.

És cert que vostès, Sr. Costa, no varen donar suport ni a la
Llei d’habitatge, i també és cert que no varen donar suport al
Decret llei 3/2020, com també és cert que mai no han donat
suport a cap dels avenços socials i de reconeixement de drets
que s’han fet en aquest país. Com sempre arriben tard a l’hora
de reconèixer i consolidar drets i com sempre arriben també
tard a l’hora de reconèixer el dret a l’habitatge digne i
assequible. No li he sentit dir en cap moment habitatge digne
i assequible, això se’ls oblida sempre.

Arriben tard perquè han votat en contra de mesures que
permeten que cap desnonament quedi sense una alternativa
d’habitatge. Han votat en contra d’augmentar les sancions als
grans tenidors que no cedeixen els seus habitatges buits o a
incrementar la col·laboració publicoprivada per tenir més
habitatge públic. Han votat en contra que els grans tenidors,
abans de fer un desnonament, estiguin obligats a oferir un
lloguer social a les persones en especial situació de
vulnerabilitat i que no superin un 30% dels seus ingressos.
Han votat en contra del dret d’adquisició preferent de
l’administració en casos de venda o d’execució hipotecària
amb l’ampliació del supòsit de tempteig i retracte i del fet que
el Govern es converteixi en comprador prioritari dels
immobles procedents d’execucions hipotecàries o sobre
edificis en els quals hi ha habitatges llogats i que es venguin a
un únic tenidor.

Sr. Campos, això a vostè no li sona rar, únicament li sona
estrany que avui nosaltres votem en contra d’aquesta
proposició de llei, però que vostès hagin votat en contra
sistemàticament de totes les polítiques que s’han fet
d’habitatge no li sona rar.

Amb la llei que avui ens presenten veiem perfectament
perquè han votat en contra de totes aquestes polítiques
d’habitatge, perquè per a vostès l’habitatge no és una política
de cohesió social, per a vostès l’habitatge és una política
d’especulació urbanística que, a més, avui acompanyen de
política de reducció fiscal perquè els qui comprin els
habitatges amb els quals han especulat encara paguin pocs
imposts.

Estam cansats d’escoltar dir que la Llei d’habitatge no ha
servit per a res o que no ha fet cap habitatge ni un, avui li hem
tornat sentir . Les polítiques d’habitatge no únicament són
construir habitatge, vostè crec que n’és conscient, no
únicament és això, però avui ho tornarem a aclarir i en
tornarem a parlar.

La política de construcció d’habitatge públic necessita
tenir un sòl, tenir un projecte, tenir una llicència, necessita
una licitació i després necessita temps per fer l’obra, com a
mínim. El Sr. Melià també li ha dit fa una estona, Sr. Costa. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 9 de juny de 2020 2157

Quan vàrem arribar al Govern el 2015 vàrem trobar algun
sòl preparat per construir? No. Vàrem trobar algun projecte
redactat per poder treure a licitació? No. Vàrem trobar alguna
obra en marxa? No. Sap què vàrem trobar? Que el Sr. Company
havia venut un solar i que s’hi ha construït un hotel, allà on hi
havia d’haver pisos de protecció oficial, ara hi ha un hotel d’alt
standing. Això és el que vàrem trobar.

El que vàrem trobar és que els quatre anys que el Sr.
Company va ser conseller d’Habitatge no va fer res, res de res.
I li donaré únicament un dada, l’any 2012 a Balears hi va haver
2.518 famílies que varen ser desnonades i la política
d’habitatge del Partit Popular va brillar per la seva absència.

Per tant, Sr. Costa, por sus hechos, los conoceréis,
aquests són els seus fets, aquest que els acab de relatar són els
seus fets.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

La feina de planificació de la passada legislatura va ser
ingent i aquesta feina és la que ens ha permès que avui hi hagi
211 habitatges en construcció, 67 adjudicats per iniciar la
construcció, 155 licitant-se amb els plecs ja publicats, 104 en
redacció de plecs i 100 en concurs d’arquitectes. Per tant,
més de 650 habitatges en aquest moment. Comptador a zero,
deia fa una estona, crec que això no és comptador zero, això
no és comptador zero.

Per cert, perquè es quedi tranquil, li diré ara i li deixaré
ben clar, les propostes sobre ITS del Decret 8/2020 no
afecten els 40 milions d’euros que hi ha consignats per a
habitatge en els pressuposts. No afecten, deixin de dir-ho, no
afecten, els 40 milions d’euros continuen en el pressupost.

Sr. Costa, li he dit que por sus hechos los conoceréis, y
piensa el ladrón que todos son de su condición. Vostè
hagués retallat d’allà...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perquè vostè era el director de Pressupost quan volia
retallar d’hospitals; vostè hagués retallat d’habitatge, vostè va
retallar d’habitatge a la legislatura 11-15, per tant, vostè ara
retallaria d’habitatge. Aquest govern no retallarà d’habitatge,
els 40 milions hi són i no hi deixaran de ser en cap moment.

El PP ara...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -Sr. Costa, crec que tenc el torn de paraula jo ara, ara tendrà
una estona per contestar- Sr. Costa, vostè va ser el director de
Pressuposts a l’època en què no es va fer política d’habitatge,
vostè va ser el director de Pressupost...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... que va signar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido. Per favor, Sr. Costa.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Estic defensant la meva postura.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa. Sr. Costa, per favor.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Costa. Continuï, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, vostè va ser el
director de Pressuposts que va signar la proposta de tancar dos
hospitals i vostè va ser el director de Pressupost que no va fer
res, no va posar ni un cèntim per fer política d’habitatge.
Escolti, això és el que va fer vostè i vostè és esclau dels seus
fets. Si no li agrada, no ho hagués fet. 

(Alguns aplaudiments)

Si no se sent orgullós dels seus fets no els hagués fet, Sr.
Costa. Aquests són els seus fets, cadascú té els seus i vostè és
esclau dels seus. 

(Se sent de fons el Sr. Costa i Costa de manera
inintel·ligible)

El PP ens presenta una proposició de llei de mesures
urgents en matèria d’habitatge que l’únic que té de matèria
d’habitatge és el nom, el títol li han posat bé. És una
proposició que no entra en el fons ni arregla el problema de
l’accés a l’habitatge, que tampoc no té credibilitat perquè
proposa mesures que ja s’apliquen i d’altres que afavoreixen
l’especulació salvatge i l’urbanisme salvatge, com sempre fa
el Partit Popular. 

A la seva proposta hi ha una dada significativa, proposen
que els habitatges que es venguin o  siguin a preu de 2.500
euros el m2. El primer trimestre de l’any 2020 el preu mitjà de
venda de l’habitatge lliure a Balears va ser de 2.379. Per tant,
ara vostès proposen que l’habitatge fet i construït, amb molts
avantatges urbanístics i amb molts avantatges de tramitació, es
vengui encara més car del preu al qual es va vendre l’habitatge
lliure el primer trimestre d’aquest 2020. Mai no em deixaran
de sorprendre, mai no em deixaran de sorprendre, això és
especulació.

La seva proposta contempla també mesures que ja
s’apliquen, com l’article 2 el qual parla de la comunicació
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prèvia, és a dir, un eufemisme per parlar de la declaració
responsable que el Decret 8/2020 va introduir a la nostra
legislació.

I, Sr. Costa, vostè va votar en contra, una altra vegada vostè
va votar en contra d’aquella declaració responsable. I si m’ho
permet ara li llegiré què va dir la setmana passada: “Es
trasllada la inseguretat jurídic al tècnic redactor del projecte,
aquesta és la principal queixa del Col·legi d’Arquitectes, amb
el qual vostès no han consensuat res. Si es produeix un error
detectat amb posterioritat a una obra parcialment executada,
què haurà de fer el promotor? Tombar-la? Quin promotor
iniciarà una obra i quina entitat financera donarà finançament
amb un nivell d’inseguretat com el que implica la declaració
responsable?”, Sr. Costa dixit. 

Sr. Costa, pensa vostè el mateix aquesta setmana que la
setmana passada o com que ara ho proposa vostè ara li sembla
bé? Ara creu que no hi haurà inseguretat jurídica? Ara creu que
als arquitectes els anirà beníssim? Ara creu que el finançament
plourà o caurà? Ara creu que qui comenci a fer una obra i no
l’adeqüi a la legalitat no l’haurà de tombar? Això és un
exemple, un exemple de molts, de la seva falta de coherència,
per no dir del seu cinisme, i de la seva falta absoluta de
preocupació per l’habitatge, perquè no ens enganyem, vostès
varen presentar aquesta llei perquè sabien perfectament que el
Govern treballava en el Decret 3/2020 i varen presentar la llei,
per res més. I, de fet, avui ho ha demostrat, fins al minut 9 no
ha parlat de la llei, ha parlat d’altres coses, però fins al minut
9 del seu discurs no ha parlat de la llei. 

Si seguim analitzant la llei les mesures d’agilitació, com
l’eliminació de la llicència, o  de la primera ocupació, o la
cèdul·la d’habitabilitat, són en realitat una relaxació de
controls urbanístics generalitzada, que pot implicar la
construcció d’infrahabitatges o d’habitatges que no
compleixin amb la legalitat i a sobre amb el consentiment de
l’administració. Una vegada més l’urbanisme salvatge i la
relaxació de controls urbanístics com a recepta del Partit
Popular, i el Sr. Campos li ha recordat que això pareixia
urbanisme a la carta fa una estona també.

Ja per acabar, parlaré de les propostes fiscals. La proposta
fiscal d’habitatge del Partit Popular, i em sap greu, li tornaré
parlar del 2011-2015, Sr. Costa, la proposta fiscal del Partit
Popular aquell any va ser la major apujada d’imposts de la
història d’aquesta comunitat en matèria d’habitatge. A partir
del 2013 i f ins al 2015 vàrem ser la comunitat autònoma
sense cap deducció per habitatge a l’IRPF, suprimiren la
deducció per a lloguer d’habitatge per a sectors vulnerables i
la deducció per a adquisició o la rehabilitació d’habitatge
habitual. Se’n recorda vostè dels problemes que hi havia en
aquella època d’habitatge, de desnonaments i de les tragèdies
personals que es vivien? No el devien afectar gaire. Varen
apujar els actes documentats de l’1 al 1,2 i l’impost de
transmissions fins al 2010. 

Per contra la política fiscal d’habitatge del 2015 al 2019,
ha consistit en recuperar la deducció per a lloguer d’habitatge
per a sectors vulnerables, joves, discapacitats i famílies

nombroses i augmentar els imports màxims deduïbles fins a
400 euros i el límit de la base per poder gaudir de deducció.
Ha creat noves deduccions d’IRPF com la deducció per
assegurances d’impagament de lloguer d’habitatge, aplicat a
l’arrendador i la deducció per lloguer d’habitatge per trasllat
de lloc de feina a una altra illa, que s’aplica a l’arrendatari. I ha
abaixat l’impost de transmissions patrimonials del 8 al 5 per
a la compra de primer habitatge, quan el valor del bé no superi
els 200.000 euros, la part de l’impost que paga el propietari de
l’habitatge i no la part de l’impost que paga el banc.

I ara arriba la seva proposta en matèria fiscal. Han calculat
vostès quin serà l’import d’aquesta proposta? O han pensat
d’on faran els retalls per poder aplicar aquesta proposta fiscal
que fan? Un parell d’exemples, la deducció per a lloguer
d’habitatges per a rendes inferiors a 30.000 euros suposarien
23 milions d’euros, la deducció per a menors de 30 anys,
discapacitats i famílies nombroses, 1 milió  d’euros, la
deducció per a arrendadors 11,5 milions d’euros, o la rebaixa
de l’impost de transmissions patrimonials del 4%, 8 milions.
Només amb això suposarien 43,5 milions d’euros. D’on
retallarien vostès aquests 43,5 milions d’euros? Bé, vostè
d’habitatge, perquè ja ho ha demostrat a la passada legislatura,
fa dues legislatures.

I després la proposta que no té preu, davallar el que paguen
els bancs per fer una hipoteca, actes jurídics documentats, a
més quan la llegeixes el que sembla és que vostè pensa que qui
paga els actes jurídics documentats de la hipoteca és el
propietari de l’habitatge, i no, és el banc, perquè quan la
llegeix..., com demostra el banc que l’habitatge es continua
dedicant a primer habitatge, com ho demostra el banc? Perquè
després el que hauria de tornar, segons la seva proposta, seria
el banc. Per tant, totalment impressionant, aquesta no té preu.

Fa dos mesos que vàrem aprovar el Decret 3 /2020 i en
aquell moment vàrem dir que enteníem que totes les propostes
d’habitatge no es votaven en aquell decret i que aquesta havia
de ser la legislatura en què aquest Parlament posés els
fonaments del dret fonamental a l’habitatge. El que és
impossible és que aquests fonaments dels drets fonamentals
de l’habitatge es puguin fer o es puguin posar amb la seva
proposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Correspon ara a la rèplica del Grup
Parlamentari Popular que ha presentat la iniciativa, té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull demanar a
la presidència que retiri del Diari de Sessions la frase que
m’ha dirigit la Sra. Garrido, en la que em qualificava de
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“lladre” directament, “es creu el lladre que tots són de la seva
condició”, deman la retirada del Diari de Sessions.

En segon lloc,...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sr. Costa, entenc que vostè està en ús de la
paraula, supòs que fa una referència a l’article 81...

EL SR. COSTA I COSTA:

O al 113, al 113.

EL SR. PRESIDENT:

Jo l’únic que vull demanar és a la Sra. Garrido si vol retirar
l’expressió o no?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President. No, no retir l’expressió perquè l’únic que
he fet ha estat dir un refrany del Refranero popular español,
que dice que “piensa el ladrón que todos son de su
condición”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Continuï.

EL SR. COSTA I COSTA:

Molt bé, jo no entraré en el seu debat de dòberman que fa
cada setmana, no entraré en aquest debat,...

(Remor de veus)

... jo em cenyiré en el que toca que és el debat que veníem a
fer i que vostè ha dinamitat directament amb la seva condició
habitual de dòberman que fa vostè cada setmana.

Per altra banda, passem al que interessa, vostè ha fet aquí
un conjunt de reflexions, part de les quals personals, jo no ho
sol fer això, no tenc previst fer-ho aquesta vegada. Això sí, ens
parlen d’especulació, vostès ens parlen d’especulació:
qualifiquen d’especuladors els ciutadans amb rendes mitjanes
o baixes d’aquestes illes que volen comprar un habitatge? Són
aquests els especuladors que vostès els qualifiquen com a
tals? Perquè jo crec que aquí el que venim a plantejar és
intentar per tots els mitjans que els ciutadans d’aquestes illes,
amb rendes mitjanes i baixes, puguin comprar o llogar un
habitatge, jo crec que és el que hem intentat plantejar en tot
moment, vostès els tracten d’especuladors. Això, el que ha dit:
“especuladors i tal”, bé, perfecte.

Per altra banda, Sra. Garrido, nosaltres la legislatura 11-15
ens vàrem dedicar a pagar els 40 milions d’euros que vostès
varen deixar dins els calaixos de l’IBAVI per pagar, pendents
de pagar i això la veritat és que li he de reconèixer que ens va
costar molt, sí, perquè vostès varen deixar 1.600 milions

d’euros de deutes a la comunitat autònoma, varen fer fallida a
la comunitat autònoma i li he de reconèixer que ens va costar
molt pagar els 40 milions d’euros de deute i les floretes que
algun conseller es demanava cada setmana, i això també ens va
costar molt, pagar-ho. Això sí que li he de reconèixer.

Per altra part, jo crec que s’ha de constatar una cosa que és
una absoluta realitat que crec que ningú no discuteix. A la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha crescut el preu de
l’habitatge tant de compra com de lloguer de forma
exponencial en els darrers anys? Jo crec que sí, de fet el Sr.
Pons coincideix totalment en la labor de diagnòstic en el seu
propi decret llei, ho reconeix obertament. S’han produït
increments, fins i tot en el primer trimestre del 2020 encara
continuen aquests increments brutals tant del preu de compra,
com del preu del lloguer. Per tant, que vostès ens diguin que
la seva política d’habitatge ha estat un èxit, és que és una cosa
semblant a la ciència ficció. 

La seva política d’habitatge tothom sap a les Illes Balears
que ha estat un autèntic fracàs, ha estat un autèntic fracàs,
vostès van intervenint el mercat de l’habitatge i la
conseqüència immediata d’aquesta intervenció és un
increment brutal dels preus. Aquesta és la conseqüència, per
tant, que vostès ens diguin: no, ha estat fabulosa la política
d’habitatge; no, la seva política d’habitatge ha estat un fracàs
constatat no només pels grups parlamentaris o part dels grups
parlamentaris d’aquesta cambra, sinó de tots els ciutadans de
les Illes Balears, amb rendes mitjanes i baixes, que són
incapaços, es veuen incapaços de poder accedir a un habitatge
en aquestes illes. Per tant, vostès ens diuen “és fabulós”, no,
no, no és fabulós, és un autèntic desastre de política
d’habitatge, aquesta és la pura realitat.

De fet, els he de reconèixer que vostès en la seva
normativa d’habitatge ni fan habitatges públics, s’ho faciliten
totalment, com deia el Sr. Melià, vostès es faciliten la seva
política d’habitatges, però ni tan sols així són capaços de fer
habitatges públics, ni fan habitatges, ni en deixen fer. Aquest
és el gran problema, vostès prefereixen que els c iutadans
d’aquestes illes s’arreglin com puguin, mentre vostès, això sí,
continuen la seva política de publicitat, propaganda i venda de
fum que és l’únic que han sabut fer durant aquests cinc anys,
venda de fum totalment i absolutament. Això és el que
constaten els ciutadans de les Illes Balears. Vostès són de
grans anuncis, grans anuncis, sí, però zero realitats.

Si volen que hi hagi habitatges per a la gent..., si no volen
que hi hagi habitatge per a la gent diguin-ho directament i ja
està, ni habitatge públic ni privat ni de cap tipus. I, això sí, com
volen que baixen els preus de l’habitatge si no hi ha habitatges
per a la gent, per a aquests que vostès diuen especuladors?

 Si no hi ha habitatges per a la gent, com volen que baixin
els preus? És cert que no resoldrem el problema de l’habitatge
de forma definitiva, com deia el Sr. Melià, és evident que no,
però sí que el podem pal·liar i les seves polítiques no només
no pal·lien res, sinó que són contraproduents, encara
incrementen més els preus perquè vostès intervenen
directament el mercat de l’habitatge i no deixen fer habitatges
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a la iniciativa privada i això és el que acaba provocant que els
preus creixin de forma exponencial, però vostès no són
capaços d’entendre aquesta situació, no ho entenen de cap de
les maneres.

Vostès ens diuen: “és un desastre això de dividir, per
exemple, els habitatges”, no? Escolti, ahir mateix sortia que
aquestes illes 145m2 en lloguer, d’acord?..., som de les
comunitats autònomes que tenen els habitatges més grans
d’Espanya. 

Per què, complint les condicions d’habitabilitat, etc., per
què no es pot dividir un habitatge en dos o en els que
procedeixi sempre complint les normes en matèria
d’habitabilitat? És incomprensible. Tothom sap que als pobles
hi ha habitatges enormes que no s’adapten a les necessitats
d’avui en dia. Per què no s’ha de poder fer? En fi, és
incomprensible.

Arribarà un punt amb les seves polítiques d’habitatge que
els ciutadans d’aquestes illes, que han habitat aquestes illes,
els fills d’aquestes illes amb rendes mitjanes i baixes hauran
d’anar-se’n d’aquestes illes perquè vostès els expulsaran amb
les seves polítiques d’habitatge perquè no hi haurà forma
possible que els ciutadans d’aquestes illes puguin comprar o
llogar un habitatge. 

Vostès diuen protegir els ciutadans amb rendes mitjanes i
baixes i en política d’habitatge els acabaran expulsant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Començam el torn de rèplica...
per part dels grups que han intervingut a favor, en primer lloc
té la paraula pel Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Si li pareix bé faré la meva intervenció
des d’aquí. Tenim un problema molt greu d’habitatge, un
problema gravíssim a les Illes Balears i sembla que els partits
que donen suport al pacte miren a una altra banda. 

Tenim una oportunitat ara amb aquest projecte de llei que
segons la mateixa portaveu del PSIB... ha dit que el títol li
sembla bé, idò tenim una oportunitat de començar a treballar
per buscar fórmules, per millorar l’accés a l’habitatge de les
classes mitjanes i les classes vulnerables i la perdem, la
perdem... perdem un consens que hagués anat molt bé i que és
absolutament necessari perquè les polítiques d’habitatge o
qualsevol política, però ara en aquest cas concret les
polítiques d’habitatge es puguin dur a terme amb una situació
econòmica com la que tenim ara i s’està perdent aquesta
oportunitat.

Al nostre grup parlamentari realment ens sap molt de greu
que no busquem fórmules de consens per trobar solucions als
problemes que tenen els ciutadans de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente comentar que desde
luego cuando sale el representante del Partido Socialista aquí
no para de mentir. Ustedes no han solucionado absolutamente
nada de la vivienda, han agravado los problemas. Y miente
incluso cuando dice que desde VOX no le hemos apoyado en
nada porque es falso, al inicio del estado de alarma les
apoyamos, en la inmensa mayoría de decretos hasta que
evidentemente descubrimos que lo que ustedes estaban
haciendo y aprobando era la aplicación de un rodillo
ideológico de izquierdas, de izquierda extremista, que lo que
hace es hundir más a aquellos que menos tienen, y la vivienda
es un ejemplo de eso.

Y ustedes lo que hacen habitualmente cuando gobiernan es
eso: es esquilmar y arruinar el tejido productivo y
empresarial. Por eso, además, que en su partido utilicen el
refranero para hablar y decir que “piensa el ladrón que todos
son de su condición”, hombre, que lo diga el Partido
Socialista, el partido de los ERE, pues bueno, da un poco de
gracia.

Gracias, buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment com passa a tantes
iniciatives, a tants de projectes i a tants de decrets llei
evidentment aquesta iniciativa del Partit Popular no exhaureix
la matèria. Hi ha mancances?, segur que hi ha mancances,
segur que hi ha temes en relació amb la qüestió de l’habitatge
que es podrien incloure en aquesta proposició de llei.

El nostre  grup parlamentari, que va donar suport
bàsicament a la Llei d’habitatge i que està d’acord amb un
element que és molt important també en política d’habitatge
que és el tema de l’habitatge desocupat i està d’acord amb la
iniciativa del Govern d’intervenir-hi i en això discrepam del
Partit Popular que no vol ficar cullerada en aquesta qüestió i
és una qüestió a les Illes Balears molt rellevant, estam d’acord
en això, i que això, diguem, té un recorregut perquè ja està
regulat a la Llei de l’habitatge, això no em pareix un argument
per rebutjar aquesta iniciativa del Partit Popular.
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És clar, jo el que trob el colmo és la intervenció de Podem,
això de Podem és de traca, és de traca, perquè vénen aquí i ens
diuen: “el lloguer turístic”, però si fa tres anys que ho han
prohibit vostès!, i, com bé deia el Sr. Costa, e l preu no ha
deixat de pujar. 

“El gran problema és el lloguer turístic”, no, el gran
problema no és el lloguer turístic, però vostès l’han prohibit
i els preus estan disparats, però el més greu de la seva
intervenció no és això, és que ens parla..., on s’ha vist mai...?
“Són vostès uns assassins per...deixar d’aplicar l’índex
d’intensitat d’ús i amb totes les conseqüències negatives de
guetos que generaran...”, però si vostès han donat suport a un
decret llei que fa això per l'HPO. És que és increïble!

Vostè no ha votat favorablement la convalidació del Decret
Llei 3/2020, article 63 bis? Què ha fet vostè?, és que de
vegades... 

A vostès no els va bé la iniciativa del Partit Popular,
diguin-ho, però no s’inventin arguments absolutament
contradictoris amb la seva actuació.

El Sr. Mas diu que hi ha una feina encaminada, bé, hi ha una
part de la feina encaminada perquè com bé deia això és un
problema estructural de les Illes Balears i evidentment hi ha
una situació socioeconòmica, etc., però es tracta de posar
solucions i el problema és que com bé deia la Sra. Garrido,
diu: “la política d’habitatge no és només construir habitatge”,
cert, però la política de construir habitatge no és només la
construcció d’habitatge públic, que és el que vostès únicament
fan, i això és el que és totalment incorrecte perquè vostès no
donen entrada d’una manera clara, eficient, ràpida, forta,
intensa a la iniciativa privada, a la construcció d’habitatge de
protecció pública i habitatge preu taxat; i aquesta és la seva
gran mancança i aquesta és la gran crítica que nosaltres feim.
Perquè a vostès els agraden les mesures fiscals del projecte
de llei, però troben que no són assumibles per als pressuposts,
però no hi estan en desacord.

Vostè ens diu: “és que hem de retallar 40 milions”,
d’acord, evidentment, és una prioritat o no és una prioritat i en
funció de la prioritat un marca el pressupost i  e ls  recursos
econòmics que se li poden dedicar.

Acab. Sra. Garrido, vostès que bravegen de fer una
normativa moderna i que aquesta és caduca i que no té res a
veure amb el segle XXI, etc., es dediquen a carregar en contra
dels mecanismes de control moderns i del segle XXI, que són
les comunicacions prèvies a la declaració responsable; i cada
vegada que vostè puja aquí en aquest faristol i diu que la
comunicació prèvia i la declaració responsable és una
relaxació dels controls i que podran fer el que vulguin i que
no, no..., hi haurà infrahabitatge, no, però... però vostè és
totalment contradictori amb el seu Decret llei 8/2020. 

És clar, vostè li retreu al Partit Popular les paraules que ha
llegit, i és veritat, és una contradicció del Partit Popular, ho ha
fet bé i estic d’acord amb vostè, però és que el mateix és
aplicable a vostès perquè si creu en la comunicació prèvia

com creu en el Decret llei 8/2020, per què no creu en la
proposta del Partit Popular? 

Un i altre juguen a la seva pròpia incoherència, es tiren els
trastos pel cap, però la qüestió és que el dret a l’habitatge no
es resol i necessitam l’esforç de tots i la imaginació de tots
per intentar mesures..., per intentar implementar mesures
eficients per als ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara començam el torn de
contrarèpliques dels grups que han intervingut en contra. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer que vull dir al Sr. Melià,
millori la seva comprensió auditiva en tot cas o a l’hora de ...
jo en cap moment no he dit que el gran problema és el lloguer
turístic, he dit que és un dels factors que han influenciat que
aquesta comunitat autònoma tengui els preus del lloguer o els
preus de l’habitatge. Crec que això és bastant comprensible,
però bé. Sé que vostès estan en el seu rol d’oposició i que li
tenen una tírria especial a la meva formació política, per tant,
no tenc res més a dir-li. 

La meva intervenció anterior, i enllaçant un poc amb què
comentava la Sra. Font, del Grup Mixt, estava pensada perquè
és una realitat que les necessitats han canviat i que a dia d’avui
adquirir un habitatge no només suposa que es tenguin unes
facilitats sinó que també fa falta que hi hagi unes garanties i
unes certeses.

Molts de joves pràcticament no es poden comprar ni un
cotxe amb el salari que tenen i molts de joves es compren un
cotxe i tarden sis  anys a pagar-lo i aquí els demostr un cas
pràctic que és el meu, i jo gràcies a la sort que vaig tenir fa
deu anys que tenc feina. Això què vol dir?, això significa que
jo quan els demanava a vostès, que són els membres
majoritaris de l’oposició, és, en un futur quin tipus de
polítiques aplicaran vostès?, si vostès fan comptes aplicar
polítiques que donaran garantia i certesa a la ciutadania
aleshores en poden parlar, però com que vostès ja tenen uns
precedents i ja hem vist quins són els seus precedents no
només a aquesta comunitat autònoma sinó a la resta de l’Estat
espanyol, per tant, nosaltres no confiam en les seves
polítiques. 

Simplement, no tenc res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Seré molt breu, tenim un problema
greu. Hem tengut diversos debats en aquesta cambra, n’hem de
continuar tenint. Tenim una llei, un decret llei i un pla en
marxa. Tenim a totes les administracions implicades en la
solució i ho torn a dir, conseller, pitgi l’accelerador i anem
per feina, que el problema és greu i ho pot arribar a ser més. 

Per tant, amb la llei que tenim, el decret que tenim i el pla
que tenim endavant i fora por.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, per abundar una mica més
en el seu coneixement del refranyer popular li diré que quien
se pica, ajos come.

(Alguns aplaudiments)

Vostè, vostè també, Sra. Riera. Ha sortit aquí a dir que
nosaltres havíem qualificat..., ha sortit vostè aquí a dir que
nosaltres havíem qualificat la classe mitjana balear com a
especuladors. No, perdoni, no, no m’ha escoltat, revisi després
el Diari de Sessions i ho podrà tenir en compte.

Nosaltres aquí, el que jo li he dit avui és que de nou el
Partit Popular torna a plantejar exactament les mateixes
propostes que proposa sempre: l’especulació i l’urbanisme
salvatge. Això és el que jo li he plantejat avui. O vostè creu
que plantejar que els habitatges que es puguin vendre després
d’aplicar tots els beneficis urbanístics i tots els beneficis de
tramitació que vostè ens proposa en aquesta proposició de llei
es venguin a 2.500 euros/m2? Això és un gran negoci per a qui
fa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... això és un gran negoci per a qui fa aquest tipus d’habitatge
sense control urbanístic, sense control del planejament,
perquè per a vostè l’únic control que hi ha aquí és un acord de
ple perquè ho proposen tot via acord de ple. Per tant, a qui he
acusat d’afavorir l’especulació és a vostès, Sr. Costa, no a la
classe mitjana mallorquina ni a la classe mitjana balear. 

Vostè ens demanava així com a molt indignat, "per què no
es pot dividir un habitatge?" Sr. Costa, ara l'informaré d’una
cosa que per ventura no sabia, els habitatges es poden dividir
sempre que compleixin després amb els criteris
d’habitabilitat. Els habitatges es poden dividir. Els habitatges
sempre que compleixin amb el planejament, els locals, es
poden convertir en habitatges. No hi ha cap problema dins la
normativa urbanística. Ara, el que vostè diu és que els
habitatges es puguin dividir únicament en aquells espais en què
un ple decideixi que -un acord de ple- que en aquella zona
concreta es podran dividir els habitatges. Com a mínim, com
a mínim em sembla una mica arbitrari, com a mínim una mica
arbitrari, i podem continuar analitzant la resta de les seves
propostes. 

Li he dit, les seves propostes urbanístiques o bé són
propostes que afavoreixen l’especulació i tornen a afavorir
l’urbanisme salvatge o bé són propostes que ja s’apliquen,
perquè les propostes que vostès plantegen a l’article  4  són
propostes que estaven ja en el decret, aprovades en el decret
3/2020. Per tant, o bé urbanisme salvatge o bé ja s’està fent.
Per tant, si parlam d’urbanisme salvatge, des del Partit
Socialista no en volem parlar. I si parlam del que ja estam fet,
ja n’hem parlat i s’està fent. 

I li he demanat la part important i la seva part de
coneixements és la tributària, pensava, pensava que em
contestaria, com a mínim em contestaria d’on pensava retallar
per fer tots els beneficis fiscals que planteja, que, Sr. Melià,
que jo hagi fet aquesta pregunta al Sr. Costa no vol dir que
estiguem d’acord amb la proposició fiscal que fa. És a dir, li
he demanat d’on pensava treure els doblers per aplicar tots
aquests beneficis fiscals. No ha contestat.

Sr. Pérez-Ribas, jo li he dit que m’agradava el títol de la
llei perquè la llei es diu que és de mesures urgents en matèria
d’habitatge, com el Decret llei 3/2020, i l’habitatge és un tema
cabdal en aquesta comunitat autònoma i així ens ho hem de
prendre i així s’ha pres l’esquerra el tema de l’habitatge i de la
política d’habitatge. 

El problema és que el Partit Popular no s’ho ha pres
d’aquesta manera. El Partit Popular utilitza l’habitatge..., i li ho
han dit avui al control, com moltes altres polítiques, utilitza
l’habitatge o utilitza la política social únicament quan fa
oposició perquè quan governa no en fa de política d’habitatge
perquè no hi creu. 

Aquest és el problema: no hi creuen, en la política
d’habitatge i quan no es creu en una política, quan no es creu
en el que dius no et surt de dins i no ets capaç de defensar-ho,
i això és el que fan vostès, que al final l’únic que fa aquí... ha
vengut a defensar dividir cases... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ha vengut a defensar al final dividir cases perquè això és el
que vostè ens plantejava als seus darrers cinc minuts
d’oposició.
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 Ja per acabar, Sr. Melià, jo crec que no som contradictòria
en la meva intervenció de la setmana passada. Jo avui he
recordat al Sr. Costa el que havia dit ell quant a la declaració
responsable i li puc recordar el que vaig dir jo també quant a
la declaració responsable per primera ocupació i per cèdules
d’habitabilitat i ja li vaig dir que enteníem que hi havia d’haver
un moment en què es fes control i entenem que el moment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el moment en què es faci el control per part de
l’administració sigui la primera ocupació, no és contradictori,
simplement són formes distintes de pensar, simplement són
formes distintes de pensar i de veure l’urbanisme.

Per tant, Sr. Costa, entendrà que no votem a favor de la
seva llei. Entendrà que la seva llei no s’ajusta en res al que són
les polítiques d’habitatge que necessita aquesta comunitat
autònoma. I li faria una crida a la responsabilitat i a venir a
participar en...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... les polítiques d’habitatge que podrà fer feina si vol en la
tramitació parlamentària...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... del Decret 8/2020...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, un poc de silenci.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Posi’s tranquil, Sr. Costa. 

Molt bon dia.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat procedirem a la votació de si la
cambra pren en consideració o  no la Proposició de llei de
mesures urgents...

(Remor de veus)

... -senyors diputats- la Proposició de llei de mesures urgents
en matèria d’habitatge. 

En primer lloc, demanam a la Sra. Font que, malgrat que
hagi votat per via telemàtica, com que hi és present ha
d’exercir el seu vot. 

Sra. Font, hi està a favor, en contra o s’absté?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passarem al vot presencial. Passam a
votar. Votam.

(Remor de veus)

Senyors diputats, el resultat de la votació és: vots
presencials, 7 a favor, 10 en contra; vots telemàtics: 20 a
favor, 22 en contra. 

Resultat total: vots a favor, 27; vots en contra, 32; i cap
abstenció.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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