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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Núria Riera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5184/17 i
5369/17.

Segons l’ordre del dia previst hauríem de començar pel
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 5184/17, que
presenta el Grup Parlamentari Mixt, relativa a la modificació
dels requisits de permís de conduir motocicletes exigits als
accessos de cursos bàsics de capacitació com a policia local a
través de l’EBAP i per torn lliure, si bé del Grup Mixt les que
signen aquesta proposició no de llei són la Sra. Maria Consuelo
Huertas i Calatayud i la Sra. Montserrat Seijas i Patiño a causa
que cap de les dues és aquí, malgrat que sí la portaveu del Grup
Mixt la Sra. Tur hi és, per deferència a les dues diputades els
proposaria, segons el disposat a l’apartat segon de l’article 73
del Reglament que poguéssim alterar l’ordre del dia i
poguéssim començar amb la proposició no de llei que estava
prevista en segon lloc que és la RGE núm. 5369/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la lluita contra l’ocupació il·legal
d’habitatges. 

Per tant, aquesta presidència els demanaria si tenen cap
inconvenient que alterem l’ordre del dia i comencem per
aquesta segona proposició no de llei.

No hi ha cap inconvenient.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5369/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a lluita contra l’ocupació il·legal
d’habitatges.

Per tant, amb el consentiment de tots els assistents
començam el debat d’aquesta proposició no de llei RGE núm.
5369/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a la lluita contra
l’ocupació il·legal d’habitatges. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Font, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El mes
d’abril El Pi demanava al Ple a la presidenta què li semblaven
les distintes situacions que es donaven en distints indrets de les
Illes Balears d’ocupació d’habitatges d’una forma... en segons
quins casos fins i tot forçada i amb violència, i amb això

després vàrem presentar aquesta proposició no de llei que cerca
que aquest parlament condemni i rebutgi l’ocupació il·legal de
les cases i habitatges a les Illes Balears, il·legal, repetesc, i
segon, cerca que el Parlament de les Illes insti el Govern de
l’Estat a impulsar els canvis normatius il·legals que possibilitin
que davant una ocupació il·legal el seu propietari o posseïdor
legítim recuperi l’habitatge en un termini urgent i immediat de
manco d’una setmana, terminis que actualment fins i tot duren
sis mesos, set mesos i vuit mesos perquè realment el propietari
legítim o la propietària pugui tornar ocupar ca seva.

Nosaltres pensam que això és un problema que s’ha fet molt
gros, especialment a Mallorca, i que sembla que no preocupa,
per a nosaltres, als que tenen responsabilitats polítiques en
aquest sentit i quan dic “els que tenen responsabilitat
polítiques” no és un tema d’un àmbit únic i exclusivament
balear, sinó que també entra en un àmbit estatal.

Pensam que no podem mirar cap a un altre costat davant els
problemes que viuen alguns ciutadans d’aquestes illes. A
nosaltres ens agradaria que els partits grossos, Podemos, PSOE,
PP, no s’amagassin davant aquesta qüestió. Aquest mateix cap
de setmana, aquest que acabam de deixar només fa 72 hores,
els mitjans contaven que veïnats de Marratxí havien recollit
més de 1.000 signatures perquè les institucions facin qualque
cosa contra la usurpació il·legal dels habitatges, és a dir, això
era a abril, però aquest cap de setmana més de 1.000 signatures
en aquest sentit perquè facem qualque cosa.

Això és d’aquest cap de setmana, però en les darreres
setmanes i en els darrers mesos els casos d’ocupació han estat
molt nombrosos i estic convençuts que vostès els coneixen, fins
i tot habitatges on vivien persones en aquell moment, no a cases
desocupades. 

Recordau els casos que hi va haver d’una dona a Son
Gotleu que quan tornava a casa seva es va trobar que no podia
entrar perquè l’havien ocupada, una dona de 69 anys, ferida,
que volien ocupar també la seva casa a Sant Joan que li varen
donar una bona pallissa? Ocupacions per la força que s’han
produït també en altres indrets, a Palma, Marratxí, Inca,
Costitx, Capdepera, Manacor fins i tot a Campanet, que La
Sexta en va fer un especial, d’una família del sud d’Espanya
que amb tota la naturalitat del món i tenint cotxes Mercedes,
BMW grossos i tot això ocupaven l’habitatge i desenvolupaven
les seves feines, que no sé quines feines eren, no vull entrar en
això, i en aquella casa hi vivia una família ben pudent -ben
pudent-, però no pagava res, és a dir, l’amo pagava el corrent,
l’aigua i de passada no els podia treure.

Hi ha gent que a això té molta por, té molta por de trobar-se
amb casa seva ocupada. Per això creiem des d’El Pi que és
important que tots els grups parlamentaris deixin clar quina és
la seva postura davant aquesta greu situació i per això al primer
punt els he dit que condemnem aquesta ocupació il·legal.

Això per una banda, però també és important comptar amb
eines adients per tal que els propietaris o posseïdors legítims
recuperin els seus habitatges en un termini urgent i immediat
que és el segon punt com els he dit.
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La legislació actual fa que siguin uns desconeguts... els que
aconsegueixen accedir a l’habitatge..., desconeguts diguéssim,
com diria jo, és desconegut el procés per tornar recuperar
aquest tema, t’has de posar en mans d’una advocada o un
advocat i t’has d’armar de paciència i no pots entrar a casa teva
a agafar segons quins estris que tu has de menester, hi ha casos
a Inca que conec perfectament, que volia intentar recuperar la
bicicleta del seu fill perquè el cap de setmana havien estat a
aquesta casa, viuen a Pollença, és un periodista per cert, havien
estat a Pollença on viuen entre setmana, havien anat a Inca allà
a passar el cap de setmana, havien dut la bicicleta, la deixen,
tornen a cercar la bicicleta el dilluns i es troben la casa
ocupada, ni recuperar la bicicleta del seu fill fins al cap de sis
mesos i una setmana en què han estat trets fora aquestes
persones.

La previsió de l’article 245 del Codi Penal i el règim
processal per a la recuperació de la propietat s’han demostrat
absolutament insuficients, és a dir..., perquè si no hi ha una
immediatesa, no hi ha una rapidesa en aquest sentit és difícil.
És vera que en segons quins casos el que ha estat la jutgessa o
el jutge ha pogut, tal vegada perquè tenia més descarregada la
feina del seu jutjat, actuar amb més celeritat i en quinze dies
s’ha pogut fer, però és un cas cada dos-cents, és un cas cada
dos-cents.

És evident que aquesta situació escapa de les competències
de la comunitat autònoma, però és necessari un canvi al Codi
Penal per evitar aquestes situacions. 

Per això, també volem amb aquesta proposició no de llei
instar l’Estat a fer aquests canvis normatius i legals.

També ens agradaria que els partits d’aquesta cambra que
tenen representació a Madrid facin alguna cosa, per exemple
una proposta de reforma del Codi Penal estaria bé, per als que
teniu representació a Madrid. Nosaltres pensam que no és de
rebut que si un ocupa entra dins ca teva hagin de passar aquests
cinc o sis mesos per treure’l fora.

I ja per acabar, ens queixam que hi ha famílies que no
tenen... que tenen, vull dir, problemes per llogar un habitatge,
però és que aquí hi ha gent que s’estima més tenir buit el seu
pis perquè tenen por a posar un cartell que es lloga, perquè el
fet de posar un cartell que es lloga... el que fa molta gent és,
d’aquestes bandes organitzades..., perquè fa deu anys els
ocupes eren gent que no tenia on poder anar a dormir,
actualment les màfies que hi ha, i ho va demostrar La Sexta
amb el seu programa o en aquests casos que han passat a
Marratxí o han passat a Sant Joan o aquí a Son Gotleu, és ben
sabut perquè la policia ho ha dit que són bandes organitzades,
totalment organitzades.

Davant aquesta situació demanam si pot ser el vot
favorable. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Cabrer, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular compartim la
filosofia i les propostes d’aquesta proposició no de llei
presentada per El Pi.

Efectivament, l’ocupació il·legal d’habitatge té actualment
unes dades alarmants a tot Espanya i ja... molt lluny de la gent
que no tenia mitjans per tenir un habitatge i que al principi fa
ser la filosofia d’aquesta ocupació il·legal, aquestes persones
vulnerables, però ara només representen un 15% de tota
aquesta ocupació il·legal perquè la resta són persones que tenen
antecedents penals. Hi ha estudis a Espanya que parlen de quasi
87.000 famílies que ocupen habitatges de forma il·legal a
Espanya, i això és un fenomen que va a més i que,
efectivament, requereix unes mesures i un pla d’actuació
integral que crec que a nivell del Congrés dels Diputats, doncs,
s’està pensant en posar en marxa per mirar aquest pla integral
transversal, des de diversos àmbits que s’han d’afrontar aquesta
qüestió.

Evidentment també, doncs, s’ha de tenir present que hi ha
ajuntaments que permeten de qualque manera que hi hagi
aquesta ocupació il·legal o que fan els ulls grossos o fins i tot
la fomenten, per la qual cosa la filosofia també dels distints
partits fa mal al que és un dret, que és el dret a la propietat
privada, que sota cap concepte ha de permetre una ocupació
il·legal perquè, a més, això repercuteix en la política
d’habitatge perquè fa més difícil gestionar una política
d’habitatge perquè el mercat està distorsionat i al final és un
greuge comparatiu per a les persones o famílies vulnerables que
troben menys habitatges perquè ja estan ocupats il·legalment,
ja dic, per un percentatge de gent que són màfies, com ha dit el
representant de... el portaveu d’El Pi.

A partir d’aquí, nosaltres creiem que s’ha d’afrontar des
d’un punt de vista de la normativa, de la llei d’habitatge, des de
l’acció també policial i també a nivell judicial i fent
modificacions o de la Llei d’enjudiciament criminal, la civil, el
Codi Penal perquè al final per entrar en un domicili es necessita
autorització judicial, perquè això sí que és un dret
constitucional, per la qual cosa nosaltres compartim el punt
primer de condemnar i rebutjar aquesta ocupació il·legal
d’habitatges, i també el segon, que l’Estat faci canvis normatius
i legals perquè agilitin aquesta mesura, però tal vegada
nosaltres plantejaríem una esmena in voce que consideram que
en menys d’una setmana donar suport a això, doncs, és difícil
que en menys d’una setmana sense necessitar autorització
judicial pugui ser una realitat. Nosaltres, doncs, una esmena in
voce que digués que en el menys temps possible i com a màxim
dos mesos o qualque cosa així crec que seria més real. 

Si no s’accepta l’esmena nosaltres el primer punt el votarem
a favor i el segons ens abstendrem, però bàsicament per aquesta
qüestió, perquè la filosofia de tota aquesta proposició no de llei
la compartim.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la qüestió de l’habitatge és clar
que és molt greu, la mancança d’habitatge la pateix molta gent
i aquesta gent ha de tenir un sostre, com tenim totes i tots. 

És veritat que hi ha dues parts, propietaris i persones que no
tenen sostre. Dins dels propietaris hi ha propietaris que són
petits propietaris, que tenen una altra casa a més de l’habitual,
però hi ha també grans propietaris, com són immobiliàries,
bancs, fons buitre, financers o empreses financeres que tenen
molts d’immobles que els tenen buits i que no fan ús d’aquest
habitatge com està previst, que un habitatge és per ser habitat
no per estar buit.

Aleshores tenim una altra part que són les persones que
ocupen, n’hi ha també dos tipus: hi ha les màfies de lloguer o
gent que ocupa la casa d’una forma, d’una manera no legítima,
per dir-ho d’alguna forma. Jo crec que són aquests els casos
que surten a televisió, és clar, a televisió surt la família que té
molta barra o la gent que té molta barra i que tenim ingressos
de sobra, idò, ocupa un habitatge que està buit, que ha vist,
efectivament, un cartell de què es lloga i diu, aquest habitatge
està buit, ens ficam a dins i que ja el propietari que faci el que
pugui. 

Sincerament, malgrat les dades que ha dit la portaveu en
aquesta comissió del Partit Popular que tan sols són el 15% les
famílies que ocupen podria ser d’una forma sincera l’habitatge,
diu que la majoria, l’altre 85% és gent que té fins i tot
antecedents penals. 

Avui hem dit que s’ha demostrat que és molt fàcil amb el
PP tenir antecedents penals perquè ara mateix, avui, tendran
antecedents penals o almenys una fitxa policial oberta fins i tot
el segon de Junqueras, del conseller Junqueras de la Generalitat
catalana, detenció que des d’aquí rebutjam d’una forma
contundent. És molt fàcil tenir aquests antecedents penals que
es reclamen per part del Partit Popular. 

Miri, la majoria de les famílies que ocupen pisos buits són
famílies que no tenen recursos, són famílies que han de tenir un
sostre en el qual desenvolupar la part social que tothom fem
amb la familia amb normalitat i, per això, som deutors moltes
vegades de bona fe, que no tenen recursos i que ocupen
segurament no habitatges de gent de petits propietaris sinó
moltes vegades són ocupats, són recuperats els habitatges buits
de bancs, de fondos buitres i financers.

Per això, creiem que simplificar-ho tot, simplificar-ho tot en
tot són ocupacions il·legals, idò, crec que és molt simplista i
que hem d’afinar aquesta proposició i aquestes propostes que
fa El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. 

Per això, fem una proposta de modificació dels punts, que
seria incloure a l’apartat primer: “el Parlament de les Illes

Balears condemna i rebutja l’ocupació il·legal per màfies o fins
especulatius de cases i habitatges a les Illes Balears”. I el dos
seria: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius i legals que
possibilitin que davant d’una ocupació il·legal feta o realitzada
per màfies o amb fins especulatius el seu propietari o
posseïdor...” O sigui, incloure, distingir perfectament quins
tipus d’ocupacions volem que sigui efectiva la sortida de
l’habitatge, perquè si la familia és deutora de bona fe, si la
familia no té recursos propis per costejar-se, per pagar un
habitatge, què faríem nosaltres, què faríem cadascun de
nosaltres si no tenim recursos i tenim els fills i filles al carrer i
no tenim sostre, no ens ficaríem a qualque habitatge o què o
estaríem al carrer? Plantegem aquesta qüestió, què faríem
nosaltres? Reflexionin, per favor.

Aleshores, crec que cal distingir, cal diferenciar quins tipus
d’ocupació d’habitatges parlam, de quin tipus. Podríem parlar
quasi d’una ocupació il·legal i una altra que és una recuperació
d’un habitatge que hauria de ser ja posat a disposició de la gent,
habitatges que pertanyen a bancs, a financers, que estan buits.
Aquests habitatges no estan ocupats, estan recuperats per la
gent. Reflexionem i demano, demanem a El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES que consideri incloure aquest matís que
creiem que és molt important dins les propostes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, a mi em perdonin, però sincerament amb el que passa a
Catalunya en aquests moments amb la Guàrdia Civil ocupant la
Generalitat de Catalunya, detenint càrrecs públics, no em surt
del cos haver de defensar cap PNL, i com a càrrec electe i que
se suposa que som aquí representants del poble i de la
democràcia crec que és molt greu el que passa i crec que és
molt greu que fins i tot nosaltres facem com si no passàs res i
mirem cap a un altre costat. He estat criticat i se m’ha demanat
la dimissió aquesta setmana per dir que aquesta cimera que
muntava el PP aquesta setmana era neofeixista; després de
veure això d’avui, el que passa avui i que crec que és molt greu
i hauria d’indignar qualsevol demòcrata, vaig fer curt, i això és
el primer que volia dir.

La resta, sincerament..., partesc una mica de la mateixa
lectura que ha fet sobre la proposició d’El Pi el company Aitor
Morrás. Crec que quan parlam de l’ocupació il·legal hauríem
d’anar al problema de fons, que evidentment el problema de
fons en termes majoritaris és la dificultat d’accés a un habitatge
a les Illes Balears, i evidentment hi ha casos d’ocupacions
il·legals de cases que tenen a veure amb màfies organitzades,
però evidentment si anam, diguem, a la qüestió més ontològica
i ens plantejam fins i tot un conflicte en termes de drets, hi ha
el dret de l’habitatge per una banda i el dret a la propietat per
l’altra, en cas de necessitat per a mi prevaldria, si volen per una
qüestió ideològica, sentimental, com li vulguin dir, el dret a
l’habitatge. A mi no em faria cap llàstima que una família que
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no té recursos... evidentment, si se m’apel·la a mi jo també ho
faria; com a pare de família nombrosa, si em veiés en una
situació de necessitat no em faria cap “daixona” ocupar un dels
milers d’habitatges buits que tenen els bancs, i evidentment
estaria atemptant contra el dret a la propietat privada i estaria
exercint el meu dret a l’habitatge.

Entenc que allò que vol transmetre El Pi amb aquesta
proposició no de llei es refereix sobretot als casos d’ocupacions
il·legals que tenen a veure amb trames de màfies organitzades,
però així com està redactada i sense filar prim pens que al que
contribueix, d’aprovar-se en aquests termes, seria a
criminalitzar qualsevol mena d’ocupació de cases, i per tant
d’alguna manera també a menystenir el que seria el dret a
l’habitatge, que ja sé que el company d’El Pi em respondrà que
per això estan els polítics i els governs, per resoldre el
problema de l’habitatge per una altra via, però jo també li dic
que bé sap que ja voldríem tenir prou poder com per realment
canviar tota aquesta situació.

Per tant, perquè aquesta proposició pugui comptar amb el
vot favorable de MÉS per Mallorca, hauria de filar un poc més
prim i en tot cas li pregaria si estaria obert a poder
transaccionar o acotar una mica més el punt 2 per poder-li
donar suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca no hi ha cap diputat que el representi, i per tant toca
ara el torn al Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputades, diputats. Crec que
el sentit d’aquesta iniciativa i el que pretén expressar El Pi amb
aquesta iniciativa ha quedat molt clar i molt ben explicat per
part del diputat Font, i entenem que quan no acotam a l’àmbit
dels exemples que ell ha posat aquí queda molt clar que és de
sentit comú donar suport a la iniciativa que presenta. El que
passa és que també és cert que, com ha explicat el Sr. Abril,
trob a faltar-hi definició i trob a faltar-hi un major detall de les
casuístiques que hi ha o, com a mínim, un major detall respecte
dels casos en què certament es vol actuar, perquè no és
comparable parlar de l’ocupació de cases particulars que tenen
propietari i que de fet estan essent usades, i hi ha molta gent
que s’ha trobat que quan ha arribat a ca seva l’estava ocupant
una altra família, i això és cert. I llavors una altra cosa ben
diferent, també, són els casos de l’ocupació per part de famílies
que en moltes situacions es troben veritablement desesperades,
l’ocupació de pisos que, com han dit alguns diputats aquí, són
propietat de grans fons d’inversió i que no tenen altre objecte
que ser una mera font d’ús mercantilista.

En tot cas que quedi clar que en termes generals em
sembla..., no estam a favor, evidentment, de l’ocupació il·legal
de cap immoble, independentment de qui sigui el seu
propietari. Per tant jo voldria manifestar que crec que si el Sr.
Font s’avé a concretar un poc més aquesta iniciativa, li

donarem suport, si podem pactar una redacció un poc més
concreta, i si no és així ens abstendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Garau, que no ho ha manifestat
a l’inici de la comissió però entenc que substitueix el Sr.
Alcover. Per tant té la paraula per deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi, primer de tot, volem
mostrar la nostra indignació, la nostra preocupació i la nostra...,
bé, no ho sé, un sentiment realment d’impotència respecte del
que passa a Catalunya, i desitjam que tot d’una, el més aviat,
les parts en conflicte es posin a parlar i ens evitin una catàstrofe
social i política encara més gran.

Respecte de la moció jo voldria fer una consideració prèvia,
aquelles persones que tenen un problema social que els
impedeix trobar un habitatge segons les seves necessitats i
segons els ingressos i els recursos econòmics que tenen,
aquestes persones han d’anar als serveis socials, i de fet hi van;
si viuen a un poble, van als seus serveis socials municipals; si
viuen a una ciutat, van als serveis socials del seu districte o fins
i tot van als serveis específics que s’han creat els darrers anys
d’ajudes als habitatges. Per tant que avui en dia hi hagi
persones amb problemes socials greus que ocupin un habitatge
és un fracàs del sistema de serveis socials, ja siguin els
municipals generals, com els serveis socials específics de
l’habitatge, que tenen per exemple allò de l’IBAVI, no?

Per tant crec que quan es dóna una ocupació d’habitatge els
primers que han d’actuar entenc que han de ser els serveis
socials municipals o els de l’IBAVI, i han de dir: “A veure,
aquesta família que ha ocupat o aquesta persona que ha ocupat
aquest habitatge, és una persona amb necessitat socials
d’habitatge, realment constatables i evidenciables?”; per tant a
aquesta persona se li ha de donar una sortida d’ajuda, que estan
establertes; de fet avui l’IBAVI té un sistema d’ajudes que hi
ha persones que paguen 100 euros o 150 euros al mes per un
habitatge; per tant aquest tema l’hem de tractar socialment, el
tema, diguem, de l’ocupació i de l’actuació immediata respecte
d’aquesta ocupació.

Evidentment quan es tracta ja d’un altre tipus de persones
que ocupen les cases, ja sigui per una qüestió de comportament
social, asocial, o de comportament econòmic per fer estafes,
evidentment amb aquestes persones s’ha d’actuar de manera
diferent, però en les dues ocasions, ja sigui per una necessitat
social com per una qüestió de benefici econòmic, no es pot
consentir que una persona ocupi la casa d’una altra, perquè
aquesta altra també pot tenir unes situacions de necessitat i
d’emergència social i de problemàtiques sobrevingudes que a
vegades no tenim en compte perquè és el propietari. Crec que
en aquest sentit, en qualsevol dels casos, ja sigui per una raó o
per una altra, les ocupacions de cases no s’han de permetre. 
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I el que diferenciaria d’unes i altres és l’actuació. Per tant,
en aquest sentit, respecte del primer punt de la proposta d’El Pi,
nosaltres hi estam d’acord, el Parlament ha de rebutjar
qualsevol ocupació de casa. Respecte del segon, també crec
que aquí s’ha de matisar, s’hauria de matisar perquè el temps
que es dóna és... potser és massa poc, una setmana,
jurídicament i procedimentalment potser és massa poc.

I després nosaltres proposaríem un tercer punt a afegir, anar
al problema de fons, perquè és vera que existeix una manca
d’habitatge públic accessible per a molta gent, i això, vulguis
no vulguis, genera un determinat tipus de minories que,
cansades de rodar per aquí i per allà cercant habitatge, un dia
peguen una potada a una porta i es fiquen a una casa. Per tant,
evidentment, el parc d’habitatges públics d’Espanya i de
Balears és molt minso, s’ha de crear molt d’habitatge públic, i
per tant nosaltres faríem una moció en aquest sentit, si el
representant d’El Pi ho acceptàs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Pel que han manifestat els
diferents portaveus que han intervingut hi ha hagut diferents
propostes in voce, tant del Partit Popular com de Podem; MÉS
per Mallorca també ho ha fet, i el Grup Parlamentari Socialista
ara també ho ha fet.

Per tant, ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts, i si es vol pronunciar
sobre aquestes propostes que li han fet en aquest moment, idò
que també ho pugui fer. Té la paraula, Sr. Font, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies. A veure, jo també estic, puc estar afectat amb el
que passa a Catalunya i rebuig aquesta forma de com fan les
coses, és a dir, he dit moltes vegades que això és un problema
polític que s’havia d’arreglar amb diàleg polític i El Pi fins i tot
ha fet un comunicat, però en aquest sentit i el problema és que
ha fracassat la política, és a dir, ni la forma d’actuar aplicant la
llei a muerte ni la forma unilateral de fer les coses que han fet
a Catalunya és la solució. És a dir, el problema es que de estos
polvos, estos lodos i ens estan embullant a tots. Però a part
d’això existeix una realitat geogràfica que es diu Illes Balears,
ho dic perquè el Sr. Abril s’animi, perquè nosaltres tenim
responsabilitats amb el nostre al voltant de milió cent mil
habitants que necessiten de solucions, però rebuig també
aquesta forma d’actuar que es fa, és a dir, com hem expressat
ja altres vegades.

Miri, per fer una contesta tal vegada general a les distintes
propostes, nosaltres a la proposta, tant que ha fet la portaveu
del PP com la proposta que ha fet el portaveu del PSOE, pel
que fa referència al segon punt ens semblaria bé que “... es
recuperi l’habitatge en un termini urgent i el més aviat
possible”, val, que sigui un termini urgent i el més aviat
possible, llevam això d’immediat i de manco una setmana. No
l’acotaria tampoc a dos mesos perquè la urgència ja que... com
que vostès jo accept l’argument de l’argument, diguéssim,

legal, judicial, jo no he d’acotar la feina de les jutgesses ni dels
jutges en aquest sentit. És a dir, ens semblaria bé en aquest
sentit.

A la proposta que ha fet també el portaveu del PSOE que hi
hagués un tercer punt perquè hi hagués aquest compromís, jo
li demanaria al Sr. Jaume Garau que ho redactàs i amb molt de
gust... a mi em sembla perfecte que hi hagi un compromís de
més habitatge públic i si pot ser detallar que no sigui tan sols
habitatge públic en règim de venda sinó que sigui també una
part important en règim de lloguer, que és on hi cap aquesta
gent perquè els lloguers aquests els pots controlar a nivell de
preu i poden se molt assequibles i a la vegada simbòlics, com
han fet molts d’ajuntaments al llarg d’aquests darrers anys amb
l’habitatge públic FOM de la quota que ens quedàvem,
diguéssim, que fos de lloguer. Per tant, El Pi acceptaria aquest
tercer punt i aquestes dues propostes que han fet aquests partits
perquè no s’acoti això almanco una setmana.

Pel que fa referència a l’altre punt em sap greu, em sap
greu, el punt 1 és clar, és a dir, més definit estam jugant que
jugaríem amb la il·legalitat, és a dir, el Sr. Aitor Morrás em...
jo l’he vist un poc espès perquè vostè entén perfectament el que
dic jo, perfectament, però ha de defensar un col·lectiu que és
d’allà on vostè pensa que té vots, no van a votar normalment
aquesta gent, jo també li dic amb tota la prudència. Després,
vostè ens fa una diferència de propietaris i després ens fa una
diferència d’inquilins; no, no, la Constitució és molt clara en
aquest sentit, és molt clara, no hi ha distints propietaris, no hi
ha distints inquilins. 

Estic molt d’acord amb el que ha dit Jaume Garau pel que
fa referència a la feina de serveis socials, clar, hi ha una
diferència molt grossa d’aquells que han tengut la
responsabilitat de tenir famílies dormint al carrer, hem parlat de
famílies que dormen al carrer, és molt distint això. És a dir, si
has tengut la responsabilitat durant vint anys aquests vint anys
són molts d’anys, però són molts d’anys i especialment aquests
vint, setze i t’adones que la preocupació era tenir habitatges de
protecció oficial i que no tots fossin per a venda sinó que hi
hagués una part important que fos de lloguer i aquesta part fos
de l’ajuntament perquè realment per a la gent que no tenia
sostre a casa teva, al teu poble, poguessin estar-hi. Vostès no
han gestionat un municipi que tengués un 23% o un 24 % de
població magrebí, no l’ha gestionat, no hi va haver cap mai que
dormís al carrer, ni magrebí o no magrebí. I les cases que es
varen fer que hi havia professors, escoles velles, perquè aquesta
gent que no tenia més que poder pagar tal vegada cent pessetes
o cent cinquanta pessetes al mes pogués tenir un habitatge de
lloguer. 

Menys parlar i més arromangar-nos, n’hi ha massa que els
agrada que els serveixin la paella i que de passada els escurin
els plats, però hi ha gent que ha de fer la paella, l’ha de servir
i després ha d’escurar els plats. Aquí es tracta de saber fer la
paella, saber-la menjar i saber escurar els plats i escurar els
plats queda molt clar què és escurar els plats, escurar els plats
és que tenim unes competències, per això estic totalment
d’acord amb el que ha dit el portaveu del PSOE que posem
aquest punt 3, tenim unes competències que les hem de saber
exercir i si algú no les exerceix bé el que hem de fer és posar en
coneixement que aquest batle, aquesta batlessa, aquesta
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regidora, aquest regidor, aquest conseller, aquesta consellera,
aquest director general o aquesta directora general no fan el que
toca fer amb les competències que tenen. Així de clar, així de
clar. 

Els serveis socials fan una feinada en aquest sentit. A molts
de municipis de Balears hi ha altres associacions i ONG que
col·laboren amb els ajuntaments. El cas que jo conec varen
arribar fins i tot a Càritas a reformar un edifici antic, que era de
Càritas, per fer habitatges pont. Habitatges pont, què vol dir?
Que durant un temps són allà fins que trobam una feina a
aquesta persona perquè després pugui anar a un habitatge que
realment pugui pagar. Això és gestionar el dia a dia, l’altre, “lo
nostro” és un cafè en El Diplomàtic, que ja està tancat. Parlam,
i jo ho arreglaria així, pum pam. Som, sota el punt de vista del
Sr. Morrás quan vostè parla d’això, no s’enfadi, és
irresponsable. Vostè del patiment dels altres en fa la seva
política, i en canvi jo li dic que del patiment dels altres ha de
fer la seva gestió vostè perquè vostè cobra com jo per realment
donar solucions, no per fer discursos, donar solucions i vostè
té encara més responsabilitat que jo perquè vostè donar suport
al Govern.

Davant d’aquesta situació jo no sé com separar a un paper,
la propietat de societats la podem ocupar, si són propietats de
fondos buitre, perquè ho hem de dir així, ho hauria de posar
així, les podem ocupar, els que són màfies no les poden ocupar.
És a dir, vostè sap que està dins un estat democràtic o està dins
un estat bananer? Vostè ha de ser capaç que gent intel·ligent,
homes i dones, al·lots i al·lotes, joves que estan preparats més
que mai, quan ens entenguin diguin, “i aquests “tios” topen o
no topen?”. Sap què és topar? Sap què és topar?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, li agrairia que vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab, però és que és molt dur sentir el que he sentit.
Davant aquesta situació nosaltres accedim al que han dit
anteriorment del punt 2, i acceptam el punt 3 també, que diu el
representant del PSIB.

Crec que només em queda dir-li Sra. Presidenta una cosa,
“vivim una situació diferent del que enteníem antigament com
els ocupes, que intentaven cercar un habitatge gent, intentava
cercar habitatge gent que no el tenia abans, no, ara estam,
sembla ser, previsiblement davant una situació que podria ser,
fins i tot, de màfies que ocupen habitatges que tenen propietari,
que hi viuen i que després el lloguen a tercers d’una forma
absolutament indigna”. Són paraules de la presidenta del
Govern a la meva pregunta de dia 11 d’abril.

Dic, crec que el que hem de fer, com que la presidenta
també en aquest sentit sap què està passant, és estar tots ben
units i fer molts més habitatges socials, especialment en règim
de lloguer, per a persones desfavorides. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Abans de passar a votació demanarem
se’ns aclareixi, se’ns digui literalment i se’ns faci arribar a la
Mesa el redactat d’aquest punt 3. 

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí. El redactat seria així, l’esmena seria així, “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a finançar
habitatge públic de lloguer mitjançant la creació d’una línia
d’actuació de l’ICO per finançar la construcció d’habitatges
socials que puguin integrar-se al parc públic d’habitatges de
lloguer de les Illes Balears en línia amb els objectius dels plans
estatals d’habitatge, així com per finançar actuacions de
rehabilitació i renovació d’habitatges individuals, especialment
la rehabilitació sostenible.” 

Aquesta és l’esmena, és una mica densa perquè bé, perquè
s’han de diferenciar tot una sèrie de termes perquè quedi clara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garau. Així doncs he de demanar al portaveu
proposant, Sr. Font, si acceptaria la votació separada dels tres
punts?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, per part meva sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, el primer punt quedaria literalment com està
redactat, el segon quedaria igual excepte la darrera part que se
suprimiria “immediat de manco d’una setmana” per “el més
aviat possible”, i el tercer punt tal com ha donat lectura el Sr.
Garau.

Passam, idò, a votacions. 

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 3 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



804 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 48 / 20 de setembre de 2017 

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 3 vots en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions no n’hi ha tampoc.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat, 11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 5369/17, relativa a lluita contra l’ocupació
il·legal d’habitatges.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5184/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels
requisits del permís de conduir motocicletes exigits en els
accessos a cursos bàsics de capacitació com a policia local
a través de l’EBAP i per torn lliure.

En relació amb la primera de les proposicions no de llei que
hi havia prevista en la sessió d’avui, la RGE núm. 5184/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, se’ns ha fet arribar a la
Mesa que la Sra. Seijas, qui previsiblement l’havia de
presentar, no serà a temps a arribar a la comissió i per tant,
aquesta presidència els proposa una nova alteració de l’ordre
del dia d’avui en el sentit d’ajornar aquesta proposició no de
llei i la seva votació per a una propera sessió de la comissió....
si hi estan d’acord ho faríem així i, si no, decauria.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sra. Presidenta, però mantindrà torn o passa
darrere de tot?, perdoni que li ho demani, però és que és
important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Açò és una facultat de la Mesa, es decidirà a la Mesa de la
comissió.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Puc fer una proposta? Evidentment vostès l’estimaran o no,
però jo li faig una proposta si no hi té inconvenient, que seria
que passi a la cua de les iniciatives bàsicament perquè si la Sra.
Seijas no ha pogut defensar la seva iniciativa: a) m’ho hagués
pogut comunicar com a representant del grup, en aquest cas
hagués pogut defensar-la si ens haguéssim posat d’acord, i b)
perquè en tot cas crec que hauria d’haver fet saber a primera
hora del matí o quan ha començat la comissió per tal que ho
haguéssim tengut en compte. 

Per tant aquesta és la meva proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Queda reflectida a l’acta la seva proposta. 

Per tant, idò s’altera novament l’ordre del dia de la comissió
d’avui en el sentit d’ajornar el debat i votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 5184/17 per a una propera sessió de la
comissió.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, el Sr. Lafuente havia demanat paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Deman la paraula en relació amb les manifestacions del
diputat Sr. Abril respecte dels diputats d’aquest grup.

Segons l’article setanta i busques que parla del decòrum
parlamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, si em concreta l’article aquesta mesa valorarà
si se li dóna... la presidència valorarà si li dóna la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

L’article 76, crec que és, que parla del decòrum
parlamentari, el Sr. Abril acaba de manifestar que es reafirmava
en la seva manifestació respecte dels diputats d’aquest grup en
una comissió, crec que com a mínim tenc dret a... com a grup
a parlar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, aquesta presidència considera que no s’ha
faltat al decòrum d’aquesta comissió i que no hi ha hagut cap
al·lusió directa a cap diputat concret i per tant, no li don la
paraula.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705184
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