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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 10405/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de l’article 26 de la
Llei 6/1997, de sòl rústic; i RGE núm. 10528/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació d’habitatges
protegits per l’IBAVI.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10405/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
l'article 26 de la Llei 6/1997, del sòl rústic.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 10405/14
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’exposició de motius de la
iniciativa explicava ja un poc el seu contingut. Hi ha una
contradicció jurídica entre l’article 26 i després
desenvolupaments legals, lleis, com la Llei agrària, que
distorsiona el compliment d’aquest article, sense que el mateix
article no hagi estat derogat per cap llei. De fet, la Llei agrària
té un llistat d’articles de sòl rústic que es deroguen i aquest no
n’és un.

Per tant, què diu l’article 26?, diu que pel que fa als usos que
no siguin ni permesos ni prohibits, aquells usos que estan
condicionats, doncs per implantar-se en sòl rústic s’haurà de
tramitar una declaració d’interès general. Llavors explic una
mica què és una declaració d’interès general, perquè crec que
està bé de tant en tant aprofundir una mica en els temes, encara
que estigui molt limitat de temps, per saber què és, perquè en
definitiva, per les explicacions que s’han donat una vegada i una
altra, semblaria que la declaració d’interès general no és més
que un entrebanc per retardar les implantacions de determinats
usos.

En sòl rústic com he dit abans, hi ha tres tipus d’usos, els
permesos que són l’activitat primària, directament permesos i,
per tant, lògicament res a dir, amb una llicència municipal tiren
endavant; els condicionats i els prohibits. Els condicionats de
dos tipus: habitatges unifamiliars i usos que s’hagin
necessàriament d’implantar a sòl rústic o sòl rural, com li
vulguin dir. Els habitatges unifamiliars tenen la seva tramitació
reglada, els que s’hagin d’implantar, o els que es vulguin
implantar en sòl rústic i els altres tenen una tramitació també
prevista a la Llei del sòl, prevista a la Llei del sòl estatal,
prevista a la Llei del sòl autonòmica en determinats casos.
Aquesta tramitació és una declaració d’interès general. Abans,
i jo crec que és bo dir-ho, es deia declaració d’interès social. Per
tant, hi ha un component d’aquesta frase entre interès general i

interès social, que ve a dir que hi ha d’haver qualque tipus
d’interès més enllà de l’interès primer, de l’interès directament
econòmic del titular del terreny on es volen implantar aquests
usos. Hi ha d’haver una constància que aquests usos tendran uns
interessos que vagin més enllà de la simple i ràpid interès
econòmic del seu titular.

La tramitació d’una declaració d’interès general, per altra
part té a veure amb qui atorga els aprofitaments urbanístics. Diu
la Llei del sòl que els aprofitaments urbanístics els atorga el
planejament, el planejament urbanístic, el planejament general,
els plans generals municipals, les normes subsidiàries, aquests
atribueixen a cada tipus de sòl un aprofitament urbanístic. Clar,
si al sòl rústic, abans anomenat no urbanitzable, no hi ha
aprofitaments urbanístics, no n’hi ha, és zero l’aprofitament
urbanístic del sòl rústic per definició. Recordin la llei del 56 que
sí tenia un aprofitament urbanístic el sòl rústic, 0,2 metres
cúbics per metre quadrat, en general. Per tant, ja hi havia
assenyalat... Però això es va llevar, jo crec que amb molt bon
criteri, perquè per definició el sòl no urbanitzable, el sòl rústic,
no pot gaudir d’aprofitaments urbanístics. Per tant, el
planejament a aquests sòls no els dóna aprofitament, no tenen
aprofitament. 

Per tant, hi ha d’haver qualcú que dictamini, després d’una
determinada tramitació si aquell aprofitament que es pretén per
a un determinat ús és d’interès general o no ho és, i aquesta
tramitació fins ara, per a usos que coneixem i que són molt
comuns en sòl rústic, com hotels rurals, agroturismes, etc., és
una tramitació garantista, que garanteix dues coses. Primer, que
qui dóna aquest aprofitament és el mateix òrgan encarregat de
l’aprovació definitiva dels plans generals, és a dir, l’autoritat
urbanística, perquè ens entenguem, els consells insulars. El
consell insular pot aprovar un pla municipal, l’ha d’aprovar en
molts de casos, ara això també ha canviat, però l’ha d’aprovar
en molts de casos, i a la vegada pot atorgar al sòl rústic
determinats aprofitaments que la Llei de sòl rústic de la nostra
comunitat qualifica d’atípics, aprofitaments atípics; clar, si
fossin típics ja no estaríem parlant d’això. I per altra part,
segona garantia, informació pública. Com saben, l’article 4 de
la Llei del sòl estatal, diu que és un dret dels ciutadans poder
participar en els processos de planejament, etc. -és un article
bastant extens-, però en aquest cas, la garantia ve donada perquè
la tramitació d’una declaració d’interès general té com a mínim
15 dies de termini d’informació pública. Per tant, l’absència de
determinacions dels planejaments sobre aquella parcelAla
concreta, es cobreix amb aquesta doble garantia que he explicat.

Resulta que tot i que aquest tema, la Sra. Marí ho sap, vàrem
tenir la discussió corresponent en ponència, etc., la Llei agrària
preveu que en determinats casos determinats usos que
s’anomenen complementaris, doncs passin de ser condicionats
a ser directament admesos. Es modifica la matriu de la Llei de
sòl rústic, la matriu d’usos de sòl rústic, se li posa un 1 a les
activitats complementàries i clar, dins les activitats
complementàries hi ha un calaix de sastre, on hi són
pràcticament els usos d’aprofitament lucratiu més comuns en
sòl rústic. Llavors el meu grup creu que no és possible que amb
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un simple informe de la Conselleria d’Agricultura, que no té cap
de les dues garanties que he dit, ningú no ha elegit el conseller
d’Agricultura, ningú no elegeix la Comissió de Medi Ambient,
i tampoc amb aquest informe no hi ha cap tipus d’informació
pública, ni de participació ciutadana, amb aquest informe
directament es puguin autoritzar usos en aprofitament lucratiu,
sense límit en el sòl rústic.

Per tant, m’agradaria que s’ho pensassin, ja sé que la llei es
va tramitar, es va... i ja sé que aquesta iniciativa nostra de
proposició no de llei està directament enfocada cap al fracàs.
Ara ja veurem què passa, però segurament la votació ens
deixarà a les clares el mateix que ja ens va deixar la Llei agrària,
però pensin que per molt que es reguli amb una llei, encara que
sigui contradictòria amb la Llei de sòl rústic i que és més recent,
tal vegada és més específica i per tant, el que val és la Llei
agrària. Però no es pot fer tot, no tot val, per molt que tenguin
majoria absoluta, presentin una llei, la defensin i l’aprovin, no
tot val. I aquesta situació, ja ho vàrem veure dimarts passat que
es repeteix amb altres coses, d’inseguretat jurídica i de
conceptes jurídics indeterminats, doncs aquesta situació, jo crec
que per a bé de l’estabilitat normativa i per al bé en definitiva
del nostre territori, s’hauria de capgirar.

I per tant, els deman... -Sra. Presidenta, gràcies per aquests
segonets-, els deman que votin a favor de la nostra iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. Bones tardes a totes i a tots. La veritat és que
no m’allargaré perquè el debat sobre aquesta proposició no de
llei casa molt amb l’esperit de la que vàrem debatre també la
setmana passada del Grup Socialista sobre la derogació de la
disposició transitòria segona de la Llei de sòl rústic. A part
d’aquesta contradicció que ha assenyalat el Sr. Carbonero, jo
crec que el que pretén aquesta proposició no de llei -hi
coincidim- és corregir o prevenir d’alguna manera els efectes
més negatius de la desregulació urbanística inherent a
determinats aspectes de la Llei agrària i compartida també amb
altres lleis que s’han aprovat al llarg de la legislatura, la Llei de
comerç, la Llei de turisme, etc.

A més, partim d’una mancança molt important, que va ser
una de les nostres principals crítiques a la Llei del sòl i és tenir
una Llei del sòl que no parla de sòl rústic, aquesta part essencial
i majoritària del que és el sòl en el cas de Mallorca, tendent a
convertir-se en una espècie de gran àrea metropolitana de Palma
i amb una gran taca difusa des del punt de vista urbanístic, ens
remet necessàriament a la Llei de sòl rústic per preservar o
intentar preservar l’ús rural i la naturalesa mateixa del que seria
el sòl rústic. En particular i a diferència de la proposició no de
llei que debatíem la setmana passada, aquí jo crec que la
proposta es vol centrar amb aquesta exempció o excepció de la
declaració d’interès general, que és potestat del consell. Jo crec
que a més és un exemple molt clar d’allò que significa

desregulació, que fa poc el conseller em va dir que no entenia
què volia dir cada vegada que aquest diputat parlava de
desregulació; idò desregulació vol dir això, quan et fa nosa un
aspecte que d’alguna manera vol regular, restringir, ordenar, dit
en positiu, el lleves d’enmig, el flexibilitzes o l’elimines
directament. I evidentment l’article 26 de la Llei de sòl rústic es
pot convertir en un problema si s’interpreta la Llei agrària des
del punt de vista de les excepcions i, en aquest cas, referida a les
construccions en sòl rústic o en àrees rurals, d’una manera que
pot té a veure amb l’interès general. 

I aquí hi ha la clau, si qui té la potestat per dir que les
excepcions tenen un caràcter d’interès general o poden tenir un
caràcter d’interès general, és a dir, si es pot justificar
tècnicament aquesta excepció, són els consells. I els consells per
a qui vol en aquest cas més interès particular que l’interès
general, s’acaben convertint en un problema. I jo crec que a més
aquesta qüestió és una constant almanco a les lleis que a mi
m’han tocat debatre en aquesta comissió i a la de Turisme, en
ponències, anar en contra de la declaració d’interès general
pareix que és una mena d’obsessió de l’actual govern, i casa
molt amb aquesta idea de la desregulació. I també entronca
políticament amb el paper que s’ha atorgat als consells,
particularment al Consell de Mallorca en aquesta legislatura,
relegat a ser un organisme, gràcies al Sr. Bauzá i a la Sra.
Salom, de convocatòria de misses o, en el millor dels casos, de
subcontracta de TIRME. 

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em plantej només un
objectiu, que és tranquilAlitzar-los, perquè els dos ilAlustres
intervinents estan preocupats per la contradicció en l’article 26
de la Llei de sòl rústic i la Llei agrària. No existeix tal
contradicció. L’article 26 de la Llei del sòl rústic diu
exactament el mateix que diu l’article 94.1, en relació amb
l’article 91 de la Llei agrària. És a dir, sols estan exclosos de la
necessitat de demanar interès general els usos admesos. Per tant,
no hi ha cap possibilitat de contradicció, perquè la Llei agrària
continua dient exactament el mateix, i els remet a la lectura de
l’article 94 en relació amb l’article 91, que diu l’article 26 de la
Llei de sòl rústic. 

Vostè ha llegit, amb molt encert, l’article 26, Sr. Carbonero,
i l’article 26 es refereix als usos condicionats. És a dir, tenim
quatre tipus d’usos: els usos prohibits, crec que ningú..., els
tenim clars, no hi ha perill de contradicció, ni de confusió, ni de
res; els usos permesos i l’ús d’habitatge. L’ús d’habitatge l’hem
deixat fora, a més la Llei agrària ratifica, confirma aquesta
qüestió, article 61.3, ús d’habitatge, en qualsevol cas resta
sotmès al règim jurídic que preveu la normativa. Necessites la
tramitació que ens explicava el Sr. Carbonero, com expert en la
matèria, que necessita per donar la llicència.
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Per tant, ni és un cas que afecti habitatge, ni és un cas que
afecti als usos prohibits, ni és un cas que afecti la Llei agrària en
els usos condicionats. Segueixen exactament igual. La Llei
agrària, igual que fa l’article 26 de la Llei de sòl rústic, sols
exclou aquells usos admesos. I quins són aquells usos admesos?
Jo crec que..., almanco nosaltres entenem que no hauríem de
tenir cap problema amb els usos admesos, són els usos vinculats
a l’explotació agrària. És a dir, fer de pagès, explotar la finca,
mantenir la finca i aquells que mantenen la finca complint uns
determinats requisits, a més, però aquells, no uns altres, poden
tenir activitats complementàries que estan taxades i reglades a
la llei. I nosaltres en això estam d’acord i políticament ho hem
defensat. Nosaltres entenem que vostès poden discutir i poden
estar d’acord o no que aquesta és la prioritat per al sòl rural, per
al sòl rústic, per al sòl agrari. Nosaltres creim que durant massa
anys s’ha vist exclusivament el sòl agrari vinculat a l’activitat
urbanística i ens havíem oblidat que si volem mantenir aquell
sòl, ha de ser possible viure els agricultors d’aquesta terra. I
això és el que pretén la Llei agrària, no pretén res més. Pretén
que aquelles persones que exploten les seves finques, que
mantenen les seves finques i, per tant, contribueixen a la
preservació de la nostra cultura, del nostre paisatge, del nostre
medi ambient, siguin un sector econòmic com són, un sector
primari, no un sector residual condemnat a desaparèixer. 

I aquest és l’objectiu, no en té cap altre... La Llei agrària no
pretén desregular res, no pretén especular en res, no pretén cap
cosa estranya. És una eina, no és res més que una eina. I a més,
acab com he començat, no existeix cap contradicció, diu
exactament el mateix que diu l’article 26, només afecta els usos
admesos. Per tant, diu el mateix que des de 1997 diu l’article 26.
La Llei agrària no excepciona els condicionats, no permet els
prohibits, no se salta els procediments per a la concessió de
llicències per a habitatges. 

Per tant, esper i desig que si realment el que els preocupa és
aquesta contradicció, hagi aconseguit..., a més, és que em remet
al tenor literal de l’article 94, règim d’usos agraris en relació a
l’article 91, que és el que regula el procediment justament amb
aquests usos admesos. Crec que crear falses polèmiques no fa
favor a ningú, jo crec que en aquesta terra el que a tots ens
preocupa, a vostès i a nosaltres, és que el camp es mantengui i
el camp només es mantindrà, no perquè posem moltes figures
de protecció, si la gent abandona el camp i li parl d’una illa que
necessita recuperar moltes finques, en explotació, el camp serà
el que tots volem que sigui si la gent pot viure d’això i si no,
podrem fer les retxes que vulguem, podrem posar les
proteccions que vulguem, podrem fer els plànols que vulguem,
pintar-los de verd o del color que vulguem, però perdrem
paisatge, perdrem qualitat ambiental i sobretot es perdrà una
gent que ha estat essencial per a la idiosincràsia de la nostra
terra, que és el pagès, i això és el que pretenem. 

No crec que la llei agrària, com cap llei, sigui perfecte, no ho
són, però no són el dimoni, com vostès pretenen i a vegades
sembla que pretenen. És una eina que vol ajudar un sector que
fins ara simplement s’havia mirat amb desconfiança i amb oblit,
esperam aconseguir-ho i esperam que en uns anys vostès
entenguin que no hi havia cap interès urbanístic inconfessable,
sinó únicament el desig que allò que beneficia el camp per als
que viuen al camp es pugui fer al camp, vinculat amb
l’explotació, vinculat amb els usos agraris, no amb els usos
urbanístics, no amb l’especulació i no amb altres qüestions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, no comentaré la
intervenció del Sr. Abril, estic... estam bàsicament d’acord en
tot el que ha dit, per tant, no hi ha massa coses a afegir.

Ara, el que diu la Sra. Marí, sí que és preocupant, la veritat,
no ha aconseguit tranquilAlitzar-me en res perquè la seva
intervenció està basada en un supòsit fals, i el supòsit és que ens
creguem que els usos admesos són els mateixos que hi havia
quan es va redactar la Llei de sòl rústic i no és veritat.

És clar, vostè diu: els admesos són els admesos, per tant, el
mateix; els condicionats, el mateix, però i, per què han posat
dins els usos admesos tota una sèrie d’usos complementaris per
als quals fins a la data s’havia de tramitar la declaració d’interès
general?, únicament i exclusivament per evitar aquesta
tramitació i per tenir més control sobre l’atribució
d’aprofitaments urbanístics al sòl rústic. 

Miri, si vostès estiguessin preocupats perquè al sòl rústic no
s’implantassin usos urbanístics, en primer lloc -ja els ho ha dit
el Sr. Abril-, haguessin desenvolupat la Llei del sòl amb totes
les limitacions que pertoquen també dins sòl rústic, però això no
s’ha fet. I, en segon lloc, la Llei agrària impediria que usos
urbanístics, si estan preocupats per això, s’implantessin en sòl
rústic començant pels habitatges -començant pels habitatges-,
però vostès diuen “bé, els habitatges ja van a part”, home! Vostè
viu a Eivissa, vostè segurament ha vist com jo als plànols
fotogràfics, de fotografies aèries d’Eivissa com en una sèrie de
determinats anys, a partir dels anys seixanta s’ha anat edificant
de manera massiva tot el sòl rústic, a Mallorca ha passat el
mateix i, bé, ara resulta que no, els habitatges per un cantó, però
seguim molt preocupats perquè no hi hagi especulació i perquè
no hi hagi usos urbanístics i, a més dels habitatges, ara posam
dins els usos admesos les activitats complementàries.
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Em vol dir vostè què sap la Conselleria d’Agricultura per fer
un informe sobre un agroturisme?, què sap de turisme?, què
farà?, què dirà?, i per tant, realment tot el procediment és kafkià,
tot. Vostè creu que un senyor que demana per fer un aeròdrom,
un aeroport per ultra lleugers dins sòl rústic comú de qualsevol
municipi, vostè creu que la Conselleria d’Agricultura, i està a
sòl rústic, pot informar amb propietat sobre això?, no, no, la sent
que diu coses, però no, no... ja estic un poc fotut de l’orella
esquerra, però no tenc cap problema perquè em digui el que
vulgui, però és una barbaritat!, és una barbaritat. Els
aprofitaments en sòl rústic són zero, els aprofitaments
urbanístics són zero. 

Els deman que si estan preocupats anem de la mà per
prohibir de manera directa tots els usos que tenguin
aprofitament urbanístic, tots, començant pels habitatges i
acabant per aquests usos atípics, aquests aprofitaments atípics
que a vostè li semblen tan bé que ara siguin admesos, explicant
de manera jo crec que falsa i falAlaç que, bé, com que són
admesos, sempre han estat admesos; no és veritat, fins a la llei
agrària no estaven admesos, els usos complementaris, s’havia de
tramitar una declaració d’interès general i tot i això, les
declaracions d’interès general, les limitacions que siguin, tot i
això, en una cosa li he de donar la raó: no ha servit la legislació
que tenim per aturar la pressió urbanística dins sòl rústic, no ha
servit de res.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10405/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10405/14, relativa a aplicació de l’article 26 de la
Llei 6/1997, de sòl rústic.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10528/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació
d'habitatges protegits per l'IBAVI.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, la RGE núm. 10528/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació d’habitatges
protegits per l’IBAVI.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Sr. Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquest parlament és la
segona vegada que es veu això, la primera va ser arran d’una
pregunta que vaig formular al conseller i com que la resposta no
va ser la que jo esperava d’un conseller, doncs vaig presentar la
iniciativa aquesta per veure si d’alguna manera arribam a, com
a mínim, a partir del mateix, després discutirem a l’hora del
tractament de la situació, però com a mínim el diagnòstic crec
que està clar, crec que està clar, ara ja ho veurem.

Miri, primer vaig fer una pregunta, una solAlicitud de
documentació per escrit, se’m va contestar que el que jo
solAlicitava, que eren les autoritzacions que hi pogués haver a
una ampliació de les oficines de l’IBAVI al carrer Manuel
Azaña, doncs, em varen contestar, no explicant la situació, sinó
amb una simple frase dient que no era veritat, que no s’havia
ampliat, no hi ha hagut ampliació. Després, a la vista que el
mateix IBAVI va penjar a internet la reforma que s’havia
executat, doncs vaig demanar al conseller que explicàs un poc
la situació aquesta i també va partir de la mateixa frase: no, no,
ja li ho vaig dir per escrit, no hi ha hagut cap tipus d’ampliació.

Com que la veritat és molt caparruda, doncs... i això és el
que a mi em preocupa més de tota aquesta situació, realment el
que s’ha fet ha estat agafar dos pisos que estan just damunt de
les oficines de l’IBAVI, dos pisos de protecció oficial, i sense
autorització de cap tipus, ni de la mateixa Conselleria de Medi
Ambient a l’hora de desclassificar la qualificació com a
habitatge de protecció oficial ni de l’ajuntament, amb cap tipus
d’autorització han tirat cap endavant, s’han destrossat els
habitatges i s’ha convertit allò en un magatzem, en un arxiu de
l’oficina de l’IBAVI.

Per tant, els fets són els que són, és a dir, hi ha hagut...,
s’han fet aquestes obres, és evident i palès que no han tengut
cap tipus d’autorització i el que és preocupant és que en lloc
d’aclarir l’assumpte i els puc assegurar que jo m’hagués
conformat amb una explicació, fins i tot telefònica, que digués
“mira, no passa res...”, no, en lloc d’aclarir l’assumpte, doncs
s’entesten una vegada i una altra en una mentida.

Jo crec que no està bé el que s’ha fet, no està bé ni de fons
ni de forma. De fons no està bé que una comunitat com la
nostra, necessitada, molt necessitada d’habitatges de protecció
oficial, d’habitatges de protecció públics, doncs que dos
habitatges magnífics en un edifici magnífic que ha guanyat
diferents premis d’arquitectura i de sostenibilitat, es
converteixin en un arxiu realment és un balanç molt trist
d’actuació de la conselleria. Avui encara a la pàgina de l’IBAVI
posa: “Promociones en curso -dos punts- Formentera”, tota la
legislatura, quatre anys per continuar un projecte que nosaltres
varem deixar redactat, res més. Per tant, quina necessitat hi
havia de destrossar dos habitatges que podrien estar en aquests
moments ocupats per famílies que els necessiten?, i vostès
saben tan bé com jo que són moltes les que ho necessiten, per un
arxiu quan realment la molèstia d’anar a l’arxiu que es tenia no
justifica de cap manera una actuació com aquesta que, entre
altres petites coses, és directament ilAlegal.

Per tant, deman que es restitueixin els habitatges a la seva
situació original, es desfaci el que s’ha fet mal fet; i, per altra
part, deman que algú assumeixi responsabilitats perquè és un
tema que consider que hagi costat molt o poc, no és una qüestió
d’aquest tipus, però és un tema de concepció, de concepció del
que és una empresa d’habitatges, a qui ha de servir; en segon
lloc, de respecte a la legalitat; i en tercer lloc, de respecte a la
veritat. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, només per canviar una mica d’arguments i d’alguna
manera també insistir en alguns que ha esmentat el Sr.
Carbonero. 

Vull recordar que en aquests moments hi ha més de 5.000
persones inscrites com a demandants d’un habitatge de
protecció oficial al conjunt de les Illes Balears, d’aquestes,
devers 4.200 persones són només de Palma i a més hi ha hagut
un creixement de prop del 40% al llarg de la legislatura, de la
demanda, entre altres coses, i sobretot en la modalitat de
lloguer, perquè a la gent no li donen un crèdit, a la gent normal
no li donen un crèdit malgrat España va bien, i sobretot a més
no li donen un crèdit no només perquè s’hagi restringit el crèdit,
sinó perquè gràcies al banc dolent els bancs venen pisos per
davall de preu de mercat i estan fent un dumping de preu que
fins i tot afecta el mateix parc hàbil d’habitatges públics i no
donen opció a la gent, no ja a la que demanda un habitatge
social, sinó a la que pot anar al mercat privat, tots en coneixem
casos, et donam un crèdit si compres aquesta casa, aquí no hi ha
llibertat d’elecció, no?, que a alguns els agrada molt aplicada a
altres aspectes de la vida.

Però bé, les polítiques socials d’habitatge davant aquest
panorama són més necessàries que mai i no està el percal
perquè la màxima institució, el màxim organisme responsable
d’aquesta qüestió a la nostra comunitat com és l’IBAVI barati
habitatges per oficines. Crec que si tenim aquests demandants,
hi ha hagut aquest augment, es justifica poc o dit d’una altra
manera no es justifica gens.

No es tracta tampoc de dir..., ni val l’argument que per fer
política social d’habitatges fan falta més doblers, evidentment
s’hi han de destinar recursos, però crec que justament així com
està el mercat en el tema de rehabilitació, de serveis
d’intermediació de lloguer que a més és per allò que hi ha més
demanda, s’hi podria fer molta feina, però el que no es pot
permetre de cap de les maneres és reduir-los, encara que sigui
intentant justificar que es fa una oficina o que s’amplia l’oficina
quan justament no estàs donant resposta al servei, si atenem a
les dades de demandats, en aquesta qüestió.

Per tant, d’acord per part del nostre grup amb els dos punts
que es plantegen, reposar els habitatges que han estat
transformats o baratats i demanar responsabilitats a qui calgui
si a més no s’ha complert la legalitat, el procediment per dur
endavant aquesta qüestió.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, ja es nota que estam en campanya, però mirin, les
coses són com són...

(Remor de veus)

...no com a vostès... sí, però bé, en fi..., és igual.

Mirin, jo crec, sempre he pensat que (...) la veritat, per tant,
estic convençuda, Sr. Carbonero, que vostè és conscient que
algunes de les coses que ha dit no ho són, però bé, passem al
fons de la qüestió perquè és un tema tan senzill que no és
necessari defugir-les.

Primer, quan aquest govern rep l’IBAVI es troba amb 400
habitatges buits i el que fa precisament és fer tot el possible
perquè siguin ocupades, es fa el primer pla de lloguer al 2012,
2013 i 2014 amb molt d’èxit, precisament perquè consideram
que la funció social d’aquests habitatges es compadeix molt
malament en tenir-los tancats i buits, i crec que vostè estarà
d’acord que justament trobar-se amb 400 habitatges buits no és
la situació més desitjable. Estic convençuda que tampoc no era
desitjable per a vostè.

A dia d’avui, pel seu coneixement, estam en la ràtio més
elevada d’ocupació d’habitatges de l’IBAVI que hem tengut
mai, la qual cosa crec que és una bona notícia per a les persones
que necessiten aquests habitatges. 

En aquest context d’habitatges... estoc important
d’habitatges buits heretats de vostès, l’IBAVI es planteja
traslladar l’arxiu d’Eivissa i de Menorca a Mallorca, l’arxiu
històric de les promocions, etc., i té un problema, com totes les
administracions i com totes les oficines diria jo, d’arxiu puntual,
provisional, concret mentre digitalitzen i condicionen un arxiu
definitiu i en aquest context s’utilitzen dos habitatges com a
arxiu.

Li deia que faltava a la veritat o almanco no ho sabia, perquè
no li puc admetre que em digui que s’ha fet sense cap tipus
d’autorització ni tan sols municipal i que és ilAlegal perquè això
és radicalment fals, l’emplaç a la llicència d’activitats de
l’ajuntament i a la llicència d’obra de l’ajuntament i el pitjor de
tot és que ho sap perquè el conseller li va contestar i li va donar
les dates i vostè ho sap. 

Per tant, Sr. Carbonero, no ens facem trampes al solitari
perquè basta agafar el Diari de Sessions, per tant, miri, podem
discutir si... un any i busques uns habitatges estiguessin llogats
o estiguessin ocupats d’arxiu... ja li dic el context: 400
habitatges buits, era bo, dolent, millor o pitjor?, en podem
parlar. Jo consider que tenim problemes bastant més greus i
realment l’objectiu s’ha complit, que és donar sortida a tots
aquests habitatges i era una situació puntual i provisional. 
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L’obra es va fer amb llicència, el canvi d’ús municipal
provisional es va fer amb llicència i no es va desclassificar
perquè era una cosa provisional, o haguessin preferit vostès que
s’haguessin perdut aquests habitatges?, nosaltres entenem que
no.

A més, arran del segon que... o del primer que ens demanen,
que és que s’ocupin, li vull dir que fa mesos que un dels
habitatges està ocupat i l’altre és un d’aquells que es guarden
precisament per a situacions de desnonaments perquè crec que
vostès també reconeixeran que s’ha fet una magnífica feina per
part d’IBAVI en la situació de desnonats, no hem tengut..., hem
tengut problemes, però no hem tengut problemes tan greus com
hi ha hagut en altres llocs d’Espanya, precisament perquè hi ha
hagut una feina constant, tant dels serveis socials municipals
com del mateix govern, per donar sortida a aquestes persones
que es trobaven en unes situacions que ningú no desitja i que
després, sens dubte, ningú de nosaltres no voldríem trobar-nos-
hi. 

Aquest és el context i aquest és el fet, una situació
provisional que efectivament dos habitatges es destinen a arxiu,
aquesta destinació es fa amb llicències municipals i avui, bé,
avui, fa mesos, tornen ser habitatges. Volen que en parlem?,
podem parlar del que vostès trobin, però jo, sincerament, crec
que si realment el que els preocupa és la funció social de la
propietat, que realment els habitatges es destinin a l’ús per al
qual han estat construïts, a mi m’hagués preocupat molt més si
fos vostè, sobretot perquè era el conseller, Sr. Carbonero, tenir
400 habitatges buits, 400 a 2... Res és bo ni perfecte, no, jo no
li diré que sigui perfecte, però crec que posant-ho en una
balança qui perd és vostè.

Igual que vostè va prendre decisions que nosaltres podem
considerar desencertades, com comprar uns terrenys a Campos
per 19,5 milions d’euros que ens han costat quasi 1 milió per
urbanitzar-los i que avui estan valorats en 7,7. Estic convençuda
que vostè aquella decisió va pensar que era bona, nosaltres
pensam que és dolenta. Jo li tir el carro per damunt dient-li que
tot és ilAlegal i que no sé què...? Econòmicament, per
descomptat, és ruïnós, si vostè fos el director d’una empresa
evidentment li passaria com a qualsevol, que l’enviarien...
l’acomiadarien, segur, per una actuació d’aquest tipus. 

Sr. Carbonero, vostè em pot discutir si provisionalment era
justificat o no destinar a arxiu aquests locals, no s’han destrossat
els pisos, eh?, vostè sap igual que jo que es varen llevar els
envans de pladur, es varen mantenir les cuines i les cambres de
banys, per tant, just pareix que hi havíem entrat amb una
piconadora allà dins. Sí... i això és una paret.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Això és la comunicació entre els dos... va guanyar un premi,
vostè ho sap, veritat?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Un premi, un premi arquitectònic...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... va... no ho sé, jo no som arquitecte, això li deix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau, respectin els torns.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

... això li ho deix a vostè.

Sr. Carbonero, si la seva preocupació realment és que els
habitatges es destinin a habitatge jo li dic que els habitatges
estan destinats a habitatge. Quan això es va destinar a arxiu
teníem res més i res menys que quasi 300 habitatges sense
adjudicar, que són els que vostè va deixar, que a dia d’avui estan
adjudicats tots menys d’alguns municipis on adquirírem edificis
on no hi havia demanda, que això és un altre tema que dóna
molt de si, però realment si el nostre únic pecat en aquesta
gestió és haver provisionalment durant un temps per facilitar la
feina dels treballadors d’IBAVI, per a una millor gestió de
l’economia d’IBAVI, com vostè sap precària gràcies a
l’herència rebuda, el nostre únic pecat és provisionalment haver
destinat dos habitatges a arxiu crec que ho hem fet molt bé. De
tota manera, vostè ho pot valorar com vulgui igual que jo puc
valorar com ho consideri oportú la seva gestió al capdavant de
l’IBAVI.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Marí, una altra vegada el
thriller amb aquesta altra iniciativa, va ser la seva justificació
que aquesta ha estat una actuació provisional. Miri, si nosaltres
no ho arribam a denunciar això segueix així i, de fet, jo li he
passat la fotocòpia de la pàgina web on està penjat, penjat per
l’IBAVI, i aquí vostè veu perfectament que un mur de formigó,
a més hi ha les explicacions dels arquitectes de com es va fer,
un mur de formigó que separava els dos habitatges s’ha
destrossat per tal que els dos habitatges estiguin junts. Per tant,
això de provisional quan es va fer no tenia absolutament res, si
era provisional per què destrossaven la separació entre els
habitatges? Que ara ho hagin tornat a reconstruir i ara ja sembli
que no ha passat res? Doncs, home, ha passat, s’han fet obres
d’utilització d’habitatges per a un ús que no és el previst dins la
legislació d’habitatges de protecció oficial. Per tant, no és
veritat que no es va desqualificar perquè no feia falta, no és
veritat, ho varen intentar, home, ho varen intentar i varen
intentar forçar la màquina, però és impossible. És a dir, que la
seva intervenció tota ella està basada en una mentida. És
veritat... sí, en una mentida. 
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És veritat que vostès es varen trobar 400 habitatges
desocupats, no sé si són 400 o una mica menys, els que férem
nosaltres i que no hi havia temps per adjudicar. Ara, per
desgràcia, els que arribin, vostès mateixos, els que arribin es
trobaran zero habitatges, zero habitatges fets en aquesta
legislatura, zero habitatges començats, zero projectes fets per
aquest gran equip d’arquitectes que té l’IBAVI, zero. 

És a dir, que vostè podrà discutir la gestió del nostre govern
i la meva en concret, podrà dir el que vulgui de Campos o de no
Campos, etc., però, escolti, una legislatura de quatre anys amb
un resultat tan magre no havia passat mai, mai en aquesta
comunitat l’IBAVI havia estat quatre anys sense fer res de res.
L’únic que poden penjar resulta que és un forat fet a la
separació de dos habitatges amb tota la repavimentació, etc., per
convertir això en un arxiu, per l’amor de Déu! La veritat és que
comparar això escarrufa una mica.

Per tant, si han refet, si han tornat a la situació inicial i
aquests habitatges ara es poden adjudicar amb aquest
procediment exprés que vostès han posat en marxa, doncs, ja
estic content, ha servit de qualque cosa la nostra actuació
parlamentària; però, en segon lloc, Sra. Marí, vostè que
m’acomiadava ja de qualsevol empresa que m’hagués
contractat, miri a veure què fan amb els responsables d’aquesta
història, a veure què fan perquè aquesta història ni és gratis des
d’un punt de vista econòmic ni és gratis des d’un punt de vista
social, i políticament ha anat acompanyada de mentida rere
mentida. Per tant, malament, Sra. Marí, molt malament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10528/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10528/14, relativa a desqualificació d’habitatges
protegits per l’IBAVI. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bona tarda.
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