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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeix qualque
substitució?

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix David Abril, Joana Aina
Campomar... Ah, Antoni Reus substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 14513/16, del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Govern de les
Illes Balears, per tal de retre compte de les noves línies
estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la compareixença RGE núm. 14513/16, del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears, per tal de retre compte de les noves
línies estratègiques de gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge,
IBAVI.

Assisteix el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
el Sr. Marc Pons i Pons, acompanyat del Sr. Casimir Godia
Casablancas; del director general d’Habitatge i Arquitectura; de
la Sra. Maria Antònia Garcias i Roig, gerent de l’IBAVI; de la
Sra. Martina Carolina Marqués, cap de gabinet; del Sr. Gabino
Gonzalo i Marí, cap de premsa; de la Sra. Antònia Artigues i
Monteros, assessora del Parlament i Comunicació i del Sr.
Eduard Robsy i Petrus, assessor de la conselleria.

Té la paraula el Sr. Marc Pons. Quan vulgui vostè.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparesc en aquesta cambra, com deia el president, a petició
pròpia, una compareixença que vaig sol·licitar a finals del mes
de novembre de l’any passat, en el moment en què des de la
conselleria vam fixar les directrius estratègiques de la política
d’habitatge que des de l’IBAVI vam decidir que impulsaríem,
un plantejament diferent de com fins ara s’havien anat aplicant
les polítiques d’habitatge, que suposarà no poques tensions i
grans esforços, que de manera informal vaig tenir l’oportunitat
de poder compartir amb els diferents grups que vostès
representen i que avui vull explicar i vull deixar constància amb
la meva compareixença en aquesta comissió.

L’IBAVI és una empresa pública que gestiona 1.805
habitatges de lloguer a les Illes Balears: 1.503 a Mallorca, 213
a Menorca, 75 a Eivissa i 14 a Formentera, que començarà a
gestionar ara ja de manera immediata. Quina era la prioritat i
quins eren els objectius que es marcava l’IBAVI abans de la
crisi del 2007? Era sobretot, ho dic així, era una gran
promotora d’habitatge públic, que tenia per objectiu la

capacitat de construir, per vendre a preu taxat i, per tant, per
poder fer factible l’accés a l’habitatge en règim de
compravenda sobretot, d’aquelles persones que tenien més
dificultats per poder-hi accedir. Gestionava també per suposat
una part d’habitatges de lloguer, a més a més, de diferents
línies d’ajuda.

D’aquesta malaurada crisi de 2007-2015, sempre és difícil
posar-li la data d’acabament, perquè açò realment encara és
molt dur, han canviat evidentment moltes coses. La gran
demanda d’habitatge a dia d’avui per part de la ciutadania no
està lligada a la compravenda, com abans feien, sinó que està
lligada bàsicament al lloguer. Els ciutadans en aquests moments
amb necessitats d’habitatge, demanen a l’administració pública
habitatges per llogar, no habitatges per vendre, com feien
abans. Som un Govern, a més a més, i ho saben vostès, amb
pocs recursos públics per destinar a la construcció de noves
promocions i gestionam a la vegada línies d’ajuda, com es feia
anteriorment.

Tota aquesta nova realitat que ha sortit fruit d’aquesta crisi
econòmica ha marcat en certa manera i ens obliga a replantejar-
nos les nostres prioritats, les grans prioritats de l’IBAVI, que
hauríem de demanar sobretot que fos eficient, des del punt de
vista de la rendibilitat social en la gestió d’aquests habitatges.
1.805 habitatges són..., pensin que estan llogats al voltant del
90%, perquè sempre circulen, però pensem que parlam, sempre
amb números rodons, de 1.800 famílies amb pocs recursos
econòmics, moltes vegades amb forta conflictivitat en alguns
casos, i que la gestió no és sempre fàcil. Per fer-ho bé ens vam
marcar sobretot abordar dos grans fronts per guanyar aquesta
rendibilitat social de l’IBAVI. Una d’elles abordar una situació
d’impagaments, de morositat que existeix dins de l’IBAVI i
que fa que en aquests moments tinguem una problemàtica de
fons, que si no l’explicam, no l’abordam i no la solucionam,
evidentment llastra l’eficiència social, la rendibilitat social que
com a empresa ha de tenir.

I per altra banda, també, la importància i la necessitat de
fixar uns criteris objectius, transparents, que defineixin
l’accessibilitat a l’habitatge públic, que no hi hagi dubtes de qui
té més dret a poder-hi accedir, en funció de la seva situació.
Som dels que crec en la importància de posar en valor allò
públic, som dels que crec que, com a objectiu, hem de fer
possible que les nostres empreses públiques siguin i donin la
millor eficiència i la millor gestió, cercant la màxima
rendibilitat, perquè només des d’aquesta perspectiva, serem
capaços d’enfortir l’estat del benestar i si no som nosaltres els
que evidentment creiem en allò públic, els que ho defensam i
ens toca a tots nosaltres defensar-ho, llavors l’únic que pot
succeir és que es vagi degradant cada vegada més, fins a fer-se
ineficient. I des d’aquesta perspectiva, per tant, ens toca
abordar coses que no funcionen prou bé i que voldríem que
funcionessin bé. 

Avui el que faré, primer ara, serà en certa manera explicar-
los per tant, en un exercici de transparència, si em permeten la
paraula de l’striptease, quina és la situació dins l’IBAVI, quina
és la situació també de la morositat de l’IBAVI perquè vostès
ho puguin conèixer, amb l’objectiu de donar també a la vegada
respostes. Explicarem per tant, idò un problema heretat, un
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camí per solucionar-lo, que necessita i així ho entenem
nosaltres, l’acord de tothom. 

Dins el primer bloc, parlava de dos, de la importància
d’afrontar la morositat i de la transparència en l’adjudicació
dels habitatges, dins aquest primer bloc hi entra aquesta
necessitat d’afrontar la morositat i cercar la rendibilitat social
de l’IBAVI. Quina és la situació de la morositat en aquests
moments, a 31 de desembre del 2016? En aquests moments
dels 1.800 habitatges de lloguer, n’hi ha 822 d’adjudicataris,
amb un contracte en vigor que es troben en una situació de
morositat. Aquests 822 inquilins no duen només un mes sense
pagar, en duen alguns més, en total parlam de 13.366 rebuts
pendents de pagament, el que representa un deute acumulat de
3.983.273 euros. Si açò ho lligam als que estan en aquests
moments ocupats, tots els inquilins, els adjudicataris, parlam de
què un 53% dels adjudicataris, dels inquilins que ocupen un
habitatge de l’IBAVI es troben en situació de morositat. I a més
a més, els don una dada més, d’aquests 822 adjudicataris, n’hi
ha 231 que tenen més de 20 rebuts pendents, on el deute
d’aquests 231 inquilins és de 3.099.384 euros. Aquests 231
adjudicataris que duen més de 20 rebuts pendents, representen
el 16% total del parc.

Aquestes són xifres que si fóssim evidentment a l’àmbit de
l’empresa privada, obligatòriament suposaria un concurs de
creditors, en som perfectament conscients. I també, quan dic
açò, també som conscients que la política i l’estratègia que ens
marcam dins l’IBAVI no és la de cercar la rendibilitat
econòmica, perquè som una empresa per donar una resposta a
necessitats socials existents de gent que ho passa molt
malament. Però sí que hem de voler gestionar l’empresa
pública, de tal manera que garanteixi evidentment unes pautes
de comportament que facin possible la millor resposta a la
demanda que la societat ens fa.

I de quan ve aquest increment? Açò ha estat sempre així o
resulta que es produeix a qualque moment determinat? Les
xifres, i després els ho donaré, ens diuen que en un moment
determinat, a l’any 2012, quan més crua era la crisi econòmica,
moments on era prou difícil, l’IBAVI es declara lliure de
desnonaments, i per tant en aquell moment no fa passes per
garantir el cobrament dels rebuts. En aquell moment, a l’any
2012, la morositat estava per davall del 20%, estava al voltant
d’un 19, que ja de per si la podem valorar com a alta o baixa;
recordem que ara, a 31 de desembre de 2016, ens trobam al
53%. No es preocupa llavors, per tant, de fer un seguiment dels
cobraments, es deixen de posar demandes per recuperar els
habitatges d’aquella gent que no paga, i si em permeten les
dades del que suposen les demandes que l’IBAVI havia anant
posant, entre el 95 i l’any 2000 se’n va posar 208; entre el 2000
i el 2002 se’n van posar 105; entre el 2002 i el 2007 se’n van
posar 200; entre el 2007 i el 2011 se’n van posar 252; el 2012
se’n posen 50, i l’abril de 2012 s’aturen de posar les demandes,
i per tant l’IBAVI entra en una dinàmica diferent, que,
bàsicament, consisteix, o suposa aquesta dinàmica el fet que els
inquilins entenen que, davant una situació com aquesta,
situacions difícils, sempre és més complicat poder donar una
resposta al pagament si volen, però en qualsevol cas la bola es
va fent més grossa.

Com es pot abordar açò? Entenem, i així ho feim des de la
conselleria, des de l’IBAVI es fa tot un plantejament d’anàlisis
sobre aquesta qüestió, i per tant se cerquen fórmules per donar
una resposta a aquesta situació. Se’n plantegen dues; les
començ a explicar. La primera d’elles -ho entenem així- és
revisar la situació dels deutors, d’aquests 822 inquilins de
l’IBAVI per adoptar solucions adaptades a cada cas, com pugui
ser la revisió de la renda i adequar el lloguer als seus ingressos;
el que perseguim és que cada família pagui just per allò que
pugui pagar, però assumint la responsabilitat de pagar; entenem
que no es pot seguir amb la idea que en els darrers anys ha anat
calant que si no es paga tampoc no acaba de passar res.
Aquesta seria una d’elles. La segona és actuar davant els casos
d’abusos per tal de recuperar aquests habitatges amb l’objectiu
que puguin ser adjudicats a aquelles persones que estan en llista
en el registre de demandants. 

I com farem açò?, aquestes dues línies, com les
impulsarem? Ho farem amb un pla d’actuació que els explicaré
ara, que entenem que és imprescindible vista aquesta
radiografia. Ho volem fer de manera molt correcta, tenint molt
clar el parc immobiliari de l’IBAVI, i a la vegada facilitant a
les famílies llogateres evidentment la conservació del seu
habitatge i, per altra banda, des d’aquesta responsabilitat que
ens suposa voler posar i voler atendre i donar una resposta el
més encertada possible a aquella gent que també espera en
aquests moments un habitatge i que malauradament no hi pot
accedir. En què consistirà, per tant idò, aquest pla de lluita
contra la morositat -a mi m’agrada més dir aquest pla de
millora- de l’IBAVI que posam en marxa i que té per objectiu
abordar aquesta problemàtica? Els explicaré quatre mesures.

La primera d’elles, cream el que seria la figura de la
carència, és a dir, que l’arrendatari que no tengui deute, davant
la impossibilitat puntual i transitòria de fer efectiu el pagament
de la renda per causes objectives i justificades, podrà sol·licitar
a l’IBAVI amb caràcter previ la concessió d’un termini de
carència en el pagament de la renda d’un màxim de tres mesos
cada dos anys; la renda que correspon al termini de carència no
generarà interessos. Per tant si hi ha situacions puntuals de
famílies que a un moment determinat no poden pagar, llavors
l’IBAVI té, evidentment, la voluntat d’analitzar i de fixar aquí
devora aquests períodes de carència que permetin corregir
moments puntuals una família.

La segona mesura és l’adequació de la renda. Amb aquest
procediment el que perseguim és adaptar la renda de lloguer a
la capacitat econòmica dels llogaters que passen per dificultats
per poder fer front al pagament. S’aplicarà per tant, idò, una
reducció de la renda acordada en el contracte d’arrendament
mitjançant un percentatge de la renda en base als ingressos de
la unitat de convivència i al nombre de membres que la
composen. Aquest és un dels elements més importants d’aquest
pla d’actuació, i estam parlant d’oblidar-nos dels mòduls a
partir dels quals es fixaven els preus dels lloguers i fixar un
preu de lloguer en funció de la renda familiar, de la renda que
té cada família. I ens posat ja a fer feina en açò; des d’aquest
mes de... a finals de novembre, que vam sol·licitar la
compareixença, que els vam explicar de manera informal quina
era la situació, des de l’IBAVI es llancen a fer aquesta feina. 
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Els puc dir en aquests moments que ja hem obert 67
expedients de revisió de renda per adaptar-la a la situació
econòmica dels llogaters, i que n’hi ha hagut 28 en què s’ha
baixat la renda, i per tant s’han tancat acords amb ells de
rebaixa de renda, i si m’ho permeten els posaré dos exemples,
perquè també sapiguem de què estam parlant; estam parlant
d’una adjudicatària que té uns ingressos anuals de 5.150 euros;
açò són 429 euros cada mes, açò són els ingressos d’aquesta
persona, i tenia un lloguer de 233 euros cada mes, la meitat dels
seus ingressos; davant d’açò un pot entendre les dificultats que
suposa poder abordar el pagament del lloguer, i a partir d’aquí
es fa una revisió de la renda, aquí hi ha un límit màxim, sempre,
que seria el 30% dels ingressos, i quan ens trobam amb
determinades situacions pot arribar fins i tot al 5%; s’arriba a
un acord pel qual pagarà 21 euros i 46 cèntims; dels 429 que
ingressa rebaixam a 21 euros. Açò suposa evidentment una
mancança d’ingressos per a l’IBAVI, és cert; suposa també a la
vegada un esforç a l’inquilí per pagar, que és fonamental, i per
tant entrant dins la cultura, que nosaltres entenem que és
important, de pagar per un habitatge, evidentment, el que feim
és adequar-ho de tal manera que facem possible aquest
pagament.

Un altre exemple, no és tan gran com aquest, estaríem
parlant d’uns adjudicataris que tenen uns ingressos d’11.421
euros anuals; açò són 951 euros cada mes; el lloguer fins ara
era de 300; hi ha una adequació de renda i acabarà pagant 146
euros amb 52 cèntims cada més. Ajustam, per tant, aquestes
situacions, que entenem que fan possible precisament la
viabilitat de poder seguir estant en aquests habitatges, i aquesta
és la dinàmica -els he posat només dos exemples- del que
suposa una nova manera de funcionar de l’IBAVI; que açò no
és fàcil, perquè estam parlant de situacions evidentment
complicades, són 67 expedients de 1.800, per tant tenim aquí
tota una feina. No seran tots, evidentment, però entram per tant
en aquesta dinàmica.

Hi ha més mesures. La tercera serien els acords de
pagament i fraccionament del deute. Ara no només parlam de
com ho feim d’ara endavant, sinó també de com abordam tot
aquest deute que hi ha, i a partir d’aquí devora s’obre una altra
línia de feina que s’ha activat i que serà l’establiment d’acords
de pagament del deute i se’n permetrà el fraccionament, i
evidentment aquí ja entra la possibilitat de fixar quitaments que
facin possible aquest retornament. Aquest fraccionament no
generarà en qualsevol cas interessos, i el deute es podrà
fraccionar durant el termini de vigència del contracte
d’arrendament signat.

I la quarta mesura que nosaltres també plantejam en tot cas
seria la del canvi d’habitatge dins el mateix IBAVI. Açò es
planteja com una mesura no dinerària però que sí es pot aplicar
en qualsevol moment, i consisteix en el fet que el llogater que
vulgui accedir a qualsevol de les mesures abans esmentades
també aquí devora podríem adequar els habitatges en funció de
les seves demandes. Pensem ara en famílies monoparentals,
amb una sola persona que ocupa un habitatge de tres
habitacions o de dues, que ja ve de fa temps, que tampoc tal
vegada no té sentit i que allò adient seria adequar-la a un
habitatge de les seves necessitat.

Aquestes són, per tant, les línies mestres. Els explicava els
motius que ens han impulsat a actuar d’aquesta manera, les
actuacions com les emprendrem, i ara els explicaré, si els
sembla bé, com ho farem i quina serà la metodologia. Ho farem
amb la finalitat de poder dur a terme una actuació acurada
contra la morositat. Aquest pla d’actuació es durà a terme per
a promocions d’habitatges. De fet les actuacions s’han iniciat
aquesta mateixa setmana, ara amb quatre promocions ubicades
a Palma, de 36 habitatges una d’elles, de 22 una altra, de 104
habitatges una altra i de 56 habitatges. Estam parlant, per tant,
que ara hem fet un paquet de 218 habitatges en quatre
promocions. L’objectiu és escometre aquesta tasca per
promocions, és fer una actuació integral i transversal de la
morositat amb la implicació de tots els departaments de
l’IBAVI i aconseguir, a més a més, un ressò de l’actuació de
l’IBAVI que multipliqui el resultat positiu de la feina. Hi ha
una feina preventiva que donar-la a conèixer també ens sembla
fonamental perquè val la pena que tots els inquilins de
primera... no només de primera mà sinó també fins i tot a través
dels mitjans de comunicació puguin saber què fem i per què
fem cada una d’aquestes actuacions. 

Per açò, s’han tramès a aquestes 218 famílies que ocupen
aquests 218 habitatges cartes a tots els llogaters amb morositat
d’aquestes promocions. Aquelles morositats que tenguin fins a
tres rebuts, és a dir, que duguin un màxim de tres rebuts sense
pagar durant tres mesos, es trametrà una carta de requeriment
al llogater que liquidi el deute acumulat i se l’informarà de
l’existència de les mesures abans detallades, entre les quals
l’adequació de la renda, i se l’advertirà que, en cas que no
aboni el deute, es podrà decidir la no renovació del contracte.
I la morositat de més de quatre rebuts es tramet una carta per
requerir del llogater que liquidi el deute acumulat o que bé
concerti una cita amb el seu treballador social, en un termini de
deu dies des que rep la notificació, per tal d’atendre de forma
individualitzada la seva situació i poder arribar a acords que es
considerin convenients. 

Analitzem quina és la situació personal de cada un
d’aquests casos, vegem si efectivament no es pot pagar i si és
així cerquem la manera i, per tant, fixem quin pot ser el sostre.

Tot açò no ho fan... més ben dit, sí que ho fan els
treballadors de l’IBAVI i hi ha un component aquí devora que
cada vegada agafa més pes, i també ho diré així. Si
històricament l’IBAVI era un indret on pesava molt la part de
l’arquitectura i dels arquitectes, aquí hauríem de dir que cada
vegada dins l’IBAVI ha pesar més el treballador social, la
mediació social i, per tant, la capacitat de donar una resposta. 

Fem aquestes cartes, en paral·lel i a la vegada surten... hi ha
una tramesa d’sms a cada un d’aquests inquilins, com a segona
mesura. 

La tercera seria el seguiment de les actuacions, es durà un
registre de totes les actuacions efectuades amb cada un dels
llogaters morosos que facilitaran un control exhaustiu del
compliment o de l’incompliment dels acords. 

I de manera excepcional, si la mediació social no ha
funcionat, si es demostra que hi ha recursos suficients, però no
hi ha una voluntat de pagar ni tan sols ajustant renda, llavors
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s’obre la quarta opció que seria, de manera excepcional, la
recuperació de l’habitatge en el cas d’incompliment del llogater
de qualsevol dels compromisos a què s’hagi arribat, sempre,
sempre amb una valoració dels serveis socials que dictamini
que la situació d’aquesta familia es troba en una situació de
poder afrontar el lloguer i que és una qüestió de voluntat. En
aquell moment sí que es posaran les demandes, la demanda que
pertoca, per tal de fer possible la recuperació de l’habitatge i
que pugui ser ocupat per una altra familia que també té la
necessitat.

Aquest és el plantejament, per tant, de funcionament. Vull
dir-los que malauradament, però, la complexitat de l’IBAVI
també és molt més gran que la de la mateixa morositat en si i
que és necessari també emprendre altres mesures, com ara que
ens trobam també amb ocupacions d’il·legalitat, d’ocupes, en
alguns habitatges i que açò demana un protocol d’actuació bé
per recuperar l’habitatge o bé per garantir el cobrament del
lloguer, però per una via o per l’altre la mediació social és molt
important. 

Ens trobam també amb habitatges que deixen els llogaters
sense resoldre el contracte, l’IBAVI ha d’iniciar de manera
immediata les actuacions pertinents per a la recuperació dels
habitatges en aquells casos que els arrendataris ja no viuen a
l’habitatge, però no han retornat les claus ni han comparegut
davant l’IBAVI per formalitzar la renúncia. Ens trobam amb
reallotjaments, ens trobam amb llogaters que fan negoci sobre
aquests habitatges i que, per tant, des de l’IBAVI ens pertoca
també actuar en aquest sentit. 

Finalment, fer esment de la conflictivitat on creiem que
l’administració ha d’actuar de manera imminent contra el que,
de manera reiterada i fins i tot desafiadora, incompleixen les
normes bàsiques de convivència i ocasionen de vegades
molèsties greus a la resta dels veïnats. La mateixa actuació s’ha
d’observar amb qui mostra una actitud agressiva i irrespectuosa
contra els treballadors de l’IBAVI, que també succeeix, mentre
es desenvolupa la feina per part dels funcionaris. Evidentment,
tot açò inclou posar en coneixement de l’autoritat policial o
judicial en moments determinats davant qualsevol sospita de
comissió de delictes.

Fins aquí, idò, les mesures de lluita contra la morositat.
També vull ser conscient i els explic els casos més durs i els
casos més dramàtics on un bon funcionament de l’IBAVI,
perquè els explicava un 50%, de l’altre 50% nosaltres en fem
una valoració molt positiva i, per tant, no vull caure en aquest
sentit en un descrèdit, sinó tot el contrari, intent fer una
explicació objectiva de quina és la realitat, perquè crec que
només des d’aquesta manera som capaços després d’entendre
per què fem totes aquestes actuacions, una seria aquesta. 

Després hi ha un segon bloc, a què hem fet referència abans,
que és el procés d’adjudicació dels habitatges buits. Per a
nosaltres també important i per açò mateix l’IBAVI ha introduït
nous criteris de funcionament amb un objectiu clar, que és tenir
uns procediments transparents, clars, clars i sota criteris que
atorguen garanties d’igualtat i equitat en l’accés als habitatges
públics i que assegurin la prioritat de les persones en situació
de major vulnerabilitat.

Com s’ha fet açò, aquests nous criteris? Aquest govern ha
volgut donar protagonisme a la Mesa de l’habitatge en la qual
s’han integrat... on hi ha totes les ONG i entitats socials que
més a prop fan feina amb els col·lectius més vulnerables i més
lligats amb la problemàtica de l’habitatge. Per açò mateix, dins
el marc de la Mesa de l’habitatge es va acordar amb aquestes
entitats socials revisar els actuals barems de puntuació dels
sol·licitants d’habitatge públic de lloguer de manera que els
criteris que s’emprin siguin els adequats per donar una resposta
a les problemàtiques socials actuals envers l’habitatge.

Aquí es produeixen dos canvis importants que val la pena
assenyalar: el primer és que, d’una banda, hem decidit introduir
nous criteris en els processos ordinaris d’adjudicació
d’habitatges, ja n’havíem introduït alguns com, per exemple,
puntuar més les situacions de persones majors i discapacitades,
però ara volem que aquests barems siguin consensuats per les
entitats.

El segon, i per una altra banda, crear un procés
extraordinari d’accés als habitatges públics per a aquelles
persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, per
insolvència sobrevinguda i es puguin quedar sense habitatge.
També s’atenen, mitjançant els acords amb els ajuntaments, els
casos d’emergència. Parlam idò de crear una comissió
específica on hi ha les entitats que seran les que valoraran si
realment hi ha una persona que es troba en situació
d’emergència que justificaria que passés per sobre de tota la
llista d’espera perquè no té cap altra opció.

Aquests nous barems de l’adjudicació d’habitatge han estat
debatuts, les diferents entitats han fet diferents propostes, ens
trobam ara en fase de consens. Els puc dir que no serà fàcil i
que difícilment hi haurà unanimitat dins les pròpies ONG, però
cercarem que hi hagi el màxim consens. Participen d’aquest
procés, és totalment transparent: l’Institut de la Dona, Creu
Roja, Càritas, EAPN Xarxa per la inclusió social, on hi ha
integrades aquí més de trenta entitats, la PAH i també ADIS,
que és l’Associació per la Dignitat i la Solidaritat. 

Per tant, no hem tancat encara les propostes finals, però
esperam que en poques setmanes tenguem ja, en dues setmanes
tenguem ja per tant fixats aquests nous criteris que no surten de
la voluntat exclusiva de la conselleria ni de l’IBAVI, no serà el
conseller que tendrà la darrera paraula per facilitar una
emergència en un moment determinat sinó que seran aquestes
ONG, a partir de criteris transparents acordats entre tots, on
evidentment l’IBAVI també té a dir, per tant, també hi
participa, les que fixaran aquest... aquest protocol. 

Acab ja amb aquesta primera intervenció i ho faig amb la
idea i amb la importància d’obrir aquest camí, de posar en valor
una empresa pública tan important com l’IBAVI. Fer de
l’IBAVI una empresa rendible i eficient des d’un punt de vista
social no és fàcil, és prou difícil, demana acords de mínims,
demana d’un consens social per no caure en una demagògia que
no ajudaria en res a resoldre aquesta problemàtica. Per açò
mateix, avui he fet o faig aquesta compareixença, no vull dir
que per demanar-los suport, però sí per posar-me a disposició
seva perquè qualsevol dubte, qualsevol qüestió conscients que
som davant situacions de molta sensibilitat i de màxima
sensibilitat puguem treballar-los amb la màxima honestedat i
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amb l’única voluntat de posar i de donar els millors serveis a la
ciutadania. 

I a partir d’aquí acabaria aquesta primera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara passaríem a la
suspensió de la sessió durant 45 minuts, per la qual cosa els
demanaria si la suspenem o podem continuar? Podem
continuar.

Bé, demanaria al Sr. Conseller si contestarà globalment o
individualment?

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

(...) si no tenen inconvenient els diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Rafael Nadal, per deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair la
compareixença del Sr. Conseller i les explicacions que ens ha
donat sobre el tema de l’IBAVI, que, com ens ha deixat clar,
doncs l’IBAVI té una situació pel que veig no molt... bé, ja ho
coneixíem no molt pròspera, diguem. I veig que tenen una
preocupació, segons ha explicat, tenien dos fronts, un és el
tema de la morositat i l’altre l’adjudicació dels nous habitatges
amb uns criteris nous.

Jo crec que és important saber, sembla que van en una línia
prou millor que la de l’anterior pacte de progrés, perquè està
clar que el pacte de progrés de la legislatura del 2007 al 2011
va ser, jo diria un desgavell el que es va fer amb l’IBAVI,
perquè fins aquell moment més o manco el que tenc recollit és
que anava més o manco bé, però a partir d’aquell moment
l’IBAVI va passar a ser una empresa que s’autofinançava i que
la comunitat autònoma des del punt de vista de dotació de fons
no hi tenia molta preocupació, va passar a ser una entitat
totalment dependent dels fons de la comunitat autònoma. Aquí
tenc dades, que inicialment es va passar d’un deute de 48
milions d’euros a 120 milions d’euros i es varen fer una sèrie
d’actuacions, una mala gestió en la compra de solars i d’edificis
acabats i en construcció, que va abocar a l’herència que es va
trobar el Govern del PP a l’any 2011.

Veig que almanco sembla que tenen més seny respecte
d’aquest tema, sense faltar a la preocupació social perquè
sabem que hi ha gent necessitada i que necessita d’aquests
habitatges.

I bé, estam d’acord amb coses que ens ha explicat, ens
agradaria poder participar amb aquests criteris de nous
habitatges, poder donar opinió perquè som sensibles en aquest
tema.

I bé, sé que hi havia un tema que era el tema dels
desnonaments, que en el seu dia era un tema que hi havia molt
d’activisme per part de l’oposició. Vostè ja ho ha dit, que a
l’abril del 2012 es va anunciar que no hi havia desnonaments,
durant tota la legislatura del PP es va mantenir aquesta postura.
Ha mencionat com si no..., o jo he volgut entendre que amb la
falta d’interposició de demandes, com si no s’haguessin
preocupat durant la legislatura de fer els cobraments. Sabem,
vostè a un moment donat ha dit que no es tracta de què si no
paguen, no passa res. Estam d’acord, en el primer apartat ha fet
menció al tema de la morositat, a veure les accions que durien
a terme. I no s’ha d’entendre com una acció que vagi en contra
de la part social, sinó que, efectivament, no es pot consentir que
la gent no pagui perquè realment no..., ha de ser realment que
no puguin i s’ha d’analitzar bé la situació.

El PP durant la seva legislatura va fer campanyes i jo crec
que és convenient recordar-ho, va fer campanyes de lloguer a
baix preu. Se’n varen beneficiar més de 600 famílies. Es va
posar a la venda... es varen posar a disposició tots els locals o
tots els habitatges que tenien... en compravenda, es varen posar
a disposició perquè poguessin ser llogats. Sé que vostè, a la
compareixença del novembre, s’ho va atribuir com si fos una
acció seva, això ja s’havia fet durant el 2012. Es varen posar
locals comercials, aparcaments i solars de propietat, es varen
posar en venda i d’aquesta manera es va aconseguir rebaixar el
deute de l’IBAVI, de quasi 121 milions d’euros, es va baixar a
96 milions d’euros.

Es va reduir la plantilla de l’IBAVI per gestionar aquest
parc..., en aquell moment eren 1.700 habitatges, vostè ha dit
que avui són 1.802. I això la idea quina era? Era que l’IBAVI
no entràs..., com ha dit, podríem dir que avui es trobaria en
fallida tècnica, que no entràs dins una dinàmica tan
catastrofista. Almenys tenim l’esperança que van en una línia
millor que la del passat pacte de progrés.

I bé, d’entrada no... res..., només afegiria que som sensibles
amb els temes que vostè ha parlat, d’aquesta gent que ho passa
malament i que estam molt d’acord que s’han d’establir tal
vegada uns criteris nous, que s’han de contemplar aquests casos
d’emergència que ha dit. Demanaria que fossin rigorosos en
l’aplicació dels criteris que s’apliquin.

Hi ha hagut un tema que ha fet referència a l’exemple,
d’aquesta senyora que tenia uns ingressos de 5.000 euros; jo
aquí faria un apunt, que bé, que els ingressos tots sabem que de
vegades hi ha uns ingressos que són els que afloren i n’hi ha
uns altres que de vegades no afloren..., -no, no, això és una
realitat que un que va pel carrer ho sap-, no dic que aquesta
gent sigui així, però jo sí que demanaria que fossin rigorosos
amb aquest tema, perquè ha dit una frase que no m’ha agradat
massa, pensar que amb habitatges de l’IBAVI s’hi pogués fer
negoci. Gent que faci negoci damunt aquest tipus de lloguers,
doncs ens sembla una cosa que s’hauria d’intentar evitar, no dic
que no ho facin. Sí que dic que ens agradaria conèixer les
accions que prendran i els criteris, i que a l’hora d’aplicar-los
siguin rigorosos en aquest tema.

Res més. Moltes gràcies per les explicacions que ens ha
donat i li desig sort, perquè sé que el tema és complicat, o
sabem que és complicat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, gracias por las
explicaciones y por encauzar un poco esta comparecencia, en
el sentido de describirnos un poco la situación del Instituto
Balear de la Vivienda.

Una gestión de unas 1.800 viviendas, que comprendemos
que se intenta gestionar de una manera eficazmente,
socialmente eficaz, y en la que es verdad que hay que tener en
cuenta la morosidad y también unos criterios objetivos y
transparentes para el acceso.

Nos llama la atención y nos gustaría saber, si es que hay los
datos o no, de esos deudores, sobre todo de esos que tienen más
de 20 recibos pendientes, si hay datos de cuántos son deudores
de buena fe; es decir, deudores que no derivan de una situación
generada incluso por el Partido Popular, porque el Partido
Popular confunde lo que es parar los desahucios, en general,
con parar los desahucios a familias que son deudoras de buena
fe, porque no tienen recursos económicos para pagar una
vivienda. Lo que no podemos hacer desde el punto de vista
público es soportar acciones y actuaciones de gente que
malintencionadamente se está aprovechando de un recurso
público teniendo recursos económicos para pagar una renta y
no satisfaciéndola al instituto balear, al IBAVI, puesto que deja
sin vivienda a otra familia que realmente la necesita porque no
tiene esos ingresos.

Señores del PP, no es parar todos los desahucios, és no
desahuciar a las familias que no tienen otro remedio, no
desahuciarlas..., porque lo que ocurre es, diciendo parando
desahucios, que yo lo entiendo, desde un desconocimiento de
cómo es la vida social a pie de calle, porque bueno, parece que
lo hay, dice: no, paramos los desahucios porque la Plataforma
Afectados por la Hipoteca ha conseguido poner el debate de los
desahucios, de la exclusión habitacional en la agenda política,
entonces hay que pararlos todos porque fíjate lo que está
pasando en la calle.

No, señores, hay que parar los desahucios, pero parar los
desahucios de las familias que son deudoras de buena fe, de las
familias que no tienen otros recursos económicos y que no
pueden hacer frente al coste de la vivienda, ni, por supuesto, de
los suministros porque están en situación también de pobreza
energética. Esa diferencia es fundamental y por eso
reconocemos que el IBAVI tiene que actuar ante situaciones de
aprovechamiento de recursos públicos por parte de
determinados deudores. Por lo tanto, saber cuántos deudores,
si es que tiene esas cifras, son de buena fe, a ver si las tiene.

Estamos de acuerdo con que hay que actuar delante de esos
abusos.

Las cuatro medidas que ha explicado usted sobre la
actuación, a priori sobre la actuación de esa morosidad nos

parece bien, salvo que tenemos alguna apreciación que hacer,
sobre todo... o a lo mejor es que usted nos lo puede explicar
mejor, respecto por ejemplo a la carencia. Una carencia de tres
meses en dos años, teniendo en cuenta la temporalidad que hay
en el trabajo y que, como consecuencia de esa temporalidad y
el poco tiempo de ocupación de las familias, tampoco esas
familias acceden de una forma fácil a prestaciones sociales,
parece que esa carencia de tres meses no podría a lo mejor ni
llegar a lo puede necesitar una familia en una situación en la
que no acceda a prestaciones por desempleo, o no tiene
recursos económicos como para hacer frente a lo que puede ser
una situación de desempleo de... o de inacción laboral de... no
sé, pues a lo mejor de cinco meses. Entonces, cómo se
enfrentan a esa situación respecto a las carencias.

La reducción de la renta, también es una medida que parece
a priori correcta, lo que pasa es que no me ha quedado claro si
es que... ha comentado usted, porque lo ha comentado primero
como las personas... dependiendo de las personas que residan,
o sea de los ingresos de las personas que residan en una casa,
en una vivienda, pero luego ha hecho referencia a la unidad
familiar. Es decir, no sé si es que tiene en cuenta siempre como
unidad familiar o que haya posibilidad de que personas
compartan una vivienda, en situación seguramente de un
subarriendo, no sé si está permitido el subarriendo de
habitaciones dentro del IBAVI, supongo que no, pero si se
tiene en cuenta o no se tiene en cuenta. 

Claro, está bien que unas familias que ingresan 5.000 euros
al año, 420 al mes, pues que tengan una renta por parte del
IBAVI de 21 euros; no todo el mundo está acostumbrado a
funcionar con cajas B, no todo el mundo está acostumbrado a
los sobres, no todo el mundo está acostumbrado al “Luís, sé
fuerte”. Hay muchas familias en Baleares, hay muchas más
familias en Baleares que subsisten como pueden con 429 euros
al mes. Por lo tanto, pediría un poco de respeto a eso.

Claro que hay economía sumergida, claro que la hay, ya lo
sabemos, pero no generalicemos de esa forma porque lo único
que estamos haciendo es un discurso que flaco favor le hace a
toda la emergencia habitacional que estamos sufriendo y que
padecemos en Baleares.

Bueno, también la tercera, acuerdos de pago y también, el
cambio de vivienda por derecho de uso al suelo, entiendo que
se hace de esa forma y nos parece correcto, nos parece correcto
que se disponga de una vivienda en función de las necesidades
de suelo que tiene esa familia. No es lo mismo una familia
monoparental que una familia con cargas familiares más altas.

No nos queda claro también cómo resolver las ocupaciones
o las situaciones de precario en viviendas del IBAVI, ¿no?,
porque claro, la solución parece que la que se tiene es
desalojar, es más desalojar, luego vemos los criterios de
adquisición de viviendas, es como que ya se castiga a esa
familia a que no puede volver a optar a una vivienda pública,
pero hay que tener en cuenta... bueno, es lo que viene en los
criterios del IBAVI...., quizás y no sé si se lo han planteado es
no desalojar a esa familia, sino llegar a un acuerdo con esa
familia de alquiler, de alquiler de esa misma vivienda que ya
está ocupando, claro que tiene que haber una prelación...
¿perdón?... 
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...¡ah!, no es que pensaba que me decía-... no, no la tiene
alquilada porque está en precario y está ocupada, claro,
precisamente para salvar las situaciones que usted ha dicho de
fraude, de posible fraude del propietario o del nominal de la
vivienda que luego resulta que la subarrienda a otra persona.
Entonces, bueno, pues en vez de desalojar a esa persona que en
realidad está en precario respecto al IBAVI, llegar a un acuerdo
y que se lo alquile el IBAVI directamente.

En la adjudicación de viviendas si existe de verdad una
bolsa para atacar casos de emergencia habitacional, derivados
de desahucios, está bien que haya para mayores discapacitados,
pero sí que tenemos, sabemos y ustedes también son
conscientes de que hay procesos, esos procesos extraordinarios
vienen muchas veces derivados de una situación de emergencia,
de una emergencia habitacional derivada de un desahucio casi
siempre hipotecario, aunque ya cada vez tenemos muchas más,
casi un 60% en Baleares, derivados de desahucios por alquiler
y no siempre los tiempos con los que trabajan los servicios
sociales de la administración son lo suficientemente rápidos
como para evitar que esa familia, con las personas que tenga a
su cargo la pareja o el monoparental no acaben pasando noches
en la calle.

Mire, es verdad que nos ha comentado lo que es la realidad
del IBAVI, pero en realidad no es la que está sufriendo la
sociedad balear, la sociedad balear es mucho más que las 4.500
solicitudes que trabaja, con las que está contando el IBAVI
respecto a las 1.800 viviendas que gestiona. La verdad es que
son casi dos veces más, ¿no?, y eso son los que acceden al
IBAVI, pero sin embargo la gestión no está siendo a la altura,
quizás también por los recursos que... los recursos paupérrimos
que hay derivados de la financiación que tenemos en la
comunidad, pero también es posible, y a ver si usted nos puede
aclarar o despejar la duda, que únicamente se está haciendo una
política reactiva a intentar solucionar y gestionar lo que se
tiene, o se está con una cabeza, una mente proactiva en cuanto
a la localización y creación de viviendas públicas, porque no
sólo se trata de... o nosotros entendemos que no sólo se trata de
que haya ahora una promoción de 218 viviendas en Palma, que
bueno, dentro de las 4.500 solicitudes que tienen algo
solucionará, sino que a lo mejor de lo que se trata...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per favor, vagi acabant, se li ha acabat el temps,
vagi acabant.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, bien, bueno, que se trata, sí ahora mismo, Sr.
Presidente-, se trata también de ir gestionando lo que son todas
las viviendas vacías y... bueno, después en la siguiente... me
explicaré un poco más a lo que quería referir. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Gràcies, conseller i a la resta del seu
equip, per la seva presència i gràcies per les explicacions que
ens ha donat respecte a la gestió que es fa a l’IBAVI.

A vegades diem que... a veure, a vegades hi ha una dita
molt comuna que és: paguen justs per pecadors. I aquí sembla
que va ser a l’inrevés, no?, perquè no pagassin aquells que
potser era just que no pagassin, varen començar a comparèixer
pecadors que tampoc no pagaven, una situació de total
descontrol que ens ha dut a aqueixa situació de total
despreocupació. Ara m’ha sorprès que el Sr. Nadal fins i tot
pretengui que ara l’IBAVI hagi de mirar si hi ha gent que cobra
res en negre; això en tot cas ho deixarem a l’Agència Tributària
i al Sr. Montoro, que comprovin si hi ha economia submergida
o no. 

En tot cas a nosaltres ens pareixen correctes les passes que
s’estan donant, i ens pareixen raonables les mesures que ha
explicat, que realment suposen que si una persona té uns
ingressos determinades se li ajustin aquestes quotes, se facin en
funció de la renda, i es donen facilitats perquè pugui pagar allò
que es consideri just i que es consideri raonable, i que pugui
dur un nivell de vida adequat.

No afegiré molt més, només dues coses. En el tema dels
criteris aquests d’emergència, que es consensuen, entenc, amb
les entitats, crec important que hi hagi criteris també tècnics per
part de professionals de treball social. No sé si està previst,
perquè en principi participa l’IBAVI però entenc que també ha
d’aportar aqueixa..., hi participa per aportar, supòs, aqueixa
visió tècnica, però en tot cas m’agradaria que ens ho aclarís.

Després, un altre tema. Ha comentat el conseller que -i és
així- que l’IBAVI era un lloc sobretot on el perfil molt
determinant era el dels arquitectes, perquè tenia una funció
predominantment de promotor, i ara, clar, això ha variat cap a
la gestió i cap a perfils més socials de cara al fet que ja no és un
promotor sinó que gestiona un parc d’habitatges i la
problemàtica social que duen, i crec que amb la Llei
d’habitatge, que ja ha estat en exposició pública i que suposam
que prest iniciarà la seva tramitació, també es reforça, entenc,
aquest paper, perquè també s’inclou la gestió de parcs
d’habitatges cedits per (...), i el que li volia demanar és de
quina manera s’afronta aquest canvi dins d’estructura de
l’IBAVI, aquest canvi cap a aquesta vessant més social i no tant
de promoció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSAT PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president (...). Sr. Conseller, ara... jo ja
sabem que parl un poc alt i així despertam un poc el personal.
Benvingut tot l’equip del conseller a aquesta compareixença.
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Bé, el primer que li vull dir és que, clar, la seva
compareixença du per títol la gestió de la conselleria, línies
estratègiques, línies estratègiques, i em sorprèn, i enllaç un poc
amb el que deia el Sr. Reus, em sorprèn que hagi fet tan poca
referència a la seva llei d’habitatge, i em sorprèn que hagi fet
poca referència a un objectiu que hauria de ser fonamental, que
és incrementar el parc d’habitatges públics. I clar, vostè,
d’això... gairebé res. Per ventura m’he perdut qualque cosa,
però en general, gairebé res. I crec que aquest és un objectiu
molt important, i li vull recordar que un predecessor seu, del
seu mateix color polític, no del Partit Popular, va fer per
exemple una mesura extraordinària com varen ser les reserves
estratègiques de sòl, que és una mesura, no sé si la millor, la
pitjor, si s’ha de repetir, no s’ha de repetir... Li deman si troba
que s’hauria de repetir, perquè és evident -almanco en el nostre
grup parlamentari ens sembla evident- que un dels objectius de
l’estratègia de gestió de l’IBAVI hauria de ser augmentar el
parc d’habitatge públic i tenir més de 1.800 habitatges. Ja
sabem que això està relacionat amb l’escassetat de recursos
pressupostaris, etc., etc., tot això ja ho sabem, però com a
objectiu estratègic pensam que hauria de ser i hauria de constar
a la seva compareixença.

Una segona qüestió que se’ns planteja és el suport jurídic de
les mesures que vostès prenen, perquè, clar, aquí estam parlant
de cabals públics. Jo ja sé que això hi ha gent que ho obvia en
determinats àmbits; en aquests àmbits es veu que és igual si són
cabals públics i si es perdonen 1.000 euros, 10.000 euros,
100.000 euros... Bé, tots els milions d’euros que vostè té de
deute pareix que això no té importància, però són doblers
públics. I clar, vostès estan arribant a acords; ens explica que
un senyor que havia de pagar uns doblers públics, és igual
quins, ics, 200 euros de doblers públics al mes, ara passarà a
pagar-ne 20. I no és que no hi estiguem d’acord, amb aquesta
mesura, el que voldríem saber és com es vehicula jurídicament
això, perquè això és delicat, perquè algú podria dir que vostès
estan regalant 180 euros de doblers públics; amb quin suport
jurídic? Això a mi em crea molts de dubtes. I li volem donar
suport. Si vostè posa una llei aquí per instrumentar un
mecanisme jurídic per possibilitar aquesta operació que vostès
estan fent nosaltres amb gairebé tota seguretat li donarem
suport, però ens preocupa..., bé, que es facin coses amb un
suport jurídic que no acabam de veure i que ens agradaria que
ens explicàs, perquè, clar, si vostès poden establir la renda
segons troben... segons troben, amb una justificació, no li dic
que no sigui raonable la seva justificació, però segons troben,
bé... ens agradaria saber quins informes jurídics, quin suport
jurídic, quins articles jurídics, quina norma jurídica els està
donant suport en aquesta acció tan discrecional, si se’m permet
l’expressió.

Una tercera qüestió que li voldríem demanar és quants de
pisos buits té l’IBAVI, perquè vostè ens ha dit que tenen 1.800
pisos, que en tenen molts d’ocupats que no paguen, i que una
de les seves preocupacions és el procés d’adjudicació, però,
clar, el procés d’adjudicació... a quants de pisos afecta aquest
procés d’adjudicació?, quants de pisos vostès poden adjudicar?
Perquè, clar, la sensació que tenim és que vostès no estan
posant en marxa mesures de desnonaments, per tant no
augmenten el seu parc buit. Aleshores ens demanam si val la
pena reflexionar tant sobre el procés d’adjudicació si al final el
procés d’adjudicació afectarà molt poca gent, perquè si vostès

no em parlen ni d’augmentar el parc ni em parlen de treure
aquells que abusen d’una determinada situació... Però jo li vull
recordar una cosa, Sr. Conseller; jo ja sé que vostè no ha estat
conseller d’aquesta àrea durant tota la legislatura, però, bé, el
seu govern, el seu color polític, sí, i clar, jo aquesta
compareixença als dos mesos de legislatura em pareixeria molt
encertada, sincerament, em pareixeria allò adient. Vostès
s’asseuen, allò que diuen en cent dies ens situam, en cent dies
diagnosticam els problemes que tenim, però, clar, és que no han
passat cent dies, ha passat més d’un any i mig.

Clar, a mi em costa entendre que vostès hagin hagut de
menester més d’un any i mig per diagnosticar una situació,
perquè el que ens ha vengut a explicar aquí és el diagnòstic
d’una situació..., i un pla, sí, un pla, però al final sobretot és el
diagnòstic d’una situació. Perquè, clar, si vostè em diu “no, no
només hem diagnosticat sinó que hem començat a actuar”, idò
digui’m quantes demandes han interposat a les situacions
d’abusos d’impagaments que vostès han detectat; digui’m
quantes demandes han interposat en els jutjats. Quantes
demandes han entrat?, això és la pregunta, perquè si no, fins
ara, si vostè no em diu..., vostè fins i tot ha fet una relació de
les demandes que posaven en altres moments en altres períodes.
Jo li deman: en aquest període, juny 2015, febrer 2017, quantes
demandes han interposat vostès?

Perquè és evident, perquè és evident, que aquells senyors
que podent pagar una determinada renda no la paguen, i tenim
moltes famílies necessitades de poder accedir a aquests
habitatges, fan un abús d’un bé públic i aquest abús no es pot
consentir i s’ha d’aturar d’una manera dràstica, d’una manera
contundent, d’una manera indubtable. 

Jo ja sé que el clima social i que els seus suports polítics,
perquè és clar, els seus suports polítics a mi m’agradaria que
em digués si hi ha qualque precarista, jurídicament precarista,
a un pis de l’IBAVI, perquè aquí he sentit dir que hi ha en
precaris. Bé, un senyor en precari jurídicament és un senyor
que se li permet estar sense pagar cap lloguer. I entenc que no
hi ha cap precarista a un pis de l’IBAVI, el que hi ha són
senyors que no paguen, però això no són persones precaristes.
És que hem d’anar alerta amb els conceptes, perquè, és clar,
sinó aquí parlam amb una alegria que és preocupant. 

Per tant, jo també li deman, ateses les preguntes d’altres
grups parlamentaris, si hi ha qualque persona precarista en
sentit estricte a un pis de l’IBAVI. Perquè això vol dir que el
conseller li va dir, vostè s’instal·li en un pis de l’IBAVI sense
pagar res, això és un precarista. A mi m’agradaria saber si n’hi
ha algun d’aquests. És una pregunta que faig.

Per tant, nosaltres... vostè sap, Sr. Conseller, i acab amb
això, vostè sap que nosaltres valoram molt positivament la seva
actuació, de fet vàrem votar favorablement el pressupost del
seu departament, vostè sap que no tenim cap dubte de la bona...
valoram la seva bona gestió, consideram que vostè és un bon
conseller i que fa una bona gestió. Consideram que a l’IBAVI
s’han torbat molt, no vostè, però s’han torbat molt a fer el
diagnòstic i a definir un pla, però voldríem que aquest pla
començàs a caminar d’una manera ràpida i eficaç.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la compareixença del Sr.
Conseller i del seu equip i de les seves explicacions. Ens alegra
que es posi ordre a l’IBAVI per aconseguir que sigui més
eficient i sobretot ens alegrem d’aquest gir social, que deixi de
ser promotor perquè sigui més un agent social.

També ens alegra que es compti amb les entitats per definir
aquests nous barems perquè, al cap i a la fi, aquestes entitats
segurament tenen un coneixement molt més proper de la realitat
d’aquesta gent en situacions molt complexes. 

Jo voldria fer un petit comentari en relació al que acaba de
dir el Sr. Melià, respecte de la legalitat, crec que, evidentment,
la legalitat és important i sempre hem de... açò, actuar dins
aquests marcs legals, però bé, tenint en compte que som a un
país en el qual la precarietat laboral cada vegada és més
elevada i els lloguers comencen a tornar pujar moltíssim, jo
voldria saber -és una pregunta que deix en l’aire, no és perquè
me la respongui el Sr. Conseller-, però en què es basa aquesta
pujada esbojarrada de lloguers en relació amb la precarietat
laboral. 

Jo potser no parlaré tant ara de morositat de l’IBAVI, sinó
de temes més de col·laboració, que és el que més em... vull dir,
s’ha fet la diagnosi i crec que és molt interessant tot el que ens
han explicat, però jo voldria veure com és la col·laboració amb
els ajuntaments, perquè, igual que els agents socials són molt
importants perquè coneixen la problemàtica, els ajuntaments
també són els més propers a les problemàtiques socials, i
voldria saber com és aquesta col·laboració.

També sé que vàrem parlar que s’elaboraria un cens
d’habitatges buits. Per exemple, l’Ajuntament de Maó ja l’ha
elaborat aquest cens, voldria saber si els altres ajuntaments ja
s’han ficat a fer-hi feina i com es troba una mica aquest tema. 

Dic això del cens d’habitatges buits també pel fet de si es
podrien aprofitar, un cop fet aquest cens d’habitatges buits, si
es podrien aprofitar aquests habitatges per evitar construir-ne
més i de passada fer créixer aquest parc d’habitatge públic.

Un parell de preguntes més i ja acab. Sobre els pisos de la
SAREB ens poden dir alguna cosa? I, com es va decidir quines
entitats participarien a la Mesa d’habitatge?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Monserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecer la presencia del Sr.
Conseller y de su equipo. No intervendré, me subrogo a las
peticiones del Sr. Morrás en su anterior intervención. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President de la Comissió de Medi Ambient.
Vull agrair al conseller la seva compareixença per iniciativa
pròpia. És un fet extraordinària que un conseller de Territori
comparegui per iniciativa pròpia en aquest parlament, no hi
estàvem acostumats. Però abans de res, demanar indulgència
perquè no som advocat i, per tant, igual empraré algun terme
d’una manera inadequada jurídicament, per açò deman
indulgència abans d’intervenir.

Deia el Sr. Nadal que fins al pacte de progrés, que va ser un
desgavell, vull dir, l’IBAVI funcionava com una seda perquè
s’autofinançava. L’IBAVI, lamentablement, fins al pacte de
progrés, no complia cap de les dues funcions que té
encomanades: una, que és una funció social d’assistir les
persones amb especials dificultats per poder accedir al mercat
lliure de l’habitatge i, per una altra banda, tampoc no acomplia,
i lamentablement tampoc ara no acompleix, i no per manca de
voluntat de l’IBAVI sinó perquè el problema s’ha disparat i és
d’una magnitud enorme, no acomplia la funció, també per com
estaven creats aquests instituts públics, de diguéssim intentar
incidir a partir de la promoció pública d’habitatges en el preu
de l’habitatge de mercat lliure. És a dir, posar a disposició de
la gent que més ho necessitava habitatges a un preu baix i que
açò pugui tenir incidència sobre el preu de l’habitatge,
diguéssim, a obrir l’oferta de (...).

Evidentment, una situació com la que tenim ara, amb els
lloguers disparats que en cinc anys Palma, per exemple, s’ha
disparat un 40% el preu mitjà de l’habitatge, quan a Espanya
s’ha pujat només un 8,37% , combatre açò només amb
l’IBAVI, institució crítica de l’IBAVI, és molt difícil. Però com
a mínim amb una política de gestió de recursos que té l’IBAVI,
cosa que vostès han iniciat, vull dir, de recuperació de la
política social a l’IBAVI com a mínim podrem aconseguir fer
aquesta primera funció, que és la d’ajudar la gent que té més
dificultats per accedir a l’habitatge i sobretot en una situació de
crisi que encara roman que, tot i no ser tan dura, encara hi ha
gent que té més dificultats per travessar la crisi, que té
dificultats, ho passa molt malament per poder tenir una solució
d’habitatge digne encara que, diguéssim, la inèrcia de la crisi
encara afecta d’una manera molt dura aquesta gent. Per tant,
l’IBAVI és imprescindible.

Diu el Sr. Nadal també que l’IBAVI havia... és una xifra
que supòs que li ha passat el seu assessor, que no fa falta ser
Rappel per saber que és el Sr. Company, que l’IBAVI va
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eixugar 25 milions de deute la passada legislatura. És a dir, en
una situació dramàtica d’habitatge l’IBAVI es permetia el luxe,
en tost de fer polítiques actives a favor de l’habitatge, d’eixugar
deute. Jo em deman si els interessos que va deixar de pagar la
comunitat durant aquests quatre anys no haguessin estat molt
més ben gastats en polítiques actives d’habitatge a favor
d’aquesta gent. Igual és molt més eficaç que fer una declaració
repetida i reiterada aquí que al final no és més que una crida
que fer un efecte cridada dient que l’IBAVI no desnonava a
ningú. Possiblement invertir aquests 25 milions d’euros hagués
estat una política molt més interessant per a la gent que patia
dificultats d’habitatge que no eixugar interessos o tornar deute
en un moment tan crític. I sobretot fer aquest fet cridada que ha
estat un efecte bumerang, un efecte bumerang terrible sobre
l’IBAVI, perquè el deute que té ara l’IBAVI... que els llogaters
de l’IBAVI tenen amb l’institut, diguéssim, en gran part, en
gran part és per aquest efecte cridada.

Hi ha una part evidentment justificada socialment, per les
grans dificultats de molta gent, però la part més gran és de gent
que actua, diguéssim, utilitzant barroerament els drames socials
de les persones que tenen dificultats per viure a esquenes dels
recursos públics defraudant els interessos de tothom i impedint
que l’IBAVI, açò és el més important d’aquest frau, és molt
greu, és molt greu el frau que es fa al Govern, però que és molt
més greu el frau que es fa a les persones que no poden pagar el
lloguer cada mes, les persones que no poden accedir a l’IBAVI,
les que sí poden, les que poden pagar i no ho fan defrauden
aquesta gent, l’impedeixen poder accedir d’una manera digne
a un habitatge que és la primera funció que té qualsevol poder
públic que tengui un mínim de sensibilitat. 

S’ha parlat aquí de... vostè ha parlat poc de polítiques de
generació de nou habitatge, etc., i havia parlat el Sr. Melià de
les declaracions estratègiques de sòl, de reserves. 

Lamentablement històricament aquesta comunitat ha estat
poc generosa amb la capacitat de crear sòl públic a disposició
de l’IBAVI per poder fer iniciatives de creació d’habitatge.
Crec que una responsabilitat fonamentalment municipal, però
que amb polítiques legislatives hem de poder ajudar perquè els
ajuntaments posin de disposició de l’IBAVI sòl per poder fer
aquesta funció de combatre els preus dels lloguers i els preus
de la venda i tot d’habitatges, i m’agradaria que en aquest sentit
també em digués què en pensa, vostè, de la necessitat de
generació de sòl públic amb finalitats, diguéssim, per poder
combatre la situació que tenim en aquest moment.

Segons xifres que són d’experts immobiliaris, no són
meves, falten, sembla, 6.000 habitatges en aquestes illes, hi ha
una demanada d’habitatge. Evidentment no són habitatges
socials, aquests 6.000 habitatges, però el preu mitjà de
l’habitatge el dispara també aquesta demanda d’habitatge de
preu mitjà i sobretot alt, i fa que el preu més baix també de
mercat lliure es dispari i acabi agreujant el problema de la gent.

En tot cas... vostè en aquests moments té una decisió davant
a prendre, Sr. Conseller, molt difícil, perquè és molt complex
limitar la frontera d’una manera socialment justa, limitar la
frontera on hem d’exigir que les persones compleixin les seves
obligacions contractuals, i on hem de transigir o demorar el
compliment d’aquestes obligacions per manca de capacitat

econòmica circumstancial d’aquestes persones que necessiten
un habitatge i no poden pagar el lloguer que s’han compromès
a pagar amb l’IBAVI. O fins i tot aquelles persones que en
situació de desnonament o amb dificultats per accedir a
l’habitatge de lliure mercat haurien de trobar un refugi, un
refugi social útil, a les polítiques d’habitatge de l’IBAVI. Per
tant aquesta frontera és molt complexa i per açò crec que val la
pena remarcar allò que vostè ha afirmat de l’esforç d’establir
els criteris i de fer el seguiment d’aquests criteris d’acord amb
les organitzacions socials o ONG, no? Crec que el fet que vostè
tengui l’assessorament, el suport de les entitats socials que
s’han preocupat més per la situació de les persones amb
especial dificultat ha d’ajudar a la justícia social de la seva
actuació al front de les polítiques, i també ha d’ajudar que les
decisions de l’IBAVI siguin el més justes possible, i així, amb
aquest esforç, amb el suport d’aquestes entitats, estic segur que
les decisions, diguéssim, de redefinir o ajustar els lloguers a la
baixa quan sigui necessari trobaran un suport social que farà
superar les dificultats jurídiques que segur que té aquesta
decisió.

Si tenim problemes jurídics per resoldre aquesta situació
crec que és una responsabilitat de tots resoldre-ho. Ara, si
rebaixar un lloguer a una persona que no pot pagar és un
problema jurídic, ve acompanyat d’un problema jurídic, no sé
quin problema jurídic ha de dur acompanyat el fet de condonar
el pagament de tota persona que no vulgui pagar, com va fer el
Sr. Company; per tant aquí no paga ningú; si no vol pagar això
ja no deu ser un problema jurídic, deu ser un problema
diguéssim ja tipificat en el Codi Penal, o en el Codi Civil, com
a mínim.

En tot cas... en tot cas m’agradaria que vostè fes, per una
banda, una reflexió sobre la necessitat... o com veu vostè que
pot incidir l’IBAVI en les polítiques territorials del seu
departament en la generació de sòl públic, en la generació de
noves iniciatives d’habitatge, per donar resposta a la gent que
necessita habitatge, que necessita socialment...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Borràs, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. I, per altra banda, diguéssim, poder combatre
la pujada sistemàtica del preu del sòl, poder combatre d’una
manera sistemàtica el preu del lloguer i de la venda
d’habitatges en aquesta comunitat. I per altra banda, també, que
entri una mica més en la capacitat aquesta de conciliar els
criteris per accedir a l’habitatge que vostè ha dit que estava
intentant pactar amb les entitats socials que donen suport a les
demandes de la gent que necessita d’un accés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de resposta del
Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair les
reflexions de tots els grups parlamentaris; la majoria són
compartides, n’hi ha algunes que no, i en qualsevol cas
intentaré explicar-les. En qualsevol cas, problemes jurídics, no
n’hi ha.

Faré algunes reflexions, d’acord?, si vostès em deixen,
perquè vivim uns temps diferents dels que havíem viscut fins
ara, i aquests anys passats han canviat moltes coses, moltes,
amb una profunditat dins la societat que crec que nosaltres
moltes vegades no som capaços de mesurar, i que com que han
canviat d’una manera tan grossa també demanen que cerquem
respostes diferents perquè els problemes són diferents. I és cert,
tradicionalment anàvem al sòl de nous creixements per resoldre
i per construir..., aquesta era la fórmula tradicional a aquests
problemes, d’acord?, i jo li plantejaré altres solucions diferents
als problemes que hi ha ara. 

No he vingut avui a explicar la Llei d’habitatge. Estaré
encantat que em convidin perquè els expliqui la Llei
d’habitatge, però encantat; el que passa és que avui tenia per
finalitat, i crec que ho he explicat al començament, explicar una
radiografia en profunditat de la situació de l’IBAVI perquè crec
que es mereixia, aquesta problemàtica, que hi pogués haver un
debat exclusiu sobre açò, però per suposat en podem parlar. 

Tenim 1.800 habitatges, i tenim molta més gent que té una
demanda d’habitatge. Si anàssim a les fórmules tradicionals ara
començaríem a pensar a veure quina llei podem fer per crear
nou sòl, perquè venguin uns promotors, perquè es canviïn
planejaments generals o perquè canviïn..., i després resulti que
cerquem un constructor i que ens passi no sé quant de temps.
Aquesta és la fórmula en molts de recursos públics, en molts,
i jo li dic: facem una cosa diferent; i si miréssim si hi ha
habitatges buits?, tancats, que no s’empren?; i si els intentéssim
seleccionar? I si aquests que estan buit duen molts d’anys que
han estat buit i que resulta que ningú no se n’ha volgut
preocupar, d’açò, quan haguessin pogut donar resposta a
aquests problemes? Home, tal vegada sí.

I si identifiquéssim i diguéssim: “mira, no als particulars
que tenen un segon habitatge o un tercer”, no es tracta d’açò, de
crear...; gent que en té molts, gent que en té més de deu, que fa
més de dos anys que els té tancats; i si aquests els posam a
disposició de l’IBAVI?, tots els que fa més de dos anys que
estan tancats perquè l’IBAVI en un termini no superior a tres
anys, perquè l’hi retornaran, els pugui gestionar? Facem açò, i
hem fet una llei d’habitatge que diu diverses coses, i una d’elles
és aquesta: grans tenidors, que tenen més de deu habitatges que
fa més de dos anys que estan tancats, els cediran a l’IBAVI
perquè els pugui gestionar, i per tant perquè incrementem
aquest parc, i aquí hi ha un camí que pretén donar una resposta
a aquesta problemàtica, i nosaltres ens hi hem llençat, i s’hi han
llençat altres comunitats autònomes que van més endavant que
nosaltres. I es generen interrogants, és cert, però és una mesura
que creim que és efectiva, i n’estam convençuts.

N’hi pos un altre. Fa ara... deu fer tres setmanes hi va haver
una sectorial d’habitatge a nivell estatal. El ministre va

convocar tots els consellers d’habitatge i els va presentar el Pla
d’habitatge, que va venir a dir “vos prorrogarem aquest any i
després en farem un per al 2018", i aquí van sortir algunes
comunitats autònomes que deien “ens hauríeu de donar doblers
perquè nosaltres necessitaríem construir més habitatge”, i el
Govern de les Illes Balears va fer una proposta molt concreta,
i va ser dir que si resulta que tenim una entitat financera que
s’ha quedat tots els productes tòxics del sector immobiliari, i
resulta que està suportada bàsicament per recursos públics, jo
deman al ministre que cedeixi, cedir vol dir donar en propietat,
el 20% dels habitatges de la SAREB a les comunitats
autònomes. Si el Govern d’Espanya fa açò, açò només ho pot
fer el Govern d’Espanya, si fa açò el Govern d’Espanya,
immediatament nosaltres superam els 2.000 habitatges. Quin és
l’inconvenient? És cert, descapitalitzam en certa manera una
part de la SAREB, però la descapitalització és de recursos
públics i, per tant, tenim una manera directa d’incrementar part
d’habitatge per poder-lo llogar. I en aquest sentit, des del
Govern de les Illes Balears, en allò que depèn de nosaltres, una
Llei d’habitatge que marca un camí; en allò que no depèn de
nosaltres, però que podem influir, com és dins aquesta
sectorial, allà on ens van seguir, més d’una comunitat autònoma
es va enganxar a la nostra proposta. 

El ministre..., després tal vegada estaria bé que el Partit
Popular també si creu que açò és una bona iniciativa, faci i ho
plantegi, perquè són plantejaments que serien molt beneficiosos
per als ciutadans de les Illes Balears. Llavors començam a
entrar dins una dinàmica diferent que suposa donar una
resposta a una demanda que existeix i que en poc temps la
pugui estar gestionant. I els esforços que hem fet des de la
conselleria van en aquest sentit.

Per tant, dins aquesta legislatura no veuran..., bé passen
moltes coses, no és la prioritat allò de pensar amb les fórmules
tradicionals. En tot cas el que sí fem és donar suport a algunes
administracions que en aquests moments impulsen reserves de
sòl que existeixen, que poden permetre, i ara em ve al cap...,
per Calvià n’hi ha, però em ve al cap ara Eivissa, amb un nou
pla general que pot suposar una gran borsa d’habitatge públic,
de preu taxat, que representa una oportunitat, i amb la qual
col·laboram per fer-ho possible. Per tant, per aquí tenim un
camí que el marcam com a prioritari, si així i tot evidentment
hi ha propostes concretes, des d’aquest Govern les estudiarem
totes, totes i evidentment les urbanístiques. Però les
experiències urbanístiques hem acabat veient que arriben molt
tard, es torben moltíssim i no acaben sent prou efectives.

Més qüestions que s’han plantejat. Els doblers públics, la
rendibilitat social i el suport jurídic al fet de fixar els preus. On
ens movem i de quina manera fem les coses? Evidentment tot
el que volem fer i tot el que fem té tota la cobertura jurídica,
d’acord? El Reial Decret 3148 és el que fixa tot el
desenvolupament dels plans d’habitatge i és el que regula a la
vegada els preus màxims de qualificació. Preus màxims, és com
queden regulats, per davall d’aquests preus nosaltres ens podem
moure amb els marges que trobem. Però no tenim una obligació
de dir, vostès hauran de llogar a aquest preu exacte i només
faltaria que Madrid ens hagués de dir a nosaltres a quin preu
resulta que hem de posar, d’acord?
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Per tant, a partir d’aquí el que hi ha són uns preus màxims,
uns criteris aprovats per consell d’administració de l’IBAVI,
per tant, de manera col·legiada. Una explicació pública de com
ho fem, canviam els criteris i per tant, amb total transparència,
però sempre emparant-nos i amb la garantia que nosaltres el
que no farem serà passar per damunt dels preus màxims que
són possibles. Aquest és el plantejament que dins l’IBAVI fem,
entenem evidentment que amb tota la cobertura legal, si així i
tot hi hagués dubtes, faltaria més, estam a la seva disposició.

I una altra de les qüestions que ens plantejaven, açò ho hem
fet ràpid o lent. Amb aquest any i mig hem diagnosticat, hem
planificat i hem començat a executar. Jo avui comparesc amb
les primeres xifres i els deia abans, jo avui comparesc amb unes
xifres que representa que hi ha en aquests moments 71
expedients que aborden tota aquesta problemàtica, dels quals
n’hi ha 35 que fan referència a morositat, d’aquests 35 n’hi ha
14 que la morositat és d’entre 1 i 5 rebuts; 6 de morositat entre
5 i 10 rebuts; 7 de morositat entre 10 i 20 rebuts; 8 amb la
morositat de més de 20 rebuts. D’aquests 35, n’hi ha una
vintena que ja estan resolts. I açò ens permet que ara de sobte
la gent torni entrar en el cobrament.

Hem posat demandes? Home, quan vegem que en els acords
als quals hem arribat no hi ha compliment, després vindrà la
passa, efectivament. Però l’èxit no es valorarà pel nombre de
demandes, sinó pel nivell de morositat que hi hagi, perquè la
nostra importància és que un ciutadà, encara que sigui 30 euros,
pagui cada mes, i açò és el que nosaltres perseguim.

Hi ha d’haver una rendibilitat econòmica? No, l’IBAVI no
ha estat rendible mai, que jo sàpiga, tal vegada m’equivoc, però
que jo sàpiga ni ha perseguit mai la rendibilitat econòmica;
perquè si dissenyam una empresa pública per donar resposta a
la problemàtica d’habitatge i hem de perseguir que generi casch
i que, per tant, ens representi ingressos, llavors desvirtuam la
problemàtica de l’habitatge. Dins aquest model d’estat del
benestar, els ingressos dels que més tenen, permeten compensar
ajudes a aquells més necessitats. I açò crec que és un dels grans
invents que nosaltres hauríem de preservar i hauríem de
treballar molt per protegir. Açò va lligat sobretot a aquesta idea
de redistribuir riquesa. I a través d’aquestes polítiques garantim
precisament la redistribució de la riquesa. 

I les coses estan tan malament, jo m’agaf a la reflexió que
he sentit abans, que, efectivament, hi ha gent que guanya 5.000
euros i resulta que no té res en negre. I açò són drames molt
grossos. I moure’ns amb aquests prejudicis crec que tampoc no
és bo, no és bo. I moure’ns amb els prejudicis de dir que allò
dels pactes de govern de progrés han estat sempre fatals, quan
el Partit Popular ho feia beníssim, també és una greu
equivocació, perquè els anys més durs de la crisi econòmica, el
Partit Popular, quan més desnonaments hi havia, quan pitjor ho
passava la gent, no hi va haver cap política en matèria
d’habitatge en aquesta comunitat. El Partit Popular no va
impulsar res, l’únic que va fer va ser dir: no ens preocupam ara
des desnonar, però no ens preocupam tampoc de donar cap
resposta a tota aquesta gent. No va cercar cap d’aquestes
fórmules que ara jo els explicava, ni una! I aquestes fórmules
d’ara eren perfectament factibles la passada legislatura.

No tenim Llei d’habitatge, com pot ser que en el moment de
màxima crisi econòmica, del nombre màxim de desnonaments,
quan pitjor la gent ho passava, el Govern de torn no plantejàs
una llei o una norma almanco, per intentar demostrar que
estava combatent contra açò? Jo crec que açò sí que ho hem de
dir, per tant, davant d’aquestes crítiques que almanco sentia.

En qualsevol cas, també em qued amb la part positiva i és
que entenc que el Partit Popular comparteix aquestes mesures
que nosaltres ara hem explicat i, per tant, creu que aquí hi ha un
camí de feina i per tant, en aquest sentit i açò almanco ho vull
posar en valor i evidentment em pos a disposició del Partit
Popular i de la resta de grups, per donar resposta a aquelles
qüestions que creguin convenients. I crec que és bo que hi hagi
aquests espais d’acord, per fer possible l’impuls d’algunes
polítiques.

A partir d’ aquí, informació la tenim tota? No. El Sr.
Morrás em demanava, quants deutors de bona fe tenim? Clar,
ara hem començat, d’aquests que hem anat negociant, sabem
que n’hi havia ja d’entrada una vintena de gent de bona fe que
no pagava, o que almanco quan se li ha dit seriosament, escolta,
som davant d’un problema, veiem com d’entrada comencen a
donar resposta. Haurem de fer un seguiment, i açò són canvis
de tendència que no són fàcils. A mesura que tinguem resposta,
evidentment li ho direm.

El plantejament dels tres mesos cada dos anys de carència
ens semblava que era en certa manera un plantejament
raonable. Aquí darrera, darrera de cada una d’aquestes
mesures, hi ha sempre l’informe de Serveis Socials i açò per a
nosaltres és molt important. I ho hem vist, si hem d’adequar
rendes i hem de rebaixar encara més, una cosa és dir, mira tres
anys de carència i un altre és que Serveis Socials ens diguin, no
és que la renda és de 5.000 euros i els 250-300 que estau
pagant ara, si açò serà puntual per un mes o per dos, ho resolem
d’una manera, si no evidentment tenim l’altra.

Existeix una borsa per atacar tota la part dels
desnonaments? Tenim convenis amb alguns ajuntaments i
tenim en aquests moments ara ja..., si no ho tenc mal entès, dels
1.800, sí que hi ha 79 pisos que en aquests moments no estan
ocupats, 79 habitatges que no estan ocupats. Aquests estan dins
aquesta espècie de borsa d’una familia que deixa un habitatge
i quan el deixa tu l’ocupes i, per tant, fas córrer la llista i a la
vegada en tens alguns que els tens sempre en reserva per a les
emergències que es puguin donar.

Quan hem tingut alguna problemàtica, que n’hi ha hagut
alguna, fins i tot l’hem vista pels mitjans de comunicació en
algunes... ho dic així, la problemàtica ens ha vingut no tant per
la resposta de l’IBAVI, i sempre podem fer les coses millor,
com per la resposta de l’ajuntament i dels serveis socials. Si un
ajuntament no ens diu, si els serveis socials d’un ajuntament no
ens certifiquen que aquella persona es troba en situació
d’emergència social, nosaltres no fem el bot, no la fem passar
per davant els altres, aquest és un requisit de principis. I en
alguns casos ens hem trobat en aquesta situació, que els
ajuntaments han tingut dubtes de si es trobaven o no es
trobaven en aquesta situació d’emergència social i açò ha
demorat en alguns casos i ha provocat algunes problemàtiques.
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L’emergència social també és com tot, evidentment hi ha
una part interpretable, evidentment, per molts plantejaments
que hi vulguis posar.

De... bé, de la Llei d’habitatge, començava el Sr. Morrás
també, crec que li he donat una resposta abans i per tant, en
certa manera tenim aquí el camí que creiem que és el bo, Llei
d’habitatge que ha finalitzat la seva exposició al públic, que hi
ha al·legacions que s’han presentat que s’estudien en aquests
moments; que és llei fixada per l’Estatut d’Autonomia i per
tant, haurà d’anar al Consell Consultiu, però que tot just hagi
fet tots aquests tràmits esperam poder-la trametre al Parlament
perquè després sigui el Parlament el que, o sigui, siguin vostès
els que acabin tenint la darrera paraula respecte d’aquesta llei.

Els criteris d’emergència, com els posam i com funcionen
aquestes entitats, hem convidat totes les entitats del món del
tercer sector, ho diré així, que tenen vincles i que treballen la
problemàtica de l’habitatge, creiem que hi són totes, si n’hi ha
alguna que resultàs que..., els he dit i consta en acta, si n’hi
hagués alguna que no hi és estarem encantats de convidar-la
perquè hi sigui, no hem tingut cap queixa de ningú que ens
digui que hi volia ser i que no hi és, per tant, en principi hi
estan convidades totes. Vénen i vénen acompanyades de
tècnics, juntament amb els tècnics de l’IBAVI, per tant, aquí hi
ha... jo no hi som, vaig ser a la primera, hi ha la gerent de
l’IBAVI bàsicament i el director general en alguna ocasió, i van
fent en tot cas la feina i esperam açò, que en molt poc temps ho
puguem tenir.

I en la part del vessant social, l’estructura de l’IBAVI
evidentment és la que és, ens suportam molt en els serveis
socials municipals. Som a punt de tancar convenis amb els
consells insulars, especialment Eivissa i Menorca, on ells
posaran la part, els recursos públics..., però ells
s’encarregaran..., nosaltres els hem posat ja, ja hi ha persones
contractades per l’IBAVI, però d’aquí vindran després mesures
socials i juristes que tant des del Consell d’Eivissa com del de
Menorca ens han proposat, i estam pendents o a càrrec seu en
aquests moments, per tant, per aquí també ve una part de
reforç. Tenim un contacte bo amb l’oficina d’aquí, de
l’Ajuntament de Palma, que també fa una molt bona feina. I
l’aprovació de la llei comporta en certa manera una... la
capacitat d’incrementar, ho direm així, plantilla, més que
incrementar plantilla seria la de fer canvis dins la relació de
llocs de treball i la idea és posar, començar a posar més perfils
de l’àmbit del tercer sector i no tant de l’àmbit de
l’arquitectura.

Crec que he donat més o manco resposta a tot. En qualsevol
cas, estic a disposició seva per si ha quedat alguna qüestió
pendent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn de
contrarèplica dels grups parlamentaris, pel  Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rafel Nadal, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Jo respecte del que ha dit ara el Sr. Conseller, idò... ens ha
parlat de fer una reflexió, que els temps són diferents, que les
coses han canviat, el que nosaltres sí veiem és que almanco
vostès han canviat, veig que segueixen un poc la línia que es va
marcar dins la legislatura del 2011 al 2015, ja ho he dit abans,
que han posat un poc de seny, veig que fins i tot quan varen fer
el pressupost ja varen anar en una línia, diguem, més prudent,
varen anar amb la idea d’ajustar-se a les possibilitats que hi
havia, contenció de la despesa, de no tenir molta inversió
perquè la realitat és la que és i bé...

Fent referència al que ha dit el Sr. Borràs, que a un moment
donat no sé si ha arribat a dir si era delicte o no era delicte, el
cert... i tampoc no és que pretenguem que l’IBAVI sigui una
entitat que sigui rendible, sabem la funció quina és, el que
passa és que crec que no us ha de fugir de les mans, que és el
que va passar a la legislatura del pacte de progrés, que quan
anomen les xifres que de 48 milions de deute que hi havia amb
les entitats financeres es va passar a 120.800.000, quasi 121
milions d’euros, idò això sí que és una cosa que, li dic jo que és
un desgavell.

Què més? Es va deixar de pagar factures a proveïdors a
l’octubre del 2010.

En el tema del fons de la fiança va arribar que estava a zero,
almanco això es va repuntar, el fons disponible de fiances i es
va repuntar. En un moment donat s’ha dit: no es tracta de
retreure coses, però sí crec que no està malament puntualitzar
perquè veig que van un poc en la línia que ja vàrem marcar en
la passada legislatura. 

En un moment donat s’ha arribat a dir que bé, que ara hi
ha..., no ho ha dit vostè, ho ha dit la representant de MÉS per
Menorca que ha dit que és menys promotor i ara surt, es fa més,
s’incrementa el tema d’emergència social, bé, fins a la
legislatura del 2011 al 2015 que es va fer? Idò cada mes es va
signar un conveni o es va realitzar una acció a favor de la gent
que patia més la crisi, que sabíem que era una situació difícil i
això es va fer; es varen passar tots els habitatges de venda a
lloguer; es va dur a terme el Pla de lloguer del 2012 i del 2013,
que es va prorrogar fins al 2015.

En el tema dels desnonaments, a l’abril del 2012 es va
anunciar i no es varen fer desnonaments. Què passa? Que
llavors dius: ara hi ha impagats, és clar, i ara tal vegada diuen:
no hem fet desnonaments, però no paguen. Si fas una cosa,
malament, si fas l’altra, malament. Veig la seva preocupació,
que ja he dit que em semblava bé, que..., ja ha dit.., bàsicament
ha dit que en la primera intervenció que tenien directrius
estratègiques diferents, el que ha dit, les prioritats quines eren:
el tema de la morositat, dels impagats, i el tema, l’altre tema era
el tema d’establir nous criteris d’adjudicació per a nous
habitatges a fi de ser el més just possible, hi estam d’acord amb
això, i a més ja li he dit que li desig... sé que és un tema, o
sabem que és un tema complicat, però estam d’acord que vagin
en aquesta línia. I bé, no crec que s’allunyin del que nosaltres
vàrem fer en la passada legislatura.
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Quant als prejudicis de..., que jo he fet menció a l’economia
submergida, no és que siguin prejudicis ni he volgut suposar
que aquesta persona... hi ha persones... ja ho sé que ho passen
malament i que tal vegada tenen uns ingressos de 5.000 euros,
jo simplement he volgut fer referència, i més perquè té l’equip
tècnic aquí, que de vegades, i això ho sabem perquè ho sabem
tots, hi ha un poc d’economia submergida i... que de vegades a
causa d’aquests casos no es produeixin situacions que jo
consideri injustes perquè al final l’IBAVI el que ha de fer és
complir una labor social, que és ajudar les persones més
necessitades, que no hi hagi situacions difícils, possiblement els
serà difícil detectar això, però afavorir una persona els
ingressos de la qual no són exactament els que diu, no he
volgut suposar res més.

En un moment donat també ha fet referència a la SAREB,
la SAREB és el conveni, diguem, el que es deia el banco malo,
sé que... tal vegada la intenció és bona, però el resultat crec que
no ha estat bo perquè els bancs, segons tenc entès, aquí ens han
endossat..., idò un..., jo què sé..., no sé si són dues dotzenes
d’habitatges en un estat lamentable, que després l’IBAVI els ha
hagut de condicionar i costa uns doblers, s’han de pagar 150
euros al mes i després s’ha de tornar aquest habitatge als 5
anys. I bé, veig que només hi han posat una partida de 140.000
euros, però per ventura hauria estat millor rehabilitar habitatges
del propi IBAVI...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, per favor vagi acabant, se li ha acabat el temps.

EL SR. NADAL I HOMAR:

I bé, referent al tema de la Llei d’habitatge, ha dit que
nosaltres no l’havíem feta. Bé, el que veig és que a la seva hi ha
un esborrany que deixa molt que desitjar perquè amb els apunts
que tenim, hi ha temes que fins i tot jurídicament no sé si
podrien prosperar. Sé que la intenció és augmentar el parc
d’habitatge, però es tractaria d’anar en compte a veure com
s’encamina aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Marc Pons, pues sí que
es cierto, estoy de acuerdo con usted en que no nos
encontramos ante los mismos parámetros, no nos encontramos
ante la misma situación. No se está demandando lo mismo de
la administración, pero no sólo por el tipo de soluciones,
entendemos que no sólo por el tipo de soluciones, no todo
tienen que ser soluciones urbanísticas, de planeamiento
urbanístico propiamente dicho, ¿por qué? Porque no tenemos
porqué crecer en cemento. Es verdad que podemos atender a la
rehabilitación, a la adquisición de viviendas que tal vez
proceden de procesos judiciales, procedimientos judiciales. Se
pueden adquirir esas viviendas, con lo que tenemos un efecto,

que no consumimos territorio y además esponjaríamos la
población que necesita estas viviendas sociales.

Es verdad que esos criterios no sólo son urbanísticos,
tampoco nos demandan lo mismo. Pero no se nos demanda lo
mismo a las administraciones, porque tampoco se viene del
mismo problema. Venimos de una burbuja turística, estamos en
una burbuja turística y eso produce que la necesidad de
vivienda no sólo viene derivada de una exclusión social, hay
una exclusión habitacional clara, en el que los precios de la
vivienda en Baleares están subiendo a marchas forzadas y la
gente no tiene viviendas. Por eso, además de la oficina de
vivienda vacía que debería ya estar puesta en marcha por parte
del IBAVI, de acuerdo con los acords pel canvi, por eso
necesitamos también las viviendas de la SAREB, pero no
únicamente necesitamos el 20%, Sr. Pons, necesitamos más; no
sólo necesitamos las 2.000 viviendas que estamos pidiendo a la
SAREB, necesitamos el 100%, lo queremos todo, lo
necesitamos todo. 

Ese banco malo es nuestro, es de toda la ciudadanía y no
podemos esperar a que estén especulando. ¿Se descapitaliza el
banco malo? Pues se descapitaliza el banco malo, pero se
favorece a la población. Porque claro, el señor del PP ahora
mismo dice que claro, esas viviendas de la SAREB no valen
para nada, pues claro que no valen para nada, porque todas las
viviendas puestas en el fondo social de la vivienda, que es lo
que puso el PP para viviendas sociales, para solucionar los
problemas habitacionales que había, de las 6.000 que pusieron
en toda España, me parece que se ocuparon unas 400 o 500,
¿por qué? Porque estaban todas en zonas muy alejadas de
poblaciones donde la gente está trabajando y además tenían
grandes desperfectos. Eso es lo que hay que intentar evitar.
Queremos todas las viviendas de la SAREB, la SAREB es
nuestra y las necesitamos.

Pongan los dos partidos en Madrid todas las fuerzas
necesarias para que se haga, porque les podemos asegurar que
nosotros ya lo estamos haciendo, como Podemos. Nosotros
queremos todas las viviendas de la SAREB. Y ya adelanto que,
de cara a la Ley de vivienda, desde el Grupo Podem Illes
Balears lo que vamos a reclamar como derecho a la vivienda es
que sea un derecho subjetivo, que sea como un servicio
esencial que preste la comunidad autónoma a esta ciudadanía,
a esta sociedad porque la necesita, la necesitamos. Y no
únicamente con 300.000 euros de ayuda al alquiler, que usted
ha anunciado en Ibiza, y a ver si nos cuenta un poco cómo
piensa para materializar eso, porque entendemos que una ayuda
al alquiler por más de 600 euros, lo único que hace es
incrementar el precio del alquiler. No estamos atacando el
problema que hay, que es de especulación de la vivienda,
derivada de una burbuja turística, sino que estamos actuando
como si fuese pagar el descuento de residente para los aviones.
Al final, estamos procurando, estamos provocando un
incremento del precio de la vivienda.

Por lo demás conseller, esperemos que..., y sé que no estoy
hablando específicamente del IBAVI, pero no quería
desaprovechar la oportunidad de tenerle aquí para hablar un
poco más de política de vivienda, que además nos
congratulamos de que esté en marcha esa ley y que salga
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adelante, con la ayuda de todas y todos, porque es muy
necesaria para estas islas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Moltes gràcies al conseller per les seves
explicacions. Només dos detalls molt concrets. En el tema de
la SAREB, que evidentment compartesc que la SAREB és
nostra, en el sentit ampli de la ciutadania, no és nostra de la
comunitat autònoma, per desgràcia, però... no he analitzat a
fons la Llei d’habitatge, però entenc que la SAREB és un gran
tenidor, per tant, entenc que mitjançant la Llei d’habitatge
també estaria afectada i per tant..., bé, tenia aquest dubte i, per
tant, li vull plantejar.

I una altre. Se suporten en molts casos, a l’hora de fer temes
d’emergència social, ha esmentat que se suporten en informes
municipals, i també la col·laboració amb els consells. Només
vull plantejar que s’hauria de fer... s’hauria de tenir clar que hi
ha d’haver una harmonització de criteris, perquè entenc que
diferents ajuntaments, els diferents tècnics poden tenir tal
vegada dinàmiques diferents i poden tenir criteris diferents. I
s’hauria de fer, no sé si es fa, però bé, m’ha sorgit el dubte quan
ho ha comentat, pels casos que vostè també ha comentat que
varen transcendir a premsa i això, a veure si es fa feina amb una
harmonització a l’hora de plantejar aquests informes municipals
que justifiquen que es fiqui dins la cua d’emergència.

I res més. Moltes gràcies una altra vegada al conseller i al
seu equip per ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. M’intentaré explicar perquè no sé si
m’ha entès prou bé i segurament és que jo m’he explicat molt
malament. I per tant, faré un acte de contrició.

Jo no he parlat de mesures urbanístiques, jo he demanat si
una de les seves línies estratègiques és augmentar el parc
d’habitatges, no li he dit com, li he dit si una de les seves línies
estratègiques és augmentar el seu parc. Clar, he interpretat que
se’m contestava que deia alguna cosa d’urbanisme, jo li he
posat un exemple, però li he dit: el seu objectiu estratègic és
augmentar el parc d’habitatge? Vostè em diu: hem fet la gestió
amb la SAREB. Aplaudiments, hi estic totalment d’acord, em
sembla molt bé la seva proposta, té tot el nostre suport. Però jo
li pos damunt la taula que em sorprèn que vostè vengui aquí, a

una compareixença a explicar les línies estratègiques de
l’IBAVI, i no ens parli de què el seu objectiu sigui ampliar els
pisos a disposició de l’IBAVI.

Només li dic això, no li dic si ha de fer urbanisme, no ha de
fer urbanisme. Jo estic d’acord que l’urbanisme és un fracàs, a
les Illes Balears sobretot. Per què? Com que tenim una política
urbanística de contenció del creixement, en la qual hi estic
d’acord, doncs evidentment els ajuntaments tenen molt pocs
solars, perquè com que creixen poc, hi ha pocs solars de cessió
obligatòria els quals poder dedicar a fer habitatge públic. Això
és així, i com que estam d’acord amb la política de contenció,
doncs és evident que hem de cercar altres fórmules, perquè la
fórmula de creixement i obtenció de solars gràcies a aquest
creixement, a les Illes Balears diguem que molt de recorregut
no té.

Per tant, nosaltres pensam en fórmules com les que vostè ha
posat damunt la taula, que nosaltres compartim. L’únic que em
permetrà que li critiquem és que ho digui ara, a la seva segona
intervenció i no ho hagi fixat com a un dels seus objectius
estratègics. Això és el que li retraiem un poc, que sigui a
instància de la nostra intervenció que ens digui la gestió que ha
fet amb la SAREB, per exemple, que ja dic que ens sembla
molt bé.

Per tant, aquí hi ha un objectiu, hi ha d’haver un objectiu
que és l’increment del parc públic d’habitatge a disposició del
Govern, això és un objectiu. Com l’hem de fer? Jo li he posat
un exemple, vostè en posa un altre, jo crec que qualsevol altre
fórmula, hi ha moltes de fórmules complementàries la immensa
majoria d’elles. Per tant, hi hem de fer feina i vostè crec que
s’ho ha de marcar com una prioritat i ens preocupa que no ho
marqui com a prioritat perquè no ho esmenta a la seva primera
intervenció. 

Segona qüestió, el suport jurídic del que fan. Jo li dic,
nosaltres volem ajudar i entenem que està ben direccionat i està
ben intencionat el que fan, no criticam el fons, criticam si això
té un suport jurídic per fer-ho i que, per ventura, això
necessitaria una llei o una norma, no sé si una llei, si és una llei
estam disposats a donar-li suport per part del nostre grup
parlamentari, però li faré... li demanaré... li faré la pregunta a
l’inrevés: vostè creu que hi ha va haver persones amb una renda
molt reduïda que no varen poder accedir a un habitatge perquè
el preu fixat de lloguer era massa elevat per a elles? Vostè creu
que és així? Quina cara tenen aquestes famílies quan veuen que
vostès baixen a 21 euros a l’adjudicatari? Quina cara se’ls
queda? L’entén la problemàtica o no l’entén? 

Home!, és que no és el mateix... -no, és que això és així,
això és així-, el problema és que hi ha, com és lògic, un principi
de lliure concurrència en l’adjudicació i la lliure concurrència
vol dir que s’han marcat uns criteris i aquests criteris s’han de
respectar, perquè, és clar, si els criteris els canviam una vegada
adjudicats, aquests que han participat, bé... escoltin... què està
passant aquí? I no dic que no tengui bona intenció, li planteig
que això té un encaix jurídic complicat, eh!, un encaix jurídic
complicat, perquè si vostè canvia les condicions de la
convocatòria, que és el que vostès... vostès estan canviant un
element bàsic de la seva convocatòria, que és el preu, i el
canvia discrecionalment. I jo ja entenc les raons per les quals
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vostè el canvia, jo ja ho entenc, però això ha de tenir un suport
jurídic, perquè aquestes situacions es poden donar.

Per tant, si vostè canvia aquesta situació a mi em crea
dubtes. I només el convid a intentar guanyar la màxima
seguretat jurídica. I nosaltres li volem donar suport i el volem
ajudar a aconseguir aquest objectiu, que vostè faci el que fa,
però amb plenes garanties jurídiques. I la seva resposta,
sincerament, vostè tenen uns preus màxims per llei, però tenen
unes convocatòries a les quals també s’han d’ajustar, i no s’hi
ajusten, no s’hi ajusten, perquè les canvien, perquè aquestes
convocatòries tenien uns preus...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, per favor, vagi acabant, se li ha acabat el temps. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, perdoni. 

Tercer punt. Vostè diu que l’èxit és la baixada de la
morositat, no?, he entès que em deia això. M’ho ha dit i no hi
estic d’acord, l’èxit no és el que jo li deia i és el que vostè m’ha
dit, l’èxit, evidentment, és cobrir el màxim de necessitats de les
persones que es troben en situació de no poder accedir a un
habitatge, això és l’èxit. Però el cert és que vostès, vostè, no
vostè específicament, però vostès fa més d’un any i mig i en un
any i mig només han estat capaços de diagnosticar i no han
posat encara cap demanda. Per tant, n’hi ha que abusen d’una
manera clara dels recursos públics, que continuen allà després
que vostès faci un any i mig que són al Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Però gràcies per la compareixença i per les
explicacions. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller y a todo su
equipo por la comparecencia y las explicaciones que han dado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diputat Damià Borràs, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. No sé si la SAREB és el banco malo
o no, però sí que els seus gerents, els seus directors són
perversos, almanco socialment perversos. El banc serà el que
vulguin, però crec que per als interessos socials de la nostra
comunitat no estan afinant prou en la gestió i crec que defensen
interessos que són els que socialment haurien de defensar.

A la meva primera intervenció citava una xifra i ho feia amb
una segona intenció que, i el conseller ja m’ha contestat a partir
una mica de cap on volia anar amb aquesta xifra, i era la de
6.000 habitatges que fan falta, segons els promotors
immobiliaris, a les Illes per satisfer el mercat.

Hi ha una segona xifra que no havia dit la primera vegada,
que la treuré ara, que és que, segons Timsa, Timsa que és
també un organisme lliure de tota sospita de ser molt...
socialment controvertida, Balears acumula un estoc
d’habitatges nous buits de 5.371 habitatges; és a dir, aquí hi ha
alguna cosa que falla, no? Si tenim, per una banda, els
promotors que troben que el mercat demana urgentment 6.000
habitatges nous i en tenim 5.371 de buits, vol dir que és
imprescindible, és imprescindible, que algú actuï, que algú
actuï i ho faci amb polítiques actives d’habitatge. Per açò, és
necessari que l’IBAVI sigui un element actiu i el Govern sigui
un element actiu amb els ajuntaments, amb els consells a favor
de resoldre les necessitats de la gent, perquè per sobre
d’aquests prop 5.300 de pisos buits nous, aquí hi hauríem
d’afegir els que no són nous, tendríem una xifra molt més
important, per què no afloren al mercat aquests pisos? Per què
no afloren si necessitam 6.000 de nous? Vull dir, aquestes
preguntes les deix en l’aire, però evidentment conviden a una
reflexió important sobre les ineficiències del mercat
immobiliari a les nostres illes que en aquests moments són
encara molt més complicades pel bum de demanda turística. 

Segona cosa. Sí, el Sr. Company va convertir pisos en
lloguer i va posar preus més baixos a habitatges, però algú els
va fer aquests habitatges, algú els va posar a disposició de la
necessitat social. Vull dir, tal vegada el desgavell, tal vegada el
desgavell va ser generar habitatge públic, tal vegada el
desgavell va ser açò, perquè el Sr. Company després tragués pit
i pogués perdonar els lloguers a aquestes persones. Igual els
desgavellats van ser els que van aconseguir que en aquesta
comunitat hi hagués habitatges públics a disposició per fer
política social.

I mentre perdonaven lloguers aquí, com que s’ha dit que és
bo mirar enrere, idò, mirarem enrere, mentre es perdonaven
lloguers, vull dir, al Parlament es votava en contra d’unes
iniciatives que demanaven, diguéssim, que el Govern fes una
llei de... una llei de... d’insolvència singular hipotecària. Pot ser
va en les mateixes dades que es prenien decisions de no
desnonar i es feia aquí de Robin Hood que tracta a tothom per
igual, als pobres i als rics, un Robin Hood una mica peculiar,
el Sr. Company, feien una, feien... es deia que no a
proposicions no de llei. Quan es deia que no a proposicions no
de llei i es feien iniciatives, que la va fer el Sr. Carbonero,
perdó, el Sr. Antoni Diéguez, de dur una llei d’insolvència
singular hipotecària a aquest parlament, una proposició de llei,
no s’admetia a tràmit, no s’admetia a tràmit.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, però crec que l’interès social és una mica diferent de les
iniciatives que fa el Sr. Melià, que les resoldrem, -Sr. Melià, no
es preocupi amb les iniciatives d’insolvència singular.

Per tant, a veure, tan Robin Hood, tan Robin Hood el Sr.
Company igual no era, no? Perquè, evidentment, si s’haguessin
atacat els problemes d’habitatge a l’any 2011, 2012, 2013 la
situació en aquests moments seria molt distinta en relació amb
l’habitatge, perquè en els moments més durs de l’IBAVI, com
ha dit, com a gran gestió, el Sr. Nadal, es va dedicar a eixugar
deute, 25 milions en quatre anys de deute, en tost d’invertir en
afavorir polítiques socials, i es va reduir personal a l’IBAVI. És
a dir, es va treure gent al carrer de l’IBAVI i, clar, l’IBAVI
com es pot gestionar? A Menorca i a Eivissa es van quedar
sense gestors de l’IBAVI, ni un, zero, pràcticament oficines
tancades. Com es pot fer política d’habitatge públic sense
treballadors públics? També és una pregunta que deix en l’aire. 

I gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença i al seu
equip, i intentem que ràpidament pugui resoldre aquest
problema greu que perjudica les persones que més ho
necessiten, i que tengui pressa, com li diu el Sr. Melià, però si
el Sr. Melià, que ara expressa dubtes sobre la viabilitat jurídica
de les seves decisions, imagini’s si vostè les hagués pres a la
carrera, sense prendre primer les cauteles necessàries i el temps
d’anàlisi necessari per fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam ara al torn de
contrarèplica del Sr. Conseller. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. El Sr. Borràs ara m’obria peu a fer una
reflexió, que no la faré per l’hora que és. Som conscients que
som davant un problema estructural, eh?, com a societat,
estructural, i segurament dins Espanya on major és el problema
és a les Illes Balears, el problema de l’habitatge, i que açò té
una mala ferida. Per tant un també és molt modest a l’hora de
ser conscient de fins on és capaç d’arribar, i fa tot el que pot,
però també és conscient de les limitacions que tenim.

Algunes reflexions, per acabar, però que s’han de dir.
Aquesta idea que el pacte de progrés va ser un desastre i ho va
fer fatal, que després vostès van començar a fer açò a què
nosaltres ara donam continuïtat, és un relat que no és cert. Ho
dic perquè..., i li posaré exemples. El pacte de progrés, que hi
va destinar recursos, va fer esforços i tenim 1.800 habitatges en
bona part..., en bona part, no, gràcies a les polítiques del pacte
de progrés, en molt bona part; si no aquests habitatges no hi
serien i n’hem de ser conscients, i tenim reserves de sòl per
poder fer coses en qualque moment, actius del Govern, gràcies
a aquest tipus de polítiques.

I ara jo li he explicat tota una sèrie de mesures que nosaltres
impulsarem: la lluita contra la morositat, com ho feim per
ajustar “daçons”..., i vostè em diu “estam molt contents, o els
valoram de manera positiva, perquè donen continuïtat”. I jo

aquí li he de dir que agraesc molt que vostès posin en valor la
feina que feim, però no és cert que hi hagi continuïtat. Vostès
no van atacar la morositat. Del 19% que hi havia el 2012 hem
arribat al 53% ara, per tant no es va atacar la morositat. Els
criteris de transparència no hi van ser, els posam nosaltres ara
perquè abans no hi havia uns criteris clars d’adjudicació dels
habitatges. La proposta que el 20% de la SAREB pogués passar
a la comunitat autònoma, (...) el 20 o el 100%, no hi va ser i
l’hem feta nosaltres ara. Com no hi va haver ni la proposta
d’una llei d’habitatge, que nosaltres ara sí que hem plantejat.
Per tant, jo quan dic que hi ha un canvi, home, hi ha un canvi
respecte de la inactivitat de la legislatura passada, on no va ser
una prioritat, no ho va ser; no va ser un element de debat que
el Govern posés damunt la taula en cap moment, i els que ho
vàrem viure, els que vam ser allà, en vam ser perfectament
conscients. No era una preocupació per al Govern, i a fora hi
havia grans manifestacions, duríssimes, perquè era quan anava
més desbocat tot. Per tant faig en qualsevol cas aquesta
comparativa.

De les ajudes a l’habitatge ara els podria posar la
rehabilitació, els lloguers... N’explic una almanco perquè
s’entengui, d’acord o no. Nosaltres vam donar..., nosaltres no...
Perdó, i un altre exemple: durant quatre anys sap quina
quantitat de doblers el Govern, pressuposts, recursos propis, hi
va posar, en política d’habitatge?, Govern Illes Balears en
quatre anys la legislatura passada? Zero, durant quatre anys no
hi va haver un sol euro públic del Govern de les Illes Balears
per fer política d’habitatge. Les ajudes aquestes a què vostè fa
referència eren ajudes del pla estatal, eren ajudes que venien de
Madrid. Aquest any per primera vegada hi ha recursos, 1,5
milions, i n’hi hauria d’haver molt més, eh?; hi ha 1,5 milions
de recursos per fer política d’habitatge, i ens permetrà fer
algunes coses com la que ara explicaré al Sr. Morrás.

El pla estatal té ajudes a l’habitatge, i diu -posa ell les
condicions- diu que aquelles famílies que tenguin uns ingressos
inferiors a 22.000 euros i paguin un lloguer que estigui per
davall dels 600 euros té ajuda directa a fons perdut que màxim
serà d’un 40%, (...), un 40% i busques. És una ajuda important,
d’acord o no? Què ens succeeix? Que tenim determinades
zones, Eivissa és l’exemple més clar, que els lloguers estam per
damunt dels 600 euros, i per tant la gent d’Eivissa no pot
accedir a les ajudes del lloguer, i això tampoc no és just, i hi
estarem d’acord. Nosaltres què vam fer? Vam demanar al
Govern d’Espanya: “escolta, deixa que les condicions les
marqui cada comunitat autònoma, perquè vau posar 600 euros
-ho dic així- pensant en Castella, on amb 600 euros ja és una
molt bona casa, i abans molt més encara, però a Eivissa no
arriba ni a un apartamentet; per tant aquí nosaltres tenim un
problema; deixau-nos açò”. No ho ha fet el 2016, no ho farà el
2017, i sí que ens ha dit que en el nou pla -el 2017 es prorroga
el de 2016- en el nou pla aquí sí que està disposat a estudiar-ho
i nosaltres esperam que pugui ser.

I què feim ara el 2016 amb les ajudes? Nosaltres hem dit:
facem una cosa, posem recursos del Govern propis només per
a Eivissa, només per a Eivissa -i aquí hem dit 300.000 euros-,
per complementar aquestes ajudes de tal manera que traguem
una convocatòria que faci que aquella gent que té un lloguer
entre 600 i 900, o 1.000, encara ho hem d’acabar de definir,
també pugui ser beneficiària si té uns ingressos inferiors a
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22.000 euros ben igual com la resta. La idea és pujar el sostre
i que hi pugui haver més gent que en pugui ser beneficiària.
Açò és el nostre plantejament, va en aquesta idea.

És encertat o no? Home, esperam ampliar la borsa. Aquest
any 2016 respecte de 2015, que eren els criteris encara que
havien emprat la legislatura passada, hem crescut un 88%, hem
fet molta feina; hem obert les oficines d’Eivissa i de Menorca.
A Menorca hi ha hagut un increment d’un 300% quant a
beneficiaris de les ajudes de lloguer, i a Eivissa se’n deu anar
al 80 o al 90% més. És que és moltíssim, és molt, i no és
suficient. Però aquesta és la idea en qualsevol cas, d’acord?

I no vull tenir un debat jurídic amb el Sr. Melià; a més a
més ell és un expert i per açò també vull ser prudent. Només
faig una reflexió, d’acord o no: quantes convocatòries s’han tret
lligades precisament a diferenciar una compravenda i lloguer?;
hi havia molta gent que no accedia a la compravenda, no tanta
al lloguer, però posem la part de lloguer. Com aquella
convocatòria n’hem tret moltes, moltes, i açò fa que una no
sigui diferent de l’altra? Sí, moltíssimes; i tant com van
evolucionant no les podem canviar perquè si no perjudicam als
del primer dia? No, d’acord?

Per tant, el que fem és fer noves convocatòries i aquestes
noves convocatòries tenen noves condicions, que són, en aquest
cas, molt diferents a com havien estat fins ara, és cert.
Emparades per llei? Sí. Amb els acords del consell
d’administració? També. 

Jo, així i tot, Sr. Melià, que som una persona prudent,
aquestes reflexions me les guard i evidentment em tornaré
asseure i reflexionarem sobre tot açò, perquè... no queden a sac
buit, a sac romput, sinó que els aprofitaré evidentment per si hi
hagués qualsevol qüestió del que vostè ens ha dit, idò farem les
consultes als jurídics de la direcció general i de la mateixa
conselleria, de la secretaria general per assegurar-nos que això
és així.

I a partir d’aquí res més... ah, la darrera qüestió, perdó,
almanco que... MÉS per Menorca m’ho demanava, la SAREB
és un gran tenidor i els habitatges que facin més de dos anys
que estiguin tancats, amb la nova llei, quan entri en vigor,
tindrà l’obligatorietat de cedir-los per un màxim de tres anys.
Nosaltres al Govern d’Espanya el que li dèiem era que...
efectivament, que ens els doni, és un plantejament diferent,
però sí que mentrestant els podrem cedir. I a partir d’aquí
acabaríem aquesta intervenció.

I moltíssimes gràcies als diferents portaveus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Donam per acabat aquest
debat i, abans de passar al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
sí que volem agrair la presencia al Sr. Conseller de Territori i
als seus acompanyants. Moltes gràcies.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte...

(Remor de veus)

Esperarem un minut...

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
890/17, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, per tal d’explicar la gestió de la Conselleria de
Medi Ambient pel que fa a les inundacions a Balears.

Reprenem la sessió, passam al debat del segon punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 890/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, mitjançant el qual
se sol·licita la compareixença del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per tal d’explicar la gestió de la Conselleria
de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a Balears. 

Passam al torn de fixació de posicions. Tendria la paraula
el Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts... 

Però si hi ha acord, si hi ha acord (...).

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que esgotaré els deu
minuts que m’han tocat...

(Rialles)

(Remor de veus)

Bé, pensam que és evident que s’han produït uns fets molt
transcendentals a les Illes Balears, que hi ha hagut una
climatologia molt especial, molt contundent, que ha generat
dificultats, que ha generat perjudicis agrícoles, a les
infraestructures, etc., i per tant, entenem que és important que
el conseller doni les explicacions pertinents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara sí que demanaria si la resta
de grups parlamentaris volen prendre la paraula o si passam
directament a la votació.

Hi podem passar directament? Hi ha acord?

Vots a favor?

Cap vot en contra.

Abstencions?

8 vots a favor, unanimitat.

En conseqüència, s’acorda recaptar la presència del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tal
d’explicar la gestió de la Conselleria de Medi Ambient pel que
fa a les inundacions a les Illes Balears.

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

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700890
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