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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President. Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester sustituye a Montse Seijas.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Álvaro Gijón, a Misericordia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei núm. 4445/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a reserva marina d’interès pesquer
de Tagomago i zones adjacents; i RGE núm. 5368/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4445/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserva marina
d’interès pesquer de Tagomago i zones adjacents.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4445/17, i per defensar-la té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, l’Hble. Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos traemos una
iniciativa a petición de la Cofradía de pescadores de Ibiza, del
Sr. Pere Valera y del Sr. Toni Tur. Nos entrevistamos con la
cofradía el 24 de marzo de 2017. Tanto el conseller de Medio
Ambiente del consell insular como representantes de la
cofradía, el Sr. Pere Valera y Toni Tur, reclamaron y
presentaron al Govern que por favor se iniciaran los trámites
para crear una reserva marina de interés pesquero. En la
confradía nos recordaron que según la Ley de pesca de
Baleares una reserva es un área donde se limita la explotación
de recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de
alevines y fomentar la proliferación de las especies marinas con
el objeto de preservar en el tiempo la sostenibilidad de esta
actividad pesquera.

Nos comentaron que en 2015 ya habían hecho esta petición
al director general de Pesca del Govern balear, pero el Govern
pedía informes antes de decidir si haría la reserva marina en
Ibiza. De hecho el director general de Pesca del Govern balear,
Joan Mercant, ya les afirmó que veía con buenos ojos la
petición de los pescadores de Ibiza para crear una reserva
marina al noroeste de la isla, pero condicionó este proyecto a
la presentación de varios estudios y documentos por parte del
consell. 

Entonces pasó el tiempo y el día 15 de marzo de 2017 el
consell ha realizado estos estudios, y volvió a realizar la
petición diciendo que la petición surge tras analizar los
resultados de un estudio realizado por el consell y que concluye
que la zona tiene un gran potencial para recoger una gran
diversidad de especies de interés pesquero, pero que la elevada
densidad de pesca recreativa y profesional existente, así como
la falta de medios de control, hace que sean necesarias estas
medidas correctoras. De hecho también, en cuanto a la reserva
de interés pesquero, se propone ya no solamente la zona entre
los islotes de Santa Eulàlia y la punta de Sa Cala de Sant
Vicenç, incluyendo Tagomago, sino que aumentan y amplían
la propuesta a la zona de Punta Galera y Punta Grossa.

Todo esto se hizo a petición tanto de la Cofradía de
pescadores como del consell al Govern de les Illes Balears, que
ya lo había visto con buenos ojos en 2015 pero esperaba este
estudio, y lo cierto y verdad es que nos pidieron que todavía no
sabían nada, ni siquiera si se habían realizado los trámites para
esta reserva de interés pesquero. De hecho todavía no se han
realizado los trámites. Hace poco el conseller Vidal comentó
que después de hacer el LIC de esta zona se iba a empezar la
reserva natural, que esperaba que no durara 26 años, como la
del Trenc, pero nunca se hace referencia a esta reserva marina
de interés pesquero.

Quiero destacar que para la realización de esta reserva
marina de interés pesquero no se necesita al Estado central, al
Ministerio de Medio Ambiente; basta únicamente, porque las
competencias las tiene la comunidad autónoma, basta que la
consejería del Gobierno de las Islas Baleares competente en
materia de pesca -así lo pone el artículo 9 de la Ley de pesca de
2013 de las Islas Baleares-, que la consejería del Gobierno, a
solicitud del sector pesquero y después de los informes previos
de los consejos insulares, puede ya realizar la tramitación de la
reserva pesquera, de la reserva marina de interés pesquero.

Por lo tanto, en vista de que ya se tiene el estudio hecho del
consell, en vista de que a final de marzo tanto el consell insular
como la Confradía de pescadores hicieron la petición al Govern
puesto que ya están hechos los estudios y concluyen que sí que
se necesita, Ciudadanos propone que el Parlamento de las Islas
Baleares inste al Govern de les Illes Balears a que ya inicie los
trámites para crear una reserva marina de interés pesquero en
el islote de Tagomago y zonas adyacentes. Por lo tanto espero
que esta propuesta sea aceptada por todos los grupos. 

Es verdad que aquí estuvo el conseller en una
comparecencia a petición, en 2015, de una iniciativa
parlamentaria que hizo la Sra. Pilar Costa, donde se pedía una
reserva natural y marina; en esa iniciativa se hablaba sobre todo
de un paraje de protección natural. Yo creo que es muy
importante saber diferenciar un paraje de protección natural de
lo que es una reserva pesquera. De hecho el director general de
Pesca lo dijo, lo dejó bien claro, también aclaró que una
reserva marina de interés pesquero, que es la figura que se
reclama, no es un área protegida, sino un área para regular la
pesca, y lo que piden los cofrades es un área para regular la
pesca. Realmente en la primera iniciativa que se introdujo por
la Sra. Pilar Costa, que fue apoyada por todos los grupos, todos
queremos una reserva natural y marina, pero es cierto que se
enfocó la iniciativa a la reserva natural, y lo de marina parecía
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que utilizaba la Ley de protección de parajes naturales y de
biodiversidad y la LEN de aquí, de Baleares. De hecho en la
comparecencia el conseller tampoco hizo -eso es también lo
que dicen los cofrades- tampoco hizo mención a la necesidad
de esta reserva marina de interés pesquero, se centró sobre todo
en que el Gobierno central le tenía que dar el visto bueno a que
haya un seguimiento tanto de la zona marina como terrestre
para hacer un solo plan de gestión para el LIC, tenemos un LIC
marino y un LIC terrestre en Tagomago, y decía que estaba a
la espera de ese visto bueno de que se pueda gestionar a la vez,
porque todos sabemos que en una reserva natural sólo se puede
gestionar la zona marina si hay una continuidad en el
ecosistema, si sólo queremos gestionar la zona marina es
competencia del Estado, pero esto no pasa, no pasa en las
reservas marinas de interés pesquero, donde la comunidad
autónoma puede realizar directamente, a petición de los
cofrades y de los consells insulares esa regulación.

Por lo tanto, debido a que ya está el estudio hecho de los
consells, debido a que ya está un acuerdo con las cofradías, y
debido a que desde 2015 la Conselleria de Medio Ambiente, su
dirección general de Pesca, no ha iniciado estos trámites
esperando este estudio, como ya está hecho el estudio desde
Ciudadanos pedimos que en el menor tiempo posible, y no
hemos puesto tiempo porque tampoco queremos apremiar o
que se nos tumbe por esta parte, pero pedimos que se inicien
los trámites para crear una reserva de interés pesquero.

Y bueno, con esto espero lo que quieran ustedes decirme.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara ve el torn de fixació de posicions, i pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tania
Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Diputats i diputades, l’any 2014
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va iniciar els tràmits per
a la creació d’una reserva natural a la zona de Tagomago i illots
de Santa Eulària tenint el suport dels pescadors. 

La proposta de creació de reserva marina a la zona
compresa entre la zona d’illots de Santa Eulària i la punta de la
cala de Sant Vicent va ser una proposta inicial de la confraria
de pescadors, però va ser ampliada afegint la zona de Punta
Galera a Punta Grossa amb el suport dels pescadors que
habitualment tenen el seu punt d’amarrament a Portinatx,
municipi de Sant Joan de Labritja. 

La proposta per a la creació d’una figura de protecció als
voltants de Tagomago parteix d’un gran consens entre la
societat de l’illa d’Eivissa. És una de les primeres vegades que
ens trobam en una situació d’aquest tipus amb un suport
institucional, amb el Consell d’Eivissa, Ajuntament de Santa
Eulària i Ajuntament de Sant Joan de Labritja, i del sector
pesquer d’Eivissa afectat de la zona, Confraria de Pescadors
d’Eivissa. 

L’activitat pesquera professional a la zona és bàsicament la
pesca amb tresmall, la qual es concentra en quatre zones
principalment: la zona d’illots de Santa Eulària, canal i voltants
de Tagomago, zona de Ses Formigues i, finalment, la Punta des
Moscarter. 

La zona de Tagomago presenta una gran diversitat
d’hàbitats i, per tant, és una zona molt adequada per allotjar
gran diversitat d’espècies, com els anfosos, sirvioles, roges i
altres espècies d’interès comercial i gastronòmic per a Eivissa.
Durant els censos submarins s’han trobat hàbitats adequats per
allotjar gran diversitat d’espècies d’alt valor ecològic i també
d’espècies d’interès pesquer.

Consideram que les reserves marines han demostrat ser una
valuosa eina de gestió i millora dels recursos pesquers a les
Illes Balears i, per això, és una necessitat a la zona descrita. 

Per una altra banda, el director, com bé ha dit la diputada de
Ciutadans, el director general de Pesca del Govern de les Illes
Balears va declarar a principis del mes de març que
condicionava la petició dels pescadors d’Eivissa de crear una
reserva marina a Tagomago a la presentació de diversos estudis
i documents que ha d’aportar el Consell d’Eivissa, estudis que
en aquesta proposició no de llei se citen, però que realment
encara no s’han finalitzat ni estan presentats. El que es va
presentar a una roda de premsa va ser un informe de la
confraria, però no dels tècnics del consell, que és el que
realment el Govern ha reclamat. 

Al Grup Popular ens consta que a la confraria de pescadors,
conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Joan i de Santa Eulària
i amb la màxima institució insular, fan feina en aquest sentit,
per poder materialitzar el més aviat possible aquesta demanda
eivissenca. 

A més, a la Comissió de Medi Ambient, de dia 11 de
novembre de 2015, es va aprovar per unanimitat una iniciativa
instant el Govern balear a declarar Tagomago i zones adjacents
reserva natural i marina, que la reserva marina és el mateix que
reserva marina d’interès pesquer, una iniciativa idèntica a
aquesta que avui tornam a debatre. 

Per una altra banda, la diputada Maria José Ribas i el
diputat Miquel Jerez del Grup Popular han preguntat i
interpel·lat en diverses ocasions el conseller de Medi Ambient
respecte d’aquesta demanda. Després de dos anys consideram
que ja és hora que el Govern compleixi aquesta petició, però no
crec que la manera correcta sigui presentant proposicions no de
llei repetides d’un tema debatut i aprovat per unanimitat. El que
hauria de fer el Govern balear és posar-se a fer feina i iniciar
d’una vegada els tràmits per declarar Tagomago i zones
adjacents com a reserva natural i marina, tal com l’obliga el
mandat parlamentari. 

Votarem a favor d’aquesta proposició no de llei, encara que
pensam que s’haurien de respectar els temps amb que treballen
pescadors i diferents institucions locals d’Eivissa elaborant els
informes necessaris per poder declarar reserva marina
Tagomago i les zones adjacents. 

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Bé. Ara, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com ja s’ha dit es
tracta d’una reivindicació que ve directament del sector
pesquer, més concretament de la confraria de pescadors, i que
ha recollit el Consell d’Eivissa i ho ha impulsat també. De fet,
el passat 15 de març, com s’ha comentat abans, el conseller de
Medi Ambient del Consell d’Eivissa, Miquel Vericad, va fer la
presentació pública del projecte de reserva marina dels voltants
de Tagomago, amb l’acord unànime del Consell, ajuntaments,
pescadors professionals, recreatius i només falta una signatura
i els doblers per al manteniment. A més, indicar que com no,
perquè sigui més efectiva, ha d’estar gestionada directament pel
Consell Insular d’Eivissa en coordinació amb els ajuntaments.

Ja existeix a Eivissa una marina, una reserva marina, com
és la de ses Salines, que a la vegada és també un espai natural
protegit. És possible i es tracta també de compatibilitzar l’ús
esportiu, recreatiu i de centres de busseig amb una pesca
costanera sostenible i que sigui semiartesanal, res de pesca
d’arrossegament. De fet, hi ha, hi hauria dues reserves marines,
que serien la del Freu i Tagomago.

En concret la proposta, l’estudi, la creació d’aquesta reserva
marina en un espai natural, és d’una necessita òptima, la
compatibilitat entre les dues figures és totalment factible i és
també necessària. Per això, felicitam al conseller del Grup
Podem Guanyem del Consell d’Eivissa l’activitat que realitza
al voltant de finalitzar aquests estudis per tal de presentar-ho al
director general, més o menys al voltant d’un mes els tendrà a
la seva mà. 

Bé, per tant, votarem a favor de la proposta que ens
presenta la Comissió de Medi Ambient, el Grup Mixt a través
de Ciutadans, en la qual s’insta el Govern de les Illes Balears
que iniciï els tràmits per crear una reserva marina d’interès
pesquer en els illots de Tagomago i les zones adjacents. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Abril i Hervás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Senzillament dir, bé, bones tardes a tothom, que el
nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa,
com ja va donar suport en el seu moment a la presentada pel
Grup Socialista.

No entenem massa aquesta confusió que ha expressat la
companya del Grup Mixt, Ciutadans, la Sra. Ballester, sobre la
doble naturalesa de les reserves marines. Les reserves marines,

com estableix l’article 7è del Decret que regula l’explotació
dels recursos marins diu clarament, referint-se a les reserves
marines, que les reserves marines són àrees marines on es
limita d’una forma o una altra l’explotació de recursos marins
vius per tal d’incrementar l’alevinatge i fomentar la proliferació
de les espècies marines objecte d’explotació, per tant, de pesca
s’entén, o per tal de protegir ecosistemes marins amb
característiques ecològiques diferenciades, que evidentment
aquestes reserves marines tenen el doble vessant, no
necessàriament contradictori, de preservació de la biodiversitat
i d’alguna manera alimentar i preservar també el recurs
pesquer, que segueix sent part del sector primari, encara que
sigui molt exhaurit aquest sector primari a la nostra comunitat. 

Per tant, entenc que, malgrat la valoració que s’ha fet a
l’exposició de motius, els termes al final de defensa d’aquesta
proposició no de llei són els mateixos que la vegada anterior. 

Aquesta legislatura, sí que valdria la pena dir, que a part de
les vuit reserves marines que ja existeixen a la comunitat, hi
hagut peticions de deu reserves marines més, bé a instància de
confraries de pescadors moltes vegades, perquè els pescadors
són els primers interessats en la regeneració del recurs, bé a
proposta de diferents institucions, entre d’altres la de
Tagomago que, com s’ha comentat, ja es va votar a favor.

En el moment que es va presentar aquesta proposició no de
llei ens consta que encara no s’havia fet arribar per part del
Consell d’Eivissa aquests informes, que crec que fa molt poc
que s’han emès, per tant, ens consta també que el Govern
esperava l’arribada d’aquesta documentació, que tampoc no és
cap caprici ni del consell ni del director general de Pesca sinó
que està justament regulat a l’article 8 del decret que els
comentat fa un moment, el Decret 91/97, de 4 de juliol.

Per tant, en la mesura que aquesta documentació arribi, si
és que no ha arribat ja, a la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura es procedirà a la tramitació ja definitiva d’aquesta
reserva marina. Per tant, votarem a favor de la proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta iniciativa. És vera que és un
tema reiteratiu, no és el primer pic que aquesta legislatura es
tracta aquest tema, però al contrari d’altres grups, compartim i
donam suport que Ciutadans hagi presentat aquesta iniciativa,
perquè, és clar, passen els mesos, passa el temps i el Govern no
fa i clar, podem esperar eternament que declarin aquesta
reserva, però jo crec que està bé que s’empenyi, que es
dinamitzi i que s’intenti avançar. I en definitiva això és el que
crec que intenta fer legítimament aquesta iniciativa del Grup
Mixt.
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Per tant, nosaltres, després de veure que el novembre es va
aprovar una iniciativa i que no hem acabat els tràmits, perquè
és evident que no hem acabat els tràmits, jo crec que el Govern
podria ser molt és diligent. I ja que sabem que tenen algunes
capacitats de rapidesa en l’emissió d’informes, per ventura en
aquesta matèria podrien ser tan ràpids en emetre l’informe, si
acabés d’una vegada aquest expedient i aconseguir l’objectiu
de tothom compartit, però que no aconseguim que sigui una
realitat, atesa la lentitud en la realització del procediment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei. Jo crec que és evident que
existeix una voluntat clara, almenys des d’aquest Parlament, de
declarar aquesta zona reserva de la biosfera. Però com ja han
explicat altres diputats, justament a més d’un diputat que forma
part del Govern i l’altre que no, manca informació del consell,
així com altra, per dur a terme aquesta declaració, amb la qual
cosa jo crec que esperem que arribi aquesta documentació i
entenc que sí que podrà ser considerada i declarada reserva
marina. A més, tenint en compte que aquestes reserves marines
són considerades cada vegada més, amb major freqüència com
una eina global per protegir el medi marí de tot tipus
d’impactes, no només per protegir-la de la sobre-pesca, sinó
per l’equilibri de l’ecosistema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Silvia Limones i Costa, per un temps de temps
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pues, como se ha dicho ya,
las reservas marinas son figuras de protección mediante las
cuales se regulan los usos y la explotación del medio marino,
con objeto de incrementar la regeneración natural de los
recursos y de conservar los ecosistemas marinos más
representativos, tal como ha explicado con anterioridad el
compañero diputado David Abril y, en este sentido, coincido
con él en que no encuentra diferencia entre lo que se plantea en
la proposición no de ley presentada por Ciudadanos y la que se
aprobó con anterioridad que presentó el Grupo Socialista, y así
se lo he hecho saber antes a la Sra. Olga Ballester, porque yo
entiendo que es reiterativa y que se aprueba lo mismo.

Pero, bueno, es verdad que, como se ha avanzado en el
tema de la documentación que debía presentar el consell, para
conseguir el objetivo que apruebe la reserva natural y marina
de Tagomago, que es el objetivo que queremos alcanzar, para
preservar tanto el entorno natural, como conseguir que se

regeneren las especies marinas que hay en el entorno, aunque
sea una PNL reiterativa estamos totalmente de acuerdo en lo
que se plantea, puesto que va en la linea de lo que ya se aprobó
en esta comisión, y es el mandato parlamentario que se le ha
dado al Govern.

Así que ahora esperaremos que con la tramitación de la
documentación que estaban esperando, se agilice el proceso y
consigamos que se llegue al final del nombramiento de reserva
marina. Nosotros también daremos apoyo a la propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

I ara té la paraula per contradiccions el grup proposant, la
Sra. Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Pues gracias a todos los grupos por este
compromiso de todos por nuestro medio ambiente y por
nuestros ecosistemas. Únicamente, comentar al Sr. David Abril,
la diferencia que hay es únicamente la ley que se aplica, porque
yo creo que aquí el director general de Pesca tiene mucha
razón, puesto que la Ley 2007, de 13 de diciembre, de
patrimonio natural y de la biodiversidad, de la que salen
nuestras leyes de espacios naturales protegidos, tenemos
reservas naturales y áreas marinas protegidas. Pero, utilizando
esta ley, si tu quieres preservar una área marina, las áreas
marinas según el artículo 37, corresponde a la administración
general del Estado la declaración y gestión de estas áreas
marinas como espacios naturales protegidos, excepto en los
casos en que exista continuidad ecológica con el sistema
natural terrestre. Pero para eso se necesita el aval del
ministerio. Entonces, si tu sigues esta ley, tienes que esperar a
que el Ministerio de Medio Ambiente te de el poder gestionar
esta zona. Sin embargo, si sigues la Ley de pesca, la Ley 2001,
de pesca marítima del Estado, o la ley balear y declaras las
reserva marina a través de esta ley, la competencia absoluta la
tiene la administración de la comunidad autónoma y basta con
que lo exija la cofradía y los consejos insulares.

Por lo tanto, a veces el conseller Vidal ponía demasiado
énfasis en que estaba esperando este sí del ministerio central,
pero que si se hace esta reserva marina de interés pesquero a
través de esta normativa, pues es directo.

Igualmente, aquí lo importante es que como ya se tiene
según el conseller insular Miquel Vericat, el estudio del consell
y que se va a enviar al Govern, pues lo importante es que se
tramite esta reserva pesquera cuanto antes.

Y muchas gracias a todos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
4445/17.

Vots a favor?
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No hi ha vots en contra, ni hi ha abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4445/17, relativa a reserva marina d’interès pesquer
de Tagomago i zones adjacents.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5368/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a regulació urgent dels habitatges a
preu taxat.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 5368/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
urgent dels habitatges a preu taxat.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià i Ques,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El segon govern de progrés,
o el segon govern del president Antich va aprovar i va impulsar
una llei ambiciosa en matèria d’habitatge, per aconseguir tenir
terrenys i tenir pisos per fer una política d’habitatge i, per tant,
per fer efectiu el dret constitucional a un habitatge digne.
Aquesta llei és la Llei 5/2008, d’actuacions urgents destinades
a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.
Aquesta llei preveia que hi hauria dues classes d’habitatges, els
habitatges sotmesos al règim de protecció pública i els
habitatges a preu taxat.

Els habitatges de protecció pública tenen un règim jurídic
conegut, sabut, vigent i que tothom més o manco coneix. El
tema és que els habitatges de preu taxat no tenen aquest règim
jurídic. I aquesta llei del 2008 va donar lloc, com és conegut,
que es fes una convocatòria, que es presentessin propietaris a
aquesta convocatòria. Per tant, que hi hagués tot un seguit de
terrenys, que està previst després de fer una modificació del
plantejament urbanístic, que hagin d’acollir aquests habitatges
de preu taxat.

I ara, que tant es parla de què hi ha una urgència de
necessitat d’habitatge i que necessitam decisions polítiques
perquè puguem fer efectiu aquest dret a l’habitatge, resulta que
el Govern de les Illes Balears no fa la feina com toca, no actua
amb la diligència que toca i no aprova el Decret d’habitatges de
preu taxat que possibilitaria que es fessin aquests habitatges i
que per tant, hi hagués alguns centenars, almanco algunes
dotzenes de persones que poguessin fer efectiu el seu dret a un
habitatge digne, perquè el Govern actual ha tramitat un decret
d’habitatges de preu taxat.

El que passa és que aquest decret ha quedat enrocat,
empantanat, aturat, ajornat..., no sé com dir-ho, però la qüestió
és que passen els mesos, fa gairebé dos anys que tenim aquest
govern, i bravejant i dient que té com a prioritat la política
d’habitatge resulta que no aprova un dels instruments que té a
l’abast, un instrument relativament fàcil, que s’espera fa nou
anys, des de la llei de 2008, i no el tenim. I per tant nosaltres
consideram que això hauria de ser una urgència; si realment
creiem en el que diem, que jo moltes vegades... tenc sospites i

som escèptic que realment es cregui en el que es diu, però bé,
si donam per vàlid que es creu en el que es diu i que per tant
l’habitatge és una prioritat d’aquest govern, aleshores pensam
que és un imperatiu categòric aprovar d’una vegada per totes
aquest decret que fixi un règim jurídic per als habitatges de
preu taxat i, per tant, resoldre aquest problema i fer efectiva la
possibilitat ja prevista en aquests terrenys, que són sòl urbà i
etc., que no tenen cap dificultat, i per tant pensam que hem
d’empènyer el Govern en aquest sentit, a veure si d’una vegada
per totes posa fil a l’agulla.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

En el torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal
i Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Des del Grup Parlamentari
Popular votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè entenem
que aquests tipus d’habitatges pateixen en aquests moments un
buit legal, tot i que tal i com ha explicat el Sr. Josep... Melià -
perdó, sempre em confonc- és cert que hi ha una sèrie de
terrenys, és cert que aquests terrenys a dia d’avui, com ha dit
vostè, són sòls urbanitzables, i aquesta llei 5/2008 estableix que
hi ha d’haver una reglamentació posterior que en aquest cas
seria a través d’un decret, i per açò entenem que votaríem a
favor d’aquesta proposta.

Ara bé, li volia fer un comentari respecte del que vostè ha
posat: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar en un termini inferior de dos mesos...”;
miri, la veritat és que no sé ben bé en quin estat es troba; no sé
si s’ha començat la tramitació, si no s’ha començat. Clar, pel
coneixement que tenc personal de com funciona la tramitació
d’un decret normalment, i posant de forma molt positiva, molt
positiva, molt positiva, es tarden uns sis mesos a tramitar a un
decret. Clar, el tema d’“inferior a dos mesos” per açò li he
volgut fer aquest comentari, perquè no sé en quin estat es troba,
i més si encara ni tan sols no ha passat pel Consell de Govern
ni, per tant, s’ha enviat al Consell Consultiu. O sigui, ja li puc
dir que en dos mesos no crec que estigui, aquest decret.

Però bé, o sigui, crec que la iniciativa és positiva, que al
final amb el que veim dia sí i dia també en el que està passant
en temes d’habitatge, que cada vegada costa més, i que les
necessitat que existeixen a dia d’avui tal vegada fa uns anys
enrere no hi eren, perquè hem de recordar que hi va haver
com... quan va explotar la bombolla immobiliària, del qual no
se’n venien, idò ara sí que s’han creat unes necessitats perquè
hi ha una progressió en l’economia, o sigui que les coses ens
van més bé a tots. Per tant només li volia fer aquest comentari
al respecte, que som un poc escèptica en açò d’aprovació
inferior als dos mesos, però pel que fa a la PNL el Grup
Parlamentari Popular votarà a favor.

Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705368
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats i
diputades, bona tarda. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears entenem la necessitat expressada en la proposta que es
presenta avui a la Comissió de Medi Ambient i Territori del
Parlament, que hi ha una llei, que és la 5/2008, que establia una
sèrie de tipus de construcció d’habitatges protegits, que n’hi
havia dos tipus; un ja està regulat, i n’hi ha un altre, que és el
de preu taxat, que manca d’una legislació, una normativa que
el reguli. Entenem aquesta necessitat i veiem positiva aquesta
proposta. 

Sí que tenim, després d’escoltar la portaveu del Partit
Popular, el dubte d’aquest termini que s’ha posat tan restrictiu,
que ara que ja sabem tots com funcionen les institucions o
anem aprenent com funcionen, que hi ha normatives que poden
tardar un temps que no se sap..., que un sap quan comencen
però no quan acaben. Està clar que sí que hi ha un interès, ja du
uns quants mesos o està publicat a la web del Govern balear un
esborrany de decret que desenvolupa aquesta normativa, o sigui
que des del Govern s’està treballant, ja hi ha aquest decret, i sí
que és cert que han passat uns mesos i entenem que aquesta
proposta és perquè es posi les piles el Govern i que aprovi
l’abans possible aquest decret. 

No sabem si..., ja dic, tenim aquests dubtes dels terminis en
els quals es pugui aprovar aquesta normativa, i bé, açò ja depèn
del que..., tampoc no tenim aquesta informació de si es podria
complir o no aquest termini, i bé, la nostra posició depèn un
poc de si es podria canviar aquest límit o aquest termini. De
totes maneres després de la resta de ronda de grups ja
expressarem el nostre posicionament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Abril i Hervás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per part del nostre grup parlamentari donarem suport a
aquesta iniciativa. Pensam, a més, que pot ser l’oportunitat de
regular una qüestió que, tot i que els habitatges de preu taxat no
poden ser considerats com un equivalent als habitatges de
protecció pública, però sí que en tant que hi ha una intervenció
i uns beneficis tampoc no poden ser estrictament considerats
habitatges lliures, diguem. Amb la situació de la problemàtica
d’accés a l’habitatge que tenim avui en dia aquest decret, o fins
i tot més que el decret en aquests moments, quan tenim una llei
d’habitatge a punt d’entrar al Parlament, que si no vaig errat ara
mateix és al Consultiu, crec que aquest hauria de ser el marc
per regular aquesta qüestió.

Compartim el que s’ha dit respecte del termini. No sé si el
termini serà suficient o no; per la informació que tenim pensam
que potser sí, però en tot cas pens que el marc regulador idoni,
ara que abordarem el debat en aquest parlament de la Llei
d’habitatge de la comunitat, hauria de ser aquesta llei i deixar
aquesta qüestió fixada en una normativa amb rang de llei.

I res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Seré molt, molt breu. Donarem suport a aquesta
iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Olga Ballester i Nebot,  per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros también daremos apoyo a la
iniciativa. Sinceramente nos sorprendía, porque durante
muchos meses hemos estado viendo en la página web de la
conselleria colgado este decreto, que de hecho pone
“xxx/2016", es decir que en principio el Govern quizás
pretendía aprobarlo en 2016 pero no ha sido así. Creemos que
con la falta de vivienda que existe sería una muy buena
iniciativa y por eso daremos apoyo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ja s’ha explicat aquí per
part del ponent d’aquesta iniciativa els habitatges a preu taxat
són habitatges lliures, però amb un sostre de preu, i això, aquest
sostre, està fixat per l’administració mitjançant un decret que
estableix totes les condicions. El Decret d’habitatge a preu
taxat deriva de la Llei 5/2008, de 14 de maig, com bé s’ha
explicat aquí, per nomenar, per a actuacions urgents destinades
a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.
Aquesta llei contemplava concurs públic per a ofertes de
reserves estratègiques de sòl.

De les cinc ofertes seleccionades del concurs previst a
l’esmentada llei, resulten un total de 685 habitatges a preu taxat
ubicats als municipis de Palma, Calvià i Son Servera. La llei
exigia la redacció d’un decret per regular les condicions de
preu de venda i tràmit administratiu per als esmentats
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habitatges, que va ser informat pel Consell Consultiu, amb
deficiències bàsicament relacionades amb el procediment
d’audiència dels concursants i les administracions, en data de
23 d’agost de 2016. Aquest ha estat un dels motius que ha
endarrerit tot el procediment. 

Tenim coneixement que una vegada esmentades les
mancances, els propers dies el conseller continuarà amb el
tràmit perquè, una vegada informat favorablement pel Consell
Consultiu, sigui aprovat pel Consell de Govern i s’espera que
aquest fet sigui, es produeixi en breu. 

És cert, com ha dit el portaveu de MÉS per Mallorca, que
en la futura llei d’habitatge tendrem l’oportunitat de debatre i
millorar el redactat, si fos necessari, i nosaltres estam disposats
a consensuar totes aquelles millores que puguin, idò, ser
beneficioses i tenir més avantatges en aquesta llei. 

Així i tot, nosaltres proposaríem una esmena in voce per
adequar aquesta iniciativa a la realitat que he explicat i
proposaria un redactat que seria el següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
la tramitació iniciada per tal que, en un termini inferior a dos
mesos, sigui aprovada la regulació per als habitatges de preu
taxat que faci possible que siguin una realitat i es puguin
aprofitar per ajudar a l’accés a l’habitatge.” 

Si fos acceptada aquesta esmena in voce nosaltres no
tendríem cap inconvenient a donar suport. Pensam que no és
una modificació substancial sinó que reflecteix la voluntat del
Govern a continuar una tramitació que ja s’ha compromès i ja
ha dit que en breu estarà aprovada, en condicions de ser
aprovada una vegada corregides aquestes mancances. Per tant,
nosaltres, el que he dit, continuarem tramitant, el Govern
continuarà tramitant aquesta llei i esperam que es pugui arribar
a un acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, per contradiccions i per saber si accepta
aquesta esmena in voce feta per la ponent del PSOE, el grup
proposant per un temps de cinc minuts, el Sr. Josep Melià i
Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, agraïm als
grups parlamentaris que han anunciat el suport de la nostra
iniciativa. En segon lloc, amb relació als dubtes del Grup
Parlamentari Podem, en relació al termini, bé, els grups de
MÉS per Mallorca i del PSOE li han resolt els dubtes perquè
ells mateixos han reconegut que el termini és suficient. Per tant,
no hi ha problemes per al termini, els dos mesos són suficients,
com han anunciat. I de fet, aquí ja s’ha explicat que a l’agost va
anar al Consell Consultiu i que a l’octubre de 2016 va anar a
tràmit d’informació pública. Tràmit d’informació pública, 1
d’octubre de 2016, publicat en el butlletí, és a dir, fa més de sis
mesos. És clar, aquí podem esperar eternament, jo ja sé, Sra.
Mercadal, estic d’acord que començar un decret des de zero sí
que dura sis mesos, però és que aquí tenim una llei del 2008,

2008, nou anys, i un decret que fa més d’un any, com aquell
que diu, que es tramita.

Per tant, quan es diu que hi ha 685 habitatges, això vol dir
que hi ha 685 famílies que podrien tenir un habitatge a un preu
raonable i que no el tenen per la desídia del Govern, això és el
que vol dir. I després aquí discursos i més discursos sobre la
política d’habitatge, però bé, aquests 685 els tenim aturats
perquè el Govern va tira a tira. Jo no em vull conformar perquè,
és clar, n’hi ha que són aficionats a donar la culpa a l’extern,
però que no es veu les pròpies responsabilitats. La
responsabilitat del Govern és fet aquest decret.

I el marc legal existeix perquè, és clar, ara se’ns diu, la Llei
d’habitatge, no, si ja hi ha una llei del 2008, que és el marc
legal del preu taxat, si el marc legal ja existeix, si ja està
recollit a una llei, si aquest no és el problema que no estigui
recollit a una llei, el problema és que no hi ha desenvolupament
reglamentari d’aquesta llei, que fa nou anys que esperam que hi
hagi aquest desenvolupament reglamentari perquè el marc legal
ja existeix. 

Per tant, a mi em sembla de calaix que això s’ha d’aprovar
i això ha de tirar endavant. Dit això, nosaltres no podem
acceptar l’esmena in voce, perquè, és clar, nosaltres no volem
ensabonar el Govern, el Govern s’ha adormit i com que s’ha
adormit no serem nosaltres que es dediqui encara a ensabonar
i a dir el bé que ho fa el Govern quan s’ha adormit. Per tant,
nosaltres el que diem és que el Govern ho aprovi en dos mesos
i això és el quid de la qüestió, que els propis grups que donen
suport al Govern reconeixen que es pot fer perfectament i que
el termini és factible.

Per tant, intentem empènyer un poc el Govern i no
ensabonar el Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, així passam a la votació de la proposició no de llei com
ve redactada inicialment, la RGE núm. 5368/17.

Vots a favor?

Abstencions?

Hi ha hagut 6 vots a favor i 7 abstencions. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5368/17, relativa a regulació urgent dels habitatges
a preu taxat.

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