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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

El Sr. Carbonero substitueix Conxa Obrador.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix Marga
Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3356/13 i 3834/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2013/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la
totalitat del servei d'orientació laboral en totes les seus del
SOIB a les nostres illes.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3356/13, del
Grup Parlamentari Socialista, per garantir la totalitat del servei
d’orientació laboral en totes les seus del SOIB a les nostres illes,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament, amb aquest
proposició no de llei que vam registrar el març del 2013, una
vegada que vam conèixer a través d’una resposta del Govern la
greu reducció entorn al que feia referència als orientadors
laborals a les nostres illes. El mes de febrer del 2013, d’acord
amb la resposta donada pel Govern de les Illes Balears, teníem
39 orientadors a les illes. Es va presentar aquesta proposta
perquè, evidentment i així com assenyala el text en l’exposició
de motius, alguns municipis havien quedat o s’havien suprimit
directament els serveis d’orientació.

Recordem que els serveis d’orientació és atendre les
persones que són a l’atur, ajudar-los, tant per la intermediació,
per trobar-los o per poder-los lligar amb les ofertes de feina que
puguin arribar al SOIB com perquè puguin accedir a la
formació. Per tant, són els serveis que hi ha darrere les grans
xifres d’atur, són les persones que tenen dret a ser ateses, amb
una situació ja prou dura de sí, als quals els serveis d’orientació
laboral han de ser capaços d’atendre a la nostra capacitat
autònoma.

Ens trobàvem, per tant, amb unes reduccions per part de
l’Estat que va suprimir el 2012 i 2013 un programa
extraordinari d’orientació a nivell de tot l’Estat, per tant,
afectava la nostra comunitat autònoma, igual que les reduccions
del mateix Govern de les Illes Balears en matèria d’àmbit
laboral i per tant, també, dels serveis d’orientació.

Així que ens trobam que es redueixen de 119 orientadors
que treballaven el 2011 a 39 el mes de febrer del 2013, i arran
de les protestes sorgides la conselleria rectifica en part i
s’incrementa el nombre d`orientadors de 39 a 51 el mes d’abril
del 2013.

Per tant, així i tot, la primera constatació és la reducció d’un
57% dels treballadors que atenen les persones en atur.
Bàsicament, aquest dèficit d’atenció té dos àmbits d’impacte
greus: un, aquest global, és a dir, la ràtio d’atenció d’un
orientador per a cada quants aturats pot atendre, i l’altre, és la
seva distribució territorial.

En el que fa referència a les ràtios hem d’assenyalar que a
Alemanya, per exemple, un país amb el qual volem convergir en
moltíssimes coses, les ràtios d’orientadors per a als treballadors
aturats es mesura amb una ràtio d’un orientador per a cada 150
treballadors en atur i, si són joves, un orientador per a cada 75
treballadors en atur.

A Balears, amb 51 orientadors i agafant les xifres d’atur del
mes de setembre, ens trobam que tenim una ràtio de 1.400
treballadors en atur que han de ser atesos per a cadascun dels
orientadors. Per tant, una ràtio totalment impossible per donar
un bon servei als ciutadans, que si hi destinessin 15 minuts per
treballador en atur, voldria dir que els treballadors que tenim en
aquest moment, just poden atendre un 20% de les persones en
atur a les nostres illes. Per tant, això és totalment insuficient.

El Partit Popular ens dirà que ells s’han inventat una nova
fórmula l’orientació laboral que és la grupal. Trampa, en lloc de
fer l’atenció personalitzada, que és el que exigeix la Unió
Europea, els reuneixen en grup i en grup els llegeixen la cartilla.
Això és l’atenció grupal que ara han inventat, però,
evidentment, no és l’orientació que marquen les pautes de les
polítiques europees lligades a orientació i molt menys quan
tenim el compromís, perquè s’ha votat per unanimitat i també
l’Estat ho dur en el famós Pla de joves 2020 que és el programa
de garantia juvenil, que una de les bases claus és l’atenció
personalitzada als joves, un a un. Per tant, amb aquestes ràtios
que tenim ara és impossible poder-los atendre.

Repetesc, la ràtio aquí és d’un orientador per a cada 1.400
persones en atur el mes de setembre en què l’atur encara és baix,
veurem els d’hivern.

A més a més, però, d’aquesta desproporció brutal ens
trobam amb una distribució territorial encara més dura. És clar,
a Mallorca la ràtio és d’un orientador per a cada 1.345
treballadors; a Menorca, després de les protestes fetes el mes de
març en què s’ha incrementat el nombre d’orientadors ens
trobam que la ràtio és d’un orientadors per a cada 1.393
treballadors en atur. Però a Eivissa, saben quina és la ràtio? A
Eivissa és d’un orientador per a cada 3.640 treballadors en atur.
No sé si els diputats d’Eivissa han entès la desproporció
existent. És a dir, a Eivissa, a tota l’illa tenen dos orientadors
laborals treballant, a Inca n’hi ha cinc, d’orientadors laborals
treballant. Per tant, una desproporció totalment injusta.
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Per tant, demanam dues coses: la primera, que es torni o que
es plantegi amb la colAlaboració de l’Estat un programa
extraordinari d’orientadors i de promotors laborals mentre
mantinguem unes xifres d’atur tan elevades, és a dir, mentre les
xifres d’atur no baixin del 15% hem de donar servei als
ciutadans i sobretot quan volem encarar programes com el que
hem assenyalat de la garantia juvenil.

En segon lloc, hem de garantir l’equitat entre els ciutadans
de les diferents illes i no per ser d’una illa o d’una altra tens uns
drets o en tens uns altres. L’atenció ha de ser més homogènia.
Evidentment, açò passa per cobrir els indrets on tenim una
manca de xarxa totalment evident, com és per exemple el cas
d’Eivissa.

A Eivissa només es fa atenció, orientació per a la formació
a la ciutat d’Eivissa, (...) més, (...) més, les persones en atur de
qualsevol altra banda de tota l’illa d’Eivissa s’han de desplaçar
a la capital per poder ser ateses, repetim, amb una proporció
d’un orientador per a cada 3.640 persones aturades. És a dir, la
xarxa pública només cobreix per atendre el 8% de l’atur que en
aquest moment tenim a Eivissa.

Per tant, creim que hem d’anar millorant obligatòriament,
anar millorant. En aquest moment es debaten els pressupostos
a l’Estat, s’està plantejant un pla d’ocupació a les Illes Balears
i en aquest sentit, valoram que és importantíssima l’orientació,
ajudar les persones en atur i en segon lloc que hi hagi un
repartiment equitatiu entre els diferents territoris d’aquestes
illes.

Per tant, en aquest sentit és la nostra proposta. La veritat és
que esperam que el Partit Popular igual que la resta de grups hi
donin suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Més té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps també de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquests dos punts presentats pel Grup Socialista.

La ponent, la Sra. Barceló, feia referència a març del 2013
en què havia fet aquesta proposició no de llei, l’havia registrada
el març del 2013, i en el seu contingut o en l’exposició de
motius parla d’una situació de l’any 2013 realment preocupant,
no?, que són els aturats de llarga durada. Som a setembre del
2013 i han augmentat els aturats de llarga durada. Per tant, som
davant una situació molt crònica d’aturats de llarga durada que
no aconseguim reduir. De la mateixa manera, tenim aturats
majors de 55 anys, augmenten els aturats majors de 55 anys,
mes rere mes.

Això respon a un perfil de gent sense formació, si amb
escolarització obligatòria tenim fracàs escolar, imaginin els anys
seixanta, que és l’edat d’aquestes persones de 50, 55 anys, en
què no hi havia escolaritat obligatòria, el nivell de formació que
poden tenir aquestes persones, o el seu currículum laboral és
que era un currículum bàsicament unidireccional, molts feien
feina en la construcció, molts feien feina de cambres.

Tots els analistes actuals del mercat laboral assenyalen que
els treballadors, les persones que se salvaran d’aquesta crisi són
les persones que tenguin currículums més flexibles i
currículums més flexibles significa per exemple idiomes,
informàtica, capacitat de comunicació, models formatius que
permetin introduir-te en un mercat de treball o en un altre. En
canvi, tenim colAlectius molt important de persones que aquest
currículum flexible no el tenen o no el poden tenir.

Per tant, l’orientació personalitzada és cabdal, resulta cabdal
per a aquest colAlectiu de persones, resulta cabdal. No crec que
tant per als joves, sinó per al colAlectiu de persones majors, per
al colAlectiu de persones majors de cinquanta anys o aquells que
tenen dificultat de reincorporar-se a l’atur perquè no troben
feina.

A més a més, tenim un mercat laboral que cada vegada és
més precari, que l’oferta que dóna són contractes temporals, és
que vol dir que avui fa feina a comerç i demà tal vegada te
n’ofereixen a la indústria i tal vegada al cap de quatre mesos
t’ofereixen un treball a la construcció.  Per tant, hem de tenir
aquesta orientació i aquesta adaptació, una orientació
personalitzada que valori les capacitats del subjecte, que valori
el potencial de les persones, que l’orienti en formació en relació
amb el mercat de treball d’aquell territori, perquè no és el
mateix segurament a Eivissa que a Menorca que a Mallorca o
que a Guadalajara, vull dir, cada territori pot tenir unes
capacitats d’integració laboral diferents.

Però jo ja li dic que segurament el Partit Popular li votarà
que no, perquè el seu model -i cregui’m que cada vegada que
venc a defensar una proposició no de llei més m’ho confirma-
és l’individualisme, el seu model és l’individu davant el mercat,
tanto tienes, tanto vales i poca cosa més.

L’administració pública, la mínima expressió, això és un
clar model. Ho és en sanitat, ho és en educació, ho és en serveis
socials, ho és en qualsevol terreny on hi hagi una capacitat de
l’administració per compensar desigualats socials, per equilibrar
aquesta situació de l’individu davant el mercat.

I vostè ha anomenat els pressupostos, jo, confiar amb
aquests pressuposts quan els pressupostos de l’Estat ens posen
a la cua de tot l’Estat espanyol en termes d’inversió, que és
pràcticament un insult als ciutadans, un ciutadà de les Illes
Balears val 67 euros en inversions, un de la comunitat de Lleó
en val 540, confiar amb aquests pressupostos, cregui’m que
realment tenim molt poques esperances.

També ha anomenat un pla d’ocupació que va anunciar el
president, quan? ...
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(Se sent de fons la veu de la Sra. Barceló i Martí que diu:
“Es va aprovar l’abril del 2012")

...però que s’havia de renovar, s’havia de potenciar, s’havia
de dotar i encara l’esperam, perquè aquell que es va aprovar va
ser una suma de coses que hi havia, realment no havia estat un
pla ...

Per tant, cregui’m, ara ens diran que la crisis, ens diran que
no han pogut fer una altra cosa. Jo, la veritat, polítics que no
poden fer una altra cosa, miri, que venguin aquí i ens governin
els més llestos perquè si no es pot fer una altra cosa, no sé què
feim els polítics realment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quant
al primer punt d’aquesta proposició no de llei els diré que el Pla
extraordinari d’orientadors i promotors d’ocupació era un pla
finançat íntegrament per l’Estat i executat per les comunitat
autònomes que va finalitzar l’any 2012. Per tant, en cas d’instar
el Govern de l’Estat que recuperi, aprovi i apliqui aquest pla,
hauria de ser de cara a l’any que ve.

Consideram que aquest no és el moment oportú per donar
suport al primer punt d’aquesta proposició no de llei. Això no
significa que ens quedem de mans creuades ni molt manco, ni
menys en aquest tema.

Donam suport des del Grup Parlamentari Popular les accions
duites a terme des del SOIB qui per mantenir la política activa
d’orientació laboral per a l’ocupació va dissenyar el model
integrat d’intervenció individualitzada, el MIDI, que actualment
s’executa a la xarxa d’oficines del SOIB amb resultats
satisfactoris.

Es tracta d’un model que fomenta la millora de l’ocupació
de les persones demandants de feina, la finalitat és assessorar i
reorientar els usuaris per tal d’augmentar les seves
competències professionals i facilitar la seva inserció al teixit
empresarial de manera ajustada a les demandes actuals del
mercat laboral.

Per tant, cal dir que encara que el Pla extraordinari
d’orientadors i promotors d’ocupació no s’hagi prorrogat per
part de l’Estat, l’orientació laboral per a l’ocupació s’ha
mantingut a les Illes Balears amb el nou model MIDI.

Quant al segon punt d’aquesta proposició no de llei, podem
dir que és una qüestió ja prevista pel SOIB. Es preveu que els
serveis d’orientació siguin coberts a cadascuna de les
poblacions que disposen de seu del SOIB, amb la distribució de
fons de la conferència sectorial de l’Estat a les comunitats
autònomes, servei que s’oferirà amb un model integral

d’intervenció individualitzada per garantir l’orientació més
adient a la persona que es troba en situació d’atur.

Per altra banda, i per a la seva tranquilAlitat, els diré que la
situació que ens mencionen en l’anunciat de la proposició no de
llei, en relació amb els casos de Ciutadella i de Sant Antoni, és
una situació que està en tràmit de solució mitjançant la
convocatòria d’un borsí a tal efecte.

Per tant, no donarem suport a cap punt d’aquesta proposició
no de llei, ja que és un tema ja resolt en un punt i en vies de
resolució en els altres punts.

Amb aquesta decisió vull deixar clar que no hi donam suport
perquè el Grup Socialista amb la presentació d’aquesta
proposició no de llei pretén deixar en entredit que els aturats no
preocupen ni al Govern del Grup Parlamentari Popular, la qual
cosa no és certa. Tant és així que, malgrat no haver-se renovat
el Pla extraordinari d’orientadors i promotors d’ocupació de
l’Estat, la nostra comunitat autònoma és una de les pioneres a
baixar les dades d’atur, ja sigui per motiu de l’estacionalitat de
la temporada turística o no.

Encara que molts no ho vulguin veure són els resultats d’una
feina ben feta, una mostra més de la bona manera de gestionar
del nostre govern i no producte de la casualitat ni de l’atzar com
pensen alguns.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, perquè ja ho he trobat total. 

Poder i discutir per què baixa l’atur a la nostra comunitat
autònoma ho podem discutir. Una dada molt concreta per
exemple quan ens referim a joves, tenim menys joves aturats, és
cert, però tenim menys joves que fan feina, per què? Perquè la
gent n’està farta d’uns serveis que no funcionen, que ni tan sols
s’hi inscriuen, perquè són incapaços de donar-los ni tan sols els
serveis mínims d’atendre’ls amb una entrevista. Aquesta és la
realitat del servei en aquests moments.

No els ofereixen res i tenim menys joves fent feina avui que
fa dos anys i que l’any passat. Simplement, ja ni els donen
l’oportunitat d’atendre’ls a les oficines públiques d’atenció a les
persones aturades.
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Aquesta és l’estratègia del Partit Popular, desmantellar allò
públic per, total, no tenir tanta demanda d’atenció perquè ho
estan desmantellant tot. És cert, és clar que sí, per açò demanam
que l’Estat s’impliqui amb un programa d’atenció extraordinària
d’orientadors i de promotors i a partir d’aquí és feina de tots, del
Govern, dels grups polítics, aquí, en el Congrés dels Diputats,
perquè presentem esmenes perquè millorin les ràtios d’atenció
a les persones aturades. Els he dit com eren, açò són respostes
del Govern de les Illes Balears. A Mallorca tenim un orientador
per a cada 1.400 persones aturades. I a Eivissa no em digui que
està resolt, a Eivissa la ràtio és d’un orientador per a cada 3.600
aturats, a data d’avui. I troba que açò està bé?, dos orientadors
laborals per a tota l’illa d’Eivissa? I Eivissa no s’aixeca en
armes?

(Remor de veus)

Clar, clar que sí, és que és una cosa que és de vergonya.
Com hem d’atendre la gent? La gent no s’apunta, clar que no
s’apunta i on s’han d’apuntar? Si no els donen ni l’opció, i diuen
que està resolt? Van resoldre el tema de Ciutadella, és cert. Però
el tema d’Eivissa no, a Sant Antoni de Portmany si va ara a la
pàgina web del SOIB posa ben gros: “a Sant Antoni de
Portmany tots els usuaris han d’anar a Vila”, perquè no hi ha
serveis. Aquesta és la realitat.

És a dir, les xifres d’atur, darrera aquestes xifres hi ha gent,
aquest govern de les Illes Balears no té la xarxa per atendre’ls,
l’està desmantellant, un 20% a les illes i un 8% dels aturats
d’Eivissa. I allò que assenyalava la portaveu del Grup MÉS, en
aturats de llarga durada que es van incrementant, ja és el 38%
de l’atur, amb compromisos de tirar endavant programes de
garantia juvenil, que és obligada l’atenció personalitzada, com
ho farem? Aquest programa ha d’entrar en funcionament el mes
de gener de 2014, com ho pensen fer? No estan fent res, més
que abandonar la gent més necessitada. 

Per tant, en aquest sentit és clar que la visualització que
tenim del Partit Popular és que no interessa, interessen les
macroxifres i perquè les macroxifres siguin bones, la realitat,
que cada vegada és més dura, els interessa molt poc. I açò
evidentment és molt trist que Eivissa tengui dos orientadors
laborals amb 7.000 persones a l’atur en aquest moment és molt
trist, molt. I a partir d’aquí, repetim, esperem que ho corregeixin
i nosaltres ho continuarem denunciant, perquè no és de rebut
que la gent més feble sigui la gent més abandonada per aquest
govern. 

Per tant, lamentam que no aprovin cap dels dos punts, el
segon és molt simple, és homogeneïtzar els serveis a totes les
illes i ni tan sols açò són capaços d’aprovar, ni de fer una
esmena per dir mitjançant uns plans en dos mesos es cobriran.
Res, la insensibilitat més absoluta. Vertaderament ho lamentam,
lamentam l’actitud i els fets del Partit Popular en relació amb
l’atenció de les persones que estan aturades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de la proposició
no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3356/13, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3834/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei reguladora de
l'accés a l'habitatge.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3834/13, del Grup Parlamentari MÉS, per a una llei
reguladora de l’accés a l’habitatge.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari Socialista amb RGE núm. 10275/13.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Com diu aquesta proposició no de llei,
l’habitatge és una necessitat que totes les persones tenim al llarg
de la nostra vida. Dir això és una obvietat, però de vegades és
necessari dir les obvietats perquè actualment la política pública
d’habitatge és pràcticament nulAla en el conjunt de l’Estat
espanyol i també a la nostra comunitat autònoma.

Les legislacions més importants de l’Estat espanyol, que són
per una banda la Constitució i a les comunitats autònomes els
estatuts, ho recullen a totes. La Constitució espanyola ho
estableix d’una forma molt clara, “tots els espanyols tenen el
dret de gaudir d’un habitatge digne i adequat” i a més a més, els
poders públics han de promoure, han de treballar, han de
facilitar les condicions necessàries perquè es puguin construir
habitatges dirigits al conjunt de la població i evitar l’especulació
dels terrenys. A l’Estatut d’Autonomia, en el seu article 22
estableix, amb una redacció diferent, que les administracions
públiques han de garantir el dret a un habitatge digne.

La Constitució Espanyola, a l’article 33, reconeix la
propietat privada, però com que es defineix també com un estat
social, també diu que la propietat privada ha de tenir una funció
social i que en casos de màxima necessitat o que es puguin
justificar aquestes necessitats, com s’ha fet moltes vegades
construint carreteres, autopistes justificant la seva necessitat,
s’ha posat la propietat privada al servei general, amb les
compensacions econòmiques per part de l’Estat.

Som davant d’una crisi econòmica allà on quasi tots els
economistes reconeixen que és la pitjor des de l’any 29,
reconeixen que el capitalisme cada vegada té crisis de caràcter
cíclic, però per trobar-ne una com aquesta ens hem de remuntar
a l’any 1929. I aquesta crisi econòmica s’ha manifestat de forma
molt crua amb les persones més vulnerables i cada vegada més
s’està manifestant d’una forma molt crua a les classes mitjanes.
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Són moltes les persones que s’han vist desnonades dels seus
habitatges habituals, persones que estaven avesades a pagar, no
tenien un problema de cronicitat social, no eren persones
marginades socialment, eren persones treballadores, persones
absolutament normalitzades, amb tots tipus d’hàbits socials, que
han vist que perdien el seu habitatge o el seu lloguer. Moltes no
tenien hipoteca, no tenien propietats, ni pagaven aquesta
propietat, però tenien lloguer. S’està parlant d’unes 500.000
persones des de l’any 2007 a l’any 2012 que han estat
declarades desnonades. Això és per mor que les famílies han
vist reduït considerablement els seus ingressos. A l’Estat
espanyol el mes d’agost ens vàrem alegrar que hi hagués 31
aturats menys que el juliol del mateix any. 

Tenim unes taxes d’un 25-26, a la nostra comunitat
autònoma quasi un 27% d’aturats. Molts no tenen cap tipus de
prestació econòmica. El 27% de les famílies del conjunt de
l’Estat espanyol sobreviuen gràcies a les pensions dels seus
padrins, pensions que ara perdran poder adquisitiu perquè
només pujaran un 0,25%, quan les previsions són de pujar un
1,25%. Els joves no es poden emancipar, no es poden emancipar
perquè tenen treballs de 3 mesos, després no tenen cap tipus de
treball, un altre de 3 mesos si tenen sort, en un any fan feina 6
mesos. Per tant, no es poden emancipar, no poden fer un
projecte d’emancipació perquè el projecte d’emancipació passa
per uns ingressos econòmics mínimament estables, encara que
siguin baixos, però estables i per tant i a partir d’aquí un lloguer
d’un habitatge. Els nostres joves parteixen, aquí no tenen futur.
Som la comunitat autònoma que més joves ha perdut en
immigració.

Per tant, actualment hi ha un context social i econòmic que
justifica polítiques que tal vegada fa cinc anys hauríem pogut
considerar d’excepcionals i tal vegada ni ens ho hauríem
plantejat, però que en aquest moment les necessitats socials, la
situació econòmica, requereix que els polítics siguem valents i
pensem en l’interès general de les persones. I quan deim
l’interès general de les persones són la majoria.

Per tant, nosaltres defensam aquesta proposició no de llei,
que el Govern de les Illes Balears elabori una llei reguladora de
l’habitatge, que prevegi entre altres coses tres punts: la
possibilitat d’expropiació definitiva o temporal de l’ús de
l’habitatge propietat d’entitats financeres i les seves filials
immobiliàries en el cas de desnonament de famílies afectades
per la crisi econòmica. Per tant, estam davant d’entitats
financeres, la gran majoria han rebut doblers públics, 120.000
milions de doblers públics, dels quals 40.000 milions no se
recuperaran mai, 60.000 milions que si no paguen les entitats
financeres haurà de pagar l’Estat espanyol i es comptabilitzarà
com a deute. Per tant, aquests bancs que han aconseguit doblers
públics, si tenen habitatges, que molts en tenen, si no són
capaços d’arribar a bons preus socials, que hi hagi possibilitat
d’una expropiació definitiva o temporal.

Després establir els usos fiscals sobre habitatges buits. No
podem tenir habitatges buits quan hi ha unes demandes
d’habitatge tan important a la nostra comunitat autònoma, o
solars residencials sense edificar, sense perjudici de preveure
mecanismes de bonificació o d’exempció als propietaris que
ofereixin immobles a l’administració pública, amb les
concessions oportunes per poder edificar habitatge públic.

I després també incentius fiscals per a les persones físiques
propietaris d’habitatges que els posin en lloguer a preus socials.
L’habitatge ha baixat una mica, però encara els sous que tenim
a la nostra comunitat autònoma estan per davall de la mitjana de
l’Estat espanyol -insistesc-, tenim un 27% de persones que estan
a l’atur, famílies que sobreviuen amb les pensions dels padrins,
moltes famílies que no tenen cap tipus d’ingressos, els serveis
socials que augmenten mes rere mes les seves demandes
bàsiques de cobertura de necessitats. 

Per tant, pensam que hem de construir aquesta llei
reguladora i que contempli aquests tres punts com a mínim.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar l’esmena RGE
núm. 10275/13 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume
Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir d’entrada que la
nostra esmena és d’addició i que, per tant, és afegir dos punts
més al plantejament que ha fet el Grup MÉS i que en qualsevol
cas, accepti o no el Grup MÉS incloure la nostra esmena,
nosaltres hi votarem a favor.

I hi votarem a favor i no és novetat, perquè aquest mateix
tema es va tractar en el plenari del Parlament dia 30 d’abril, fa
més de sis mesos. I això em du a una reflexió que em preocupa
i és que aquesta comissió, en general les comissions, el
Parlament en general, no és prou àgil, Sra. Presidenta, no pot ser
que una proposició no de llei presentada el mes d’abril, fa més
de sis mesos per un tema d’absoluta actualitat, un tema social
d’absoluta actualitat, es vegi aquí després de sis mesos, després
dels mesos de vacances, etcètera. És una situació que res no té
a veure amb allò que defensam tots, i jo el primer, que el
Parlament és necessari, que el Parlament està arrelat amb els
problemes del carrer, etcètera, i jo ho defens perquè cada dia
m’ho demanen, em diuen “què feis?, què passa?”. Jo sempre dic
que el Parlament legisla, el Parlament es preocupa dels
problemes, etcètera, i després em trob amb això. Per tant,
m’agradaria que constàs en acta la meva protesta, la protesta del
meu grup parlamentari. No pot ser que un tema que es presenta
com una PNL per urgència, sobre un tema d’aquestes
característiques, es torbi més de sis mesos a veure’s en
comissió.

És un tema, tot i que han passat sis mesos, vigent. I és un
tema vigent perquè evidentment no hi ha hagut resposta a les
demandes sobre la dació en pagament, sobre el lloguer social,
les moratòries, etcètera, que han fet diferents colAlectius, no
només els grups de l’oposició en aquest parlament, sinó
diferents colAlectius que han presentat aquí i a nivell de l’Estat,
proposicions legislatives que no han tengut èxit.
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8.000 demandants d’habitatge. Inform que hi ha un registre
públic de demandants d’habitatge a cada comunitat autònoma,
a la nostra existeix, existeix per poc temps perquè el nou pla
d’habitatge l’elimina i, per tant, no existirà i no se sabrà quants
de demandants reals hi ha. Ara existeix, 8.000 i per tant, una
demanda real d’habitatges socials que no està en absolut coberta
per cap de les actuacions públiques que es fan.

A més a més, una llei d’habitatge que aquesta proposició no
de llei solAlicita que es redacti, que es tramiti una llei
d’habitatge, que està pendent des de fa bastant de temps, des de
l’Estatut d’Autonomia, l’article 22 -ho ha dit la Sra. Santiago-
diu que tothom té dret a un habitatge digne i diu que el Govern
tramitarà una llei específica per solucionar els problemes que
existeixin en matèria d’habitatge. Aquesta llei no s’ha presentat,
ni per ara se l’espera.

Tampoc no s’ha fet res del que ja s’havia fet i que pareixia
que havia de tenir una certa continuïtat, i és un pacte entre el
Govern i les entitats financeres, per tal que les entitats
financeres assumissin un seguit de propostes, de moratòries, de
lloguers socials, etcètera, que podrien ajudar a alleugerir els
problemes d’aquelles persones que no tenen doblers per pagar
la hipoteca i, per tant, es veuen abocades als desnonaments.
Aquest pacte es va subscriure el seu dia amb un grapat d’entitats
financeres, però ni s’ha renovat, ni s’ha tornat parlar d’aquesta
possibilitat que seria una possibilitat real de millorar la situació.

També veim amb preocupació que el Pla estatal d’habitatge
2013-2016, vigent des de fa uns mesos, opera a partir d’un
conveni que han de signar la comunitat autònoma i el Govern
central, el Ministeri de Foment. Aquest conveni encara no està
firmat i tampoc no s’espera que estigui firmat els propers
mesos. Per tant, en aquests moments, des que va acabar la
vigència de l’anterior pla estatal d’habitatge, no hi ha pla
d’habitatge vigent. A la nostra comunitat autònoma no hi ha pla
d’habitatge i, per tant, no hi ha cap tipus de mesura efectiva...,
jo ja no dic si serà bo o dolent, però que n’hi hagi un, però és
que ni tan sols es firma el conveni que posaria en marxa les
mesures del pla d’habitatge, que un altre dia en parlarem.

Hem proposat al Grup MÉS dues esmenes per afegir una
sèrie d’aspectes, una moratòria de 3 anys i el lloguer social, són
aspectes que s’han incorporat a tota la dinàmica de discussió
dels desnonaments, de la dació en pagament, etcètera i que jo
crec que no hi ha d’haver molta dificultat perquè s’incloguin,
perquè s’incloguin no a la PNL, que això en definitiva tendrà
una transcendència reduïda, que s’incorporin a la llei, quan es
faci la llei, perquè tard o prest es farà una llei d’habitatge en
aquesta comunitat autònoma, quan es faci la llei, que s’hi
incorporin elements que realment serveixin per solucionar els
problemes, sobretot d’aquelles famílies que tenen una situació
molt crítica.

Per tant, res més. Esperam que el Grup MÉS accepti les
nostres esmenes i en qualsevol cas -repetesc- que nosaltres hi
votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Respecte de la queixa que ha
expressat vostè i sense ànim d’entrar en cap tipus de polèmica,
li he de dir que a aquesta presidenta no li ha constat per part del
representant del seu grup a la Mesa, la urgència. Per tant, s’ha
seguit escrupolosament l’ordre del registre d’entrada...

(Remor de veus)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, em permet?

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, digui.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No es tracta de si s’ha dit o no s’ha dit, es tracta que tal com
es funciona això no té res a veure amb els problemes del carrer.
Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, entenc que açò no és en aquesta comissió que
vostè ho ha de dir. Per tant, no és aquí on vostè ho ha
d’expressar...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Miri, si vostè no és sensible a aquest problema, jo no tenc
res a dir. Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo puc ser, Sr. Carbonero, més sensible o menys sensible,
ara, entenc que no és en aquesta comissió on vostè m’ho ha de
dir aquí, a mi.

Per tant, passarem al torn de fixació de posicions.

LA SRA. VICEPRESIDENTA:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta, un moment per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que ja ha quedat prou clar, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA:

Com que ha alAludit al representant del grup a la Mesa, i som
jo.

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha quedat prou clar. Ha quedat prou clar.

Passam ara al torn de fixació de posicions dels grups que no
han presentat esmenes.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Antonia Vallés, també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
El Partit Popular es va trobar una situació molt difícil tant a
nivell autonòmic com a nivell estatal. La crisi econòmica ha fet
que molts dels nostres ciutadans hagin perdut les seves feines i
no puguin fer front a la hipoteca o als lloguers dels seus
habitatges. Des del primer dia, tant el Govern autonòmic com el
Govern estatal es van posar a fer feina perquè tots aquests
ciutadans que havien perdut la seva feina no perdessin també la
seva casa. Va ser aquest govern que va presentar en el Congrés
el Projecte de llei de mesures urgents per reforçar la protecció
als deutors hipotecaris, per protegir els colAlectius més
vulnerables.

Amb la Llei 1/2013, de 14 de maig, es vol contribuir a
aliviar la situació dels deutors hipotecaris i entre les mesures
que es proposaren hi ha: la suspensió immediata, i per un
termini de dos anys, dels desnonaments de les famílies que es
troben en una situació especialment de risc d’exclusió; limitar
els interessos de demora que exigeixen les entitats de crèdit i
ampliació del termini d’amortització; ampliar el codi de bones
pràctiques hipotecàries, perquè més persones es puguin
beneficiar dels seus avantatges, com també la reestructuració de
deute o la dació en pagament; que el jutge pugui condemnar el
deute que resta a deutors de bona fe, i creació d’un fons social
d’habitatge de 6.000 habitatges d’alquiler a baix preu per a
aquelles famílies que ja han perdut les seves cases, 6.000
habitatges que des del 13 de gener del 2013, en virtut del
conveni signat entre el Govern, la Federació de Municipis,
Tercer Sector i la immensa majoria de bancs i caixes, són a
disposició dels ciutadans.

Ha estat aquest govern qui, davant una situació desesperada,
hi ha posat seny. I no és que el temps en què vosaltres
governàveu no n’hi hagués de desnonaments i persones amb
necessitat d’habitatge, però en aquell moment no féreu res.

I si voleu parlar del Govern autonòmic, el mateix, no hem
trobat cap iniciativa del pacte per fer qualque cosa en aquest
sentit, i a les Balears l’any 2010 hi havia 2.081 desnonaments
i el 2011 2.090; és a dir, no és que el temps en què vostès
governaven no n’hi hagués, però supòs que en aquell moment
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els pregaria un poc de silenci.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

... no era important.

Ha estat aquest partit, el Partit Popular, el pioner a posar en
marxa un Pla de lloguer social. Es varen treure 300 habitatges
buits de protecció oficial, es va rebaixar un 20% el preu del
lloguer de tots els habitatges de l’IBAVI; es van posar 150
habitatges a 150 euros per mes; s’ha posat en marxa un
procediment d’adjudicació més àgil; es van paralitzar els
desnonaments que es produïen a l’IBAVI; s’han ampliat els
habitatges de lloguer a dones que han estat víctimes de la
violència de gènere. Això són fets, aquest govern fa feina per
resoldre els problemes de les persones més desfavorides, tant el
Govern autonòmic com el Govern estatal.

En definitiva, creim que les mesures posades en marxa per
les diferents administracions són les correctes i que ajuden els
colAlectius més desfavorables; que és ver que n’hi podria haver
més i com més en posàssim seria millor, però ha estat aquest
govern qui hi ha posat seny i hi ha posat un poc de remei, no vol
dir que sigui tot el que hauríem de menester, però sí que hem
començat.

Les propostes que avui vostès ens fan, la majoria d’aquestes
més o menys semblants, ja s’executen, per això el nostre vot
serà negatiu.

Puc entendre que tenguin remordiments, després d’haver
estat quatre anys al govern i no haver pres cap mesura al
respecte, però aquest govern fa feina des del primer dia per al
benestar de les persones amb més necessitat, perquè ens
preocupen de bon de veres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallés. Procedeix ara la suspensió de la
sessió, per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Agrair al Grup Socialista el seu suport
i al Sr. Carbonero la defensa que ha fet d’aquesta proposició no
de llei. I efectivament, aquesta proposició no de llei està
registrada l’abril, som al setembre, està solAlicitada per a
tramitació d’urgència, però som el setembre i encara no està
feta. Nosaltres no tenim cap membre a la Mesa, no tenim
membres a cap mesa de les comissions i per tant no tenim
capacitat d’influir en l’ordre del dia de les comissions.
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Però com que continua essent d’actualitat, no s’ha resolt que
continuam tenint desnonaments, continuam tenint pisos buits,
continuam tenint els joves que no es poden emancipar perquè no
troben lloguers socials, no troben lloguers de baix preu, però el
Partit Popular sempre que parlam d’aquest tema d’habitatge
s’aferra a aquest reial decret que ha comentat la portaveu del
Partit Popular. Un reial decret que feia el número 30, això dóna
una explicació, el Reial Decret núm. 30 de quines són les
prioritats del Govern, primera, la reforma laboral, després era la
sanitària, després era la dependència, i a la número 30 va fer un
reial decret que ja no diré paraules meves, sinó que, per
exemple, els Jueces para la Democracia la consideren
publicidad engañosa, perquè realment no servia per a res.

Has de tenir un perfil determinat de família per poder-t’hi
acollir; els bancs han de ser sensibles, perquè s’han d’acollir a
bones pràctiques, no obliguen; si tens una filla de 3 anys t’hi
pots acollir, si la teva filla té 4 anys ja no t’hi pots acollir. Vull
dir que, per tant, davant això és l’únic que poden justificar.

I aquí no es feia una proposta, la portaveu del Partit Popular
no ens feia una proposta de desnonaments, en tot cas, ens feia
una proposta d’una llei reguladora de l’accés a l’habitatge, on
es considerassin aquestes situacions de necessitat. No parlam de
situacions de desnonaments, que ja ho hem debatut diverses
vegades en plenari i en comissió, parlam d’una llei reguladora
de l’habitatge, on hi hagi una filosofia de protecció de les
situacions més vulnerabilitat i de regular els més grossos, els
més potents, que en aquest cas són els bancs.

Miri, crec que cap govern no fa mai el suficient i nosaltres
no vàrem fer el suficient, ja li dic, però així mateix hi ha una llei
d’habitatge registrada en el Parlament, que no es va arribar a
debatre, entre d’altres coses perquè el Partit Popular, en aquell
moment nosaltres teníem minoria parlamentària, no facilitava
l’accés a determinats legislatius.

A l’any 2010 vam fer un conveni amb entitats financeres per
evitar desnonaments, IBAVI i la Conselleria d’Afers Socials,
van fer convenis per evitar desnonaments, no de l’IBAVI, que
vostès sempre posen l’exemple de l’IBAVI, per evitar
desnonaments de privats. Insuficient? Segurament, insuficient;
però és que vostès en aquest tema, que és tan cruent, realment
només han fet una declaració de principis, perquè aquest reial
decret és publicidad engañosa.

Nosaltres acceptarem les propostes que ha presentat el Partit
Socialista, perquè pensam que complementen, no són gens
contradictòries i complementen, la moratòria de tres anys per als
deutors hipotecaris immobiliaris amb risc de pèrdua del seu
habitatge, sempre que estigui justificat per la crisi econòmica,
dins el context de la crisi econòmica, o d’una situació de pèrdua
d’ingressos quan han estat bons pagadors i que tenen una
situació objectiva de dificultat, està clar.

I els lloguers socials, doncs també, vull dir que si en lloc
d’expropiació fem lloguers socials a llarg termini, doncs tal
vegada millor i tal vegada seria més fàcil fins i tot de pactar, per
tant cap problema, pensam que complementa.

I lamentam que el Partit Popular no sigui capaç ni tan sols
d’aprovar això, que li diem al Govern que comenci a pensar en
una llei, no li posam terminis, no li diem punt per punt el que ha

de fer, no entregam el text de la llei, li diem que pensi sobre
aquests valors, aquests principis. Ni això, ni això, el Parlament,
aquest parlament funciona com si fos una conselleria del
Govern, funciona com si fos una conselleria del Govern, no és
un parlament independent, no ho és, no ho és; no podem
aconseguir dir al Govern, escolta, hi ha aquest problema, el
Parlament ha pensat això, pots fer qualque cosa respecte d’això?
I ja ens diran si hi pot fer, no, funciona com si fos una
conselleria del Govern, no hi ha manera de sensibilitzar la gent,
els parlamentaris, de com podem explicar a la població que el
Parlament no vol una llei que faciliti que a les persones no les
engeguin de ca seva, enfront dels tot poderosos bancs. Com ho
expliques això? Com ho expliquen vostès, quan van als pobles?
Què diuen a la gent o els ho oculten que es fan aquests debats al
Parlament? Perquè, és que jo no ho sé, quan un familiar, una
persona afectada d’això, diu i per què, per què no es poden fer
uns habitatges socials? Per què no es pot demanar a un banc,
obligar a un banc, que té habitatges tancats, que els posin a
preus socials? I vostès què els diuen?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La paciència vaig acabant, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passarem idò a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3834/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3834/13.

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