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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Biel Barceló en lloc de Miquel Gallardo.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Aitor Morrás.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps substitueix Silvia Limones.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 9971/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla hidrològic i
connexió de la dessaladora de Ciutadella; i RGE núm.
13618/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la
potenciació de les polítiques d’habitatge per augmentar el parc
d’habitatges de protecció pública o preu taxat.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 9971/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla hidrològic i  connexió de la dessaladora de Ciutadella.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9971/18, per defensar-la té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, l’Hble. Sra. Mercadal, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tothom. Des del
Grup Parlamentari Popular tornam dur a aquesta comissió una
proposició no de llei relacionada amb el tractament d’aigües,
i més concretament amb la dessaladora de Ciutadella. 

La posada en marxa de la dessaladora ja acumula tres
incompliments en les dates anunciades: novembre de 2016 el
Govern va prometre que la connexió a la xarxa de Ciutadella
estaria acabada el 2017, ho van incomplir; novembre de 2017
van anunciar que la dessaladora entraria en funcionament el
mes de juny de 2018 i ho van tornar a incomplir; i el setembre
de 2018 la regidora de Serveis d’aigües de l’Ajuntament de
Ciutadella va anunciar que es posaria en marxa el mes passat,

gener de 2019, i ho han tornat a incomplir. La realitat és que
a dia d’avui s’han incrementat en un 11% les tarifes d’aigua
potable a Ciutadella que van entrar en vigor dia 1 de gener de
2018 per justificar l’aportació d’1 milió d’euros de
l’ajuntament a ABAQUA, però la dessaladora encara no
funciona. Les tarifes han augmentat, però ningú no rep l’aigua
dessalada.

Dia 24 de gener es va signar el conveni ajuntament-
ABAQUA, i el conseller Vicenç Vidal va anunciar que la
dessaladora entraria en servei el mes de març; de moment ja
acumulem un retard de més de dos anys. A més a més el
Govern del PSOE d’en Sánchez es nega a assumir i pagar els
20,2 milions d’euros pel rescat de la dessaladora; exigeix que
siguin pagats pel Govern de Francina Armengol, un nou motiu
de desacord entre Pedro Sánchez i Armengol. PSOE i MÉS
van manifestar el seu desacord quan governava el PP a Espanya
que el govern CAIB pagàs aquests 20,2 milions d’euros; ara
callen.

Per altra banda la Junta de batles de Menorca, a proposta
del batle d’Es Castell, el Sr. Lluís Camps, i per unanimitat, ho
vull deixar constar, va acordar el passat 6 d’octubre reclamar
al Govern de la CAIB que accelerés les inversions previstes
pel Pla hidrològic de les Illes Balears a Menorca. Aquest pla
contempla la connexió de la dessaladora de Ciutadella amb la
resta de municipis de l’illa per al període 2021-2027 en una
segona fase de les actuacions, aquesta inversió tan necessària
per als ciutadans de Menorca, i tots els batles estaven d’acord
a considerar-la excessiva i van demanar que s’avancés a la
primera fase, és a dir, des del 2015 al 2021. 

Però a més a més Menorca és l’única illa, l’única de totes
les Illes Balears, que no està connectada; totes les altres illes
sí hi estan, i ja és hora que els menorquins no siguem
ciutadans de tercera.

Per aquests motius des del Grup Parlamentari Popular
instam el Govern a executar la connexió de la dessaladora de
Ciutadella amb la xarxa d’abastament d’aigua potable dels
pobles de Menorca, i en especial a la zona del llevant de l’illa,
per millorar la suficiència i la qualitat dels recursos en un
futur immediat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. S’ha presentat conjuntament pels
Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Podem
Illes Balears l’esmena RGE núm. 1540/19, i per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, l’Hble. Sr. Barceló, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament hem fet una
proposta de transacció  perquè al final quedi així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
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Balears a estudiar la viabilitat de la connexió de la dessaladora
de Ciutadella a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels
pobles de Menorca, i en especial a la zona de llevant de l’illa,
per millorar la suficiència i la qualitat del recurs en un futur
immediat.”

L’explicació  és la següent: la dessaladora de Ciutadella
suposà en el seu moment una inversió de 18 milions d’euros;
s’ha recepcionat i s’ha fet feina en la seva connexió a
Ciutadella. Aquesta connexió permetrà no només donar aigua
de qualitat als ciutadans sinó que també permetrà la
reutilització d’aigua depurada per a reg i, per tant, utilitzar la
bassa de reg prevista a l’efecte i que va suposar una inversió de
5,5 milions d’euros. El Pla hidrològic anterior del Sr. Biel
Company preveia la construcció d’una canonada
d’interconnexió entre Ciutadella i Maó; el pressupost previst
inicialment era de 20 milions d’euros, però s’ha de dir que a
l’avantprojecte bàsic d’estudi preliminar fet per part del
ministeri aquesta quantitat ha passat dels 20 milions d’euros
de la previsió del Pla hidrològic a més de 43 milions d’euros.
Per tant, en vista d’això, a la revisió que s’ha fet del pla es
preveu fer una anàlisi comparativa de les dues alternatives, que
són bé fer la conducció o bé fer una nova planta de tractament
a la zona de llevant. Per tant, abans d’iniciar una infraestructura
d’aquesta envergadura -estam parlant, com he dit abans, d’un
projecte de 43 milions d’euros- hem d’estar ben segurs de la
seva utilització i no ens hem de tornar a trobar, com ja ha
passat, amb una inversió pública multimilionària que no
s’utilitzi. Per això hem presentat la transacció o l’esmena que
s’ha comentat abans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. També per a la defensa d’aquesta
esmena intervé per part del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sr. Borràs, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 18 de maig de 2012 el Sr.
Tadeo, aleshores president del Consell Insular de Menorca,
afirmava a premsa: “El consell celebra que Madrid asuma el
coste de las obras de la desaladora”; el Sr. Bauzá havia anat
a veure el Sr. Arias Cañete, que en aquells moments era
ministre d’Agricultura, el Sr. Bauzá amb el Sr. Tadeo i el Sr.
Company -estam parlant de tres en tres últimament, la dreta,
el 12 ja hi anaven-, i com deien els diaris: “El presidente del
consell recordó que municipios como Es Castell...”, vostè ha
citat, Sra. Mercadal, l’alcalde, que estan molt malament, vostè
ho ha dit, i necessitaven aigua, i  va dir també que “Bauzá
había logrado arrancar..., -Bauza ha logrado arrancar- el
compromiso para que el ministerio busque la inversión
necesaria para conectar la  planta de Cala Blanca en
Ciutadella con el resto de municipio -de Ciutadella-, y a su
vez también consiguió que el Gobierno central asumirá el
sobrecoste de la construcción de la desaladora. Tenemos
que agradecer la sensibilidad que han mostrado las dos
instituciones”. És a dir, el Sr. Bauzá va aconseguir arrancar

al Sr. Arias Cañete que pagués la dessaladora, i ara resulta que
no està pagada perquè hi ha un desencontre entre la Sra.
Armengol i  e l Sr. Sánchez, dessaladora, per cert, que va
construir el Sr. Matas quan era ministre de Medi Ambient,
supòs que amb un 0% de percentatge, i que va estar eternament
desconnectada i continua desconnectada.

Per tant, no em vengui a dir que és un desacord que hi ha
entre el Sr. Sánchez i la Sra. Armengol. Li puc llegir més
declaracions, eh?, n’hi ha més: el Sr. Company, el 2013, deia
que el compromís per part del ministeri continuava i que
cercava una fórmula per finançar les obres, ho va dir aquí, eh?,
en seu parlamentària: “El ministeri està cercant les millors
fórmules per poder finançar les obres necessàries”; i li
demanàvem açò quan funcionaria i va dir: “quan el ministeri
executi aquestes instal·lacions es podrà recepcionar la
dessaladora”, en aquestes estam encara, perquè la nostra
dessaladora al final es va recepcionar.

Res més, simplement li volia dir açò. No li ho pensava dir,
però, com que vostè ha parlat de la Sra. Armengol (...), jo
simplement li volia demanar que accepti la dessaladora, perdó,
que accepti que es faci un estudi, que accepti l’esmena que li
hem proposat amb el Sr. Barceló, conjuntament, que demana
estudiar la viabilitat de la connexió de la dessaladora, i li
empraré un argument d’autoritat -un argument d’autoritat-,
només un argument d’autoritat per demanar que es faci un
estudi, l’argument d’autoritat diu: “Al Grup Parlamentari
Popular som conscients del cost que suposaria la construcció
d’una xarxa d’aigua en alta que anés de punta a punta. Per això
demanam ara, en aquests moments, perquè som conscients que
té un cost molt elevat per a qualsevol govern, la realització de
redactar un projecte per a la construcció d’una interconnexió
entre les diferents poblacions de la xarxa d’abastament d’aigua
potable en alta a l’illa de Menorca i de cara al futur. Idò, fem
que aquestes obres siguin una realitat, siguin fetes en dos,
quatre o deu anys o que... -és a dir, quatre o deu anys- o sigui
que hi hagi com a un plurianual. Però bé, com a primera passa
crec que és molt important que primer es faci un estudi i es
redacti un projecte per a la construcció per saber què costarà”.

Més endavant, en el mateix debat hi ha una segona
intervenció... que diu, en el torn de rèplica, diu: “Objectiu.
L’objectiu era ben clar, era fer un estudi, redactar el projecte
per a la construcció, en cap moment no he dit construir, o
sigui, si és viable”. Açò és el Diari de Sessions de dia 7 de
juny del 2017, les paraules són seves, Sra. Margaret Mercadal.

Gràcies, president.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Igualment per a la defensa d’aquesta
esmena intervé per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears l’Hble. Sr. Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, bones tardes a totes i a tots, només donar suport al que
han comentat els companys en la presentació de la nostra
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esmena a la proposta del Partit Popular que sí que és ben cert
que políticament estem d’acord amb el que es proposa, però
en com es fa, idò ja s’ha comentat, ja s’han argumentat les
raons per les quals creiem que seria més adequat fer un estudi
de viabilitat abans d’executar directament una connexió tan
cara, com ja s’ha dit, d’un pressupost inexistent, que no se sap
d’on vindran els doblers.

I pensava que es parlaria més de pla hidrològic ja que en la
intervenció de la Sra. Mercadal no ha fet esment a res del Pla
hidrològic, sinó que, bé, ha dit que es va aprovar per part del
Partit Popular, que ara hi ha una revisió del Pla hidrològic
perquè es va incomplir, hi havia una... una possible sanció per
part de la Unió Europea perquè no s’havia complert el termini.
En el pacte, en el govern del pacte d’aquesta legislatura s’ha
fet una revisió del Pla hidrològic en temps, i no s’ha comentat
res sobre aquest pla hidrològic.

També, quan diu que una dessaladora..., que ja s’ha
comentat a les intervencions anteriors, que la va planificar el
Partit Popular quan l’època del Sr. Matas, i tu, quan planifiques
una infraestructura, tu tens en compte que no només has
dessalat l’aigua, sinó que l’has de conduir a qualque lloc
perquè es pugui consumir, i en el projecte que es va executar
i es va fer no es va tenir en compte pressupostar un conducte
que anés o a les urbanitzacions per poder ser consumida o al
dipòsit de Son Blanc, que és a Ciutadella, on poder destinar les
aigües dessalades, i aquests obres s’han executat en el pacte
d’aquesta legislatura.

Per tant, Sra. Mercadal, del Partit Popular, no digui que
vostès han fet les coses ben fetes perquè no ha estat ací.

En el seu moment no tenia sentit aquesta obra i el
sobrecost que va tenir de 6 milions d’euros o de 4 milions
d’euros, no me’n record ara, però va tenir un sobrecost
important; es va acabar fa sis o vuit anys i encara es troba
sense aprofitar aquestes aigües, i no és cert que no estigui en
funcionament és que no està connectat; ja du en funcionament
molts d’anys, però no s’han pogut emprar les aigües
dessalades perquè no hi havia aquesta conducció, que hagués
costat ben poc fer-ho quan es va construir la dessaladora. El
seu partit  no va ser capaç de preveure que quan tu dessales
aigua l’has de conduir als llocs on s’ha de consumir.

Res més, esperem que s’accepti l’esmena presentada, que
crec que serà beneficiós per a tots. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martínez. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. No entrarem
en si és un..., en la història llarga que hi ha darrere, no
entrarem en la recerca de culpables, aquí del que es tracta és

d’aprofitar una infraestructura executada i, per tant, pensam
que l’intel·ligent, després d’una inversió realitzada, és intentar
aprofitar al màxim aquesta infraestructura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Com que no hi ha present cap diputat de
MÉS per Menorca, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos apoyaremos la
iniciativa.

Nosotros creemos que realmente es desesperante para el
ciudadano escuchar un poco los argumentos del Partido
Socialista, del Sr. Borràs, que ha comentado lo que ha
ocurrido desde 2012, porque eso que ha ocurrido desde 2012
si lo leemos ahora al final de 2017, de 2018 podrían ser los
mismos argumentos que si lo leyéramos desde 2015, que
ustedes entraron a gobernar. Llevamos ocho años donde unos
y otros van diciendo todo lo que prometen y todo lo que no
han hecho. 

Por lo tanto, yo creo que lo que se tiene que hacer es de
una vez por todas una obra que se necesita realizarla, si se
necesitaba un estudio ustedes han tenido cuatro años para
hacer ese estudio de viabilidad y, sinceramente, cuatro años
para recepcionar una obra me parece un ritmo
escandalosamente... lento.

Por lo tanto, nosotros apoyaremos la iniciativa, sobre todo
porque llevamos cuatro años escuchando sucesivos anuncios
del conseller Vidal diciendo que esta obra ya se va a poner en
marcha el mes que viene, se va a poner en marcha el mes que
viene, y así llevamos cuatro  años. Según el Sr. Borràs,
llevamos ocho años, pero, en fin, espero que... espero que esto
cuando este bipartidismo sea..., del Partido Popular y del
Partido Socialista, pasen ya a la oposición y vengan otros
partidos con más resolución esto sea mucho más rápido.

Igualmente quiero comentar que apoyaremos la iniciativa
y sea quien sea que se ponga en marcha. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada Mercadal, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. En primer lloc volia agrair als
grups parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa, crec
que és positiva perquè... repetesc, és una petició que va
aprovar la Junta de Batlles, per unanimitat, o sigui, allà, a la
Junta de Batlles hi ha batlles de tots els partits polítics, per
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tant, no és tan sols una petició del Partit Popular, sinó que és
una petició  a nivell local. Per tant, em sembla una falta de
respecte que no es vulgui ni tan sols... tenir l’amabilitat de dir:
sí, mira, com que és una petició que ve de la Junta de Batlles
idò tenir-la en consideració.

El que no és viable és l’excusa que ha donat el Sr. Barceló
respecte a “oh, com que costa 43 milions d’euros fer una
canonada que va de banda a banda...” i, quant ha costat l’anell
d’Eivissa?, quants doblers ha costat? I quant ha costat tota la
canonada que va de punta a punta de Mallorca? Més de 43
milions, més de 43 milions.

I nosaltres..., o sigui, és que ho demanam perquè...,
repetesc, és una petició dels diferents batlles i, a més a més...,
o sigui, nosaltres fins i tot estaríem d’acord amb fer un
plurianual, o sigui, no dic que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és que estaríem d’acord amb fer..., però comencem ja,
comencem ja en lloc d’esperar al 2021.

Per què, per què no podem començar ja, tenint 1.350
milions d’euros més per gastar? 1.350 milions d’euros. Si el
cost són 43 milions en podem fer moltes de canonades. 

Per tant, l’excusa que vostès em posen no l’entenc, vull dir,
no l’entenc perquè, repetesc, és una petició que es va aprovar
per unanimitat.

Per aquests motius, no acceptaré l’esmena que han
presentat els diferents grups parlamentaris. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9971/18.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha un empat, repetim la votació.

Vots a favor de la proposició?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem tornat a empatar en la votació. Repetim. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En base a l’article 95 del Reglament del Parlament, la
votació  d’aquesta proposició passarà al Ple del pròxim
dimarts, no?, perdó, al Ple del Parlament. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 13618/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, relativa a potenciació de les polítiques
d’habitatge per augmentar el parc d’habitatges de
protecció pública o preu taxat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 13618/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a potenciació de les
polítiques d’habitatge per augmentar el parc d’habitatges de
protecció pública o preu taxat.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és sabut per tots els
diputats aquí presents, un dels grans temes i una de les grans
problemàtiques socials de les Illes Balears és l’accés a
l’habitatge, tenim mancances greus en preus, en poder adquirir
o entrar a llogar un habitatge a un preu raonable o a un preu
assequible per a determinats segments de la població, per tant,
les polítiques públiques s’han de diversificar i han de ser el
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més àmplies possibles per aconseguir que aquesta
problemàtica minvi.

S’ha aprovat una llei d’habitatge, amb la qual el Grup
Parlamentari d’El Pi ha estat bàsicament d’acord, tenim en
marxa la figura dels grans tenidors, figura a la qual el nostre
grup parlamentari li ha donat suport perquè entenem que s’han
de fer coses ambicioses, però també pensam que hem
d’intentar moure la iniciativa privada en aquest àmbit, hem
d’intentar que la iniciativa privada, a part de tenir un objectiu
d’habitatge de parc públic, que ens sembla molt bé, també hem
d’intentar que la iniciativa privada vegi atractiu invertir en fer
habitatge de protecció pública o habitatge de preu taxat.

I perquè la iniciativa privada ho vegi interessant i atractiu,
nosaltres a la Llei d’habitatge ja vàrem presentar una esmena
a la qual no se’ns va donar suport, que és l’increment de
densitats dels solars, però deixant de banda aquesta qüestió,
hem volgut fer aquesta iniciativa perquè pensam que el
Govern, que fa coses, no negam que no faci coses, però
pensam que s’ha d’aprofundir, s’ha d’intentar anar més enllà
encara en la política pública d’ajudes i subvencions als
adquirents d’habitatge de protecció pública d’iniciativa privada
perquè serà un incentiu per a la seva adquisició i, per tant, per
al promotor fer aquests edificis de protecció pública.

Un segon punt de la nostra iniciativa és també que el
Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma
estableixin o augmentin, en el seu cas, incentius fiscals perquè
hi hagi avantatges per a l’adquisició o l’entrada de lloguer
d’habitatges de protecció pública o preus taxats.

I la tercera proposta que fa la nostra iniciativa és que el
Govern de les Illes Balears subscrigui, incentivi les entitats
bancàries i financeres que els adquirents d’aquests habitatges
de protecció pública tenguin uns avantatges econòmics
d’interessos, etc., que els faci també més atractiu aquesta
entrada a l’habitatge.

Només és intentar posar altres mesures, moltes d’aquestes
es fan, parcialment es fan, moltes s’han fet històricament, i del
que es tracta és d’intentar aprofundir en aquesta política que
és, diguem, dins el marge de maniobra que tenim és una de les
coses que pensam que s’ha de fer per fer front a aquest
problema de l’accés a l’habitatge. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té  la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part del Grup Popular
manifestar que li donarem suport, en principi, a problemes tan
complicats i que hi ha tants de factors que afecten, com és
intentar solucionar el problema de l’accés a l’habitatge,
normalment no hi ha solucions màgiques i quan totes les
accions que es puguin fer també que siguin de col·laboració

entre la iniciativa pública i la iniciativa privada trobam que són
positives. La possibilitat que sempre sigui només i únicament
i exclusivament l’administració que doni resposta a aquests
problemes, doncs, evidentment és complicat. La col·laboració
publicoprivada és l’oportunitat d’aprofitar esforços que ajudin
a solucionar un problema tan greu com el que tenim en aquesta
comunitat autònoma en aquesta matèria.

Per tant, trobam positiva la iniciativa i li donarem suport. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. Nosaltres, des del
nostre grup parlamentari, quan hem llegit aquesta proposta ens
ha sembla que es volia donar importància, donar una..., donar
un avantatge o un suport a la iniciativa privada quant al tema
d’habitatge es refereix; a veure si ho puc explicar bé. La
qüestió és, en primer lloc, se’ns diu que la Llei d’habitatge es
qüestiona que sigui..., que s’incrementi el lloguer públic i en
lloc de la propietat privada en el sentit de comprar habitatge,
entenem que la proposta va encaminada cap a potenciar més la
compra d’habitatge que no el lloguer, i amb aquest punt no hi
estam d’acord. Nosaltres creiem que s’ha de fomentar el
lloguer públic d’habitatge ja que és un dels criteris que hi ha
des de la Unió Europea així com les polítiques europees
s’encaminen cap al lloguer públic i no tant cap a la venda
d’habitatge, a l’adquisició d’habitatge o al foment de
l’adquisició d’habitatge des del sector públic.

També des del nostre grup entenem que amb aquesta
proposta es volen promoure promocions privades, però amb
suport financer públic, la qual cosa seria una qüestió d’evitar...,
a veure com ho dic, de promoure en certa manera una certa
especulació o que les entitats privades o les empreses
privades puguin participar d’una especulació en la qual
s’aprofitaria de les subvencions vingudes de l’administració
pública, en el sentit que si hi ha unes ajudes públiques per
poder fer promocions privades ells traurien més profit i
podrien participar d’aquesta possible especulació
immobiliària, de la qual des del nostre grup creiem que no
s’hauria d’entrar des del sector públic cap a aquesta qüestió.
No estam d’acord amb el que es proposa en aquest punt.

Quant al punt d’establir convenis de col·laboració amb
entitats financeres, amb entitats bancàries hi estam d’acord en
aquesta qüestió de base, però, tal com està proposat, no hi
estam d’acord en el sentit que podria donar lloc que d’aquests
avantatges financers i bancaris podrien aprofitar-se entitats
especulatives, entitats privades, que podrien fer que la
bombolla immobiliària fos més grossa i que moltes famílies
no tenguessin accés a l’habitatge. 

Per tant, votarem en contra de la proposta. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. La veritat és que..., diguem que compartir la
preocupació que expressa el Grup Parlamentari El Pi, és molt
lloable evidentment que es facin tot tipus de propostes i
d’iniciatives en el sentit de millores per a una problemàtica
realment greu a les Illes Balears com és la de l’habitatge, per
tant, en aquest sentit lloable. El que passa és que també hem
encertar molt amb els recursos escassos que tenim, que siguin
o que vagin en la línia adequada i correcta.

Hi ha, lògicament, un debat sobre si incentivar el lloguer
o incentivar l’adquisició en propietat. La línia del pacte i del
Govern actual ha estat sobretot la d’incentivar el lloguer
enfront de l’adquisició en propietat, sobretot per dos
avantatges fonamentals: perquè el lloguer afavoreix la rotació
de persones beneficiàries i, en segon lloc, perquè evita que la
utilitat pública s’esgoti en un sol ús, cosa que passa quan
l’habitatge de protecció pública s’adquireix en propietat.

En aquesta línia, per tant, s’han fet tota un seguit
d’iniciatives i de qüestions, s’ha de dir també que aquesta línia
és la que se segueix tant a nivell estatal com a nivell europeu
i, per exemple, el Pla d’habitatge estatal de totes les línies que
té d’ajudes, nou línies concretament que té, totes les línies van
en la línia precisament..., només una va en la línia d’adquisició
en propietat de les nou que hi ha, es refereix a la de menors de
35 anys per a compra d’habitatges de fins a 100.000 euros
ubicats en municipis de menys de 5.000 habitants, per tant,
molt reduïda i molt concreta. Per tant, això desestimaria,
diguem, la primera proposta.

Al Pla d’habitatge de les Illes Balears s’hi han destinat més
de 50 milions d’euros a construir més de 500 habitatges nous
en règim de lloguer, pensam que aquest és el model a seguir,
com dic, és el que es du a terme també a nivell europeu.

I per altra banda, quant a les ajudes fiscals que es proposen
al punt segon, pensam que han de ser ajudes al foment del
lloguer, en general, a tot tipus d’habitatge, tant si és de règim
de protecció com al règim general, i així s’han introduït tota
una sèrie de novetats, per exemple a l’IRPF, augment del
màxim deduïble per a lloguer, deduccions de les assegurances,
deduccions del lloguers, deduccions per a determinats
col·lectius, per a menors de 36 anys, per a famílies
nombroses, per a discapacitats, etc., deduccions a
assegurances, del lloguer per a trasllat entre illes per a motius
de treball o deduccions d’inversió per a millora de la
sostenibilitat.

Per tant, pensam que aquestes són les correctes, són
novetats fiscals que configuren molt clarament potenciar,
insistesc, el model de lloguer i incentivar per tant fiscalment
aquest tipus de contractació de lloguer.

Per tant, en aquesta línia consideram que tot i que, ja dic,
s’ha de valorar positivament que es facin iniciatives que vagin
lògicament en la línia o amb la intenció de la línia de millorar
l’habitatge pensam que les línies que es duen a terme en alguns
casos van cap a una altra banda i en altres casos ja es fan i, per
tant, no donarien lloc a donar suport a la proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. No havent-hi present cap diputat de
MÉS per Menorca pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros nos vamos a abstener en esta
iniciativa. Desde Ciudadanos creemos que... bueno, nosotros
apostamos por un tipo de vivienda pública que principalmente
tiene que ser en alquiler para no perder esa vivienda. Creemos
que es un..., que la vivienda pública tiene que ser en alquiler
porque siempre... creemos que es un paso temporal a mejorar
las condiciones del beneficiario y creemos que los recursos
tienen que ir destinados sobre todo a promocionar que haya
más oferta en el mercado libre a menos precio, por ejemplo
disminuyendo el IBI en los ayuntamientos o beneficios
fiscales, como hemos propuesto aquí en el Parlamento, de
disminuir las... el IRPF de las rentas que vengan del alquiler a
precios asequibles.

Y creemos que esta vivienda tasada o la vivienda pública de
venta en sí misma para el comprador ya supone una gran
ventaja frente a los que no han podido entrar en las listas o no
han sido elegidos y, por lo tanto, que las ayudas deben ir a esas
personas que no han podido entrar a acceder a esa vivienda.

Por lo tanto, creemos que el problema de la vivienda es
muy grave, los recursos son pocos y, bueno, por eso nos
abstendremos en esta iniciativa. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res vull dir que compartim
i coneixem i comprenem i... la preocupació d’El Pi, del Sr. 
Melià perquè es facin polítiques efectives d’accés dels
ciutadans i ciutadanes, sobretot de qui té més dificultats a un
habitatge digne, coneixem els seus esforços fets a la Llei
d’habitatge, amb aportacions interessants, molt importants
com la que ell mateix ha citat de la necessitat dels solars
destinats a habitatge de protecció pública.

 



954 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 63 / 20 de febrer de 2019 

Val a dir que hi ha mesures que s’han de prendre i es poden
prendre també a favor de l’habitatge de protecció oficial i
també de l’habitatge d’iniciativa privada i preu taxat que són
interessants. Sé que el Sr. Melià em dirà que les
modificacions del pla general són farragoses, llargues i
complexes i que, per tant, són mesures que a curt termini no
són aplicables, però són mesures que crec que s’han de
prendre, com són -diguéssim- les reserves de sòl per destinar-
les a aquest tipus d’habitatge la qual cosa fa que aquesta
reserva del sòl faci que la pressió del mercat no sigui tan forta
sobre el valor d’aquest sòl i, per tant, ja és un incentiu
importantíssim de cara a fer aquestes promocions perquè
evidentment si el sòl, que és un element determinant al preu
final de l’habitatge, possiblement el més determinant de tots,
el valor del sòl, el preu de l’habitatge baixa, açò ja és un
incentiu perquè el preu final sigui també millor per als
compradors i sigui també el més avantatjós per als promotors
d’iniciativa privada d’aquestes iniciatives.

En tot cas, les propostes que fa el Sr. Melià, en aquest cas
dir que -ja ho ha dit el Sr. Barceló-, el Pla estatal de
l’habitatge, no aquest, no l’actual que és la revisió que s’ha fet,
sinó també el del Partit Popular anava al 99% enfocat a
polítiques de lloguer d’habitatge, preocupació que el meu grup
i que el Govern de les Illes Balears comparteix.

L’única mesura que recitava el Sr. Barceló de les línies
d’ajut als habitatges fins a 100.000 euros ubicats en municipis
de menys de 5.000 habitants, evidentment aquesta mesura a les
Illes Balears no s’aplica perquè habitatges de 100.000 euros
en municipis de... de 5.000 habitants ni de més de 5.000
habitants no se’n troben, lamentablement, però són mesures
que ja no estan tan pensades com per afavorir l’accés a
l’habitatge, sinó pensades sobretot per evitar la despoblació o
per afavorir la repoblació de municipis diguéssim de la
península, sobretot dels municipis del centre d’Espanya, de les
castelles, d’Extremadura, que estan diguéssim..., la gent ha
emigrat a les grans ciutats  i s’han quedat despoblats i són
mesures per intentar afavorir la repoblació.

Per tant, les polítiques del Pla estatal de l’habitatge tant els
dels governs del Partit Popular com de l’actual govern són
encarades pràcticament el cent per cent a les polítiques de
lloguer, també ho són les del Govern de les Illes Balears, i
entenem que així ha de seguir essent i que són altres mesures
les que s’han de..., com les que he esmentat abans, que hem
d’intentar fer que els lloguers de preu..., que les vendes de
pisos a preu taxat puguin tenir sortida per a una determinada
població, però mentre tinguem un parc tan minso, tan petit
com el que tenim encara i fins i tot, tot i els esforços del
Govern, continuarà quan totes les promocions que s’estan
preparant han començat... ja noves o que estan planificades
planificades i s’estan fent els projectes, entrin en marxa fins
i tot així continuaran fent falta molts de pisos en lloguer per
donar resposta a les necessitats moltes vegades dramàtiques
de moltes persones a les nostres illes que no hi tenen accés.

Pel que fa a les polítiques fiscals, s’han fet moltes
polítiques fiscals de suport bàsicament, però també al lloguer
d’habitatges, (...) feia moltíssimes mesures, bàsicament

moltes del Govern de les Illes Balears, o més del màxim
deduïble per lloguer d’habitatge per a determinats col·lectius,
deduccions de fins al (...)% i fins a 400 euros les assegurances
que cobreixin impagaments de lloguers, açò pensat per als
llogaters; deducció del 15% del lloguer fins a 400 euros per
trasllat temporal entre illes per motius laborals; deduccions de
lloguers per a determinats col·lectius: menors de 36 anys,
famílies nombroses, 65 graus per a gent amb minusvalidesa
física o sensorial, 35% en graus... (...)% en graus de
minusvalidesa psíquica, sempre que siguin habitatges,
diguéssim, de... seria un habitatge habitual amb lloguers
superiors a un any i que compleixin els requisits que estableix
la normativa vigent. Hi ha deduccions de fins al 15 de lloguer
amb màxim de 400 euros, quota íntegra autònoma, i hi ha
moltes mesures més fiscals.

Sempre seran insuficients les mesures fiscals que es
puguin prendre per ajudar aquelles famílies que tenen més
dificultats per accedir a l’habitatge, però evidentment pensam
que són necessàries polítiques de xoc molt importants en
lloguer com per poder destinar recursos a fer deduccions
fiscals per la compra d’habitatge ni que siguin de preu taxat.
S’ha de pensar que evidentment les deduccions fiscals
evidentment poden ajudar, ho he d’admetre al Sr. Melià, a
reactivar, ni que sigui modestament, l’activitat del sector de la
construcció, però evidentment el dany que podria fer a les
polítiques d’habitatge de lloguer no compensen la recuperació
que significaria del sector de la construcció, perquè entenc
que seria molt modesta aquesta recuperació d’un sector, a
més, que ja veiem que per altres motius que no fan més que
encarir el lloguer mig de l’habitatge en aquest moment el
sector de la construcció està recuperant el seu vigor i el seu
ritme. Benvinguda sigui la recuperació  del ritme de la
construcció tot i que sigui... tengui una conseqüència que sigui
l’increment mig del preu de l’habitatge, perquè aquesta feina
que estan fent els constructors de les nostres illes bàsicament
és la construcció de pis de luxe, que fa que al final estirin per
amunt els preus de tots els tipus de pisos de la nostra
comunitat.

Pel que fa al tercer punt, quan parla de promoure la
signatura amb entitats bancàries financeres de convenis de
col·laboració, entenem també que... Ja miri el que han passat
en aquestes illes; quan el Govern va oferir convenis a les
entitats bancàries per aconseguir que pisos buits anessin a...,
es poguessin destinar via convenis i acords amb el Govern a
afavorir el lloguer social a través de l’IBAVI, les entitats
bancàries van dir que no n’hi havia, que no en tenien, de pisos
buits, la resposta va ser que no n’hi ha. Després quan la llei els
ha obligat, i el Sr. Melià ho ha recordat i va donar suport a
aquestes mesures, han aflorat almanco un milenar de pisos
buits. És a dir, que les entitats bancàries aquí juguen d’acord
amb els seus interessos; evidentment són empreses privades,
responen a les necessitats dels seus consells d’administració,
i no han estat precisament un element estimulador perquè el
preu de l’habitatge sigui baix ni que els habitatges socials
puguin tenir una oferta suficient per a les necessitats, moltes
vegades dramàtiques, ja ho he dit, que pateixen moltes
famílies de la nostra comunitat.
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Per tant entenem que aquí també els esforços que hauria de
fer el Govern per (...) recursos econòmics perquè aquestes
hipoteques es minoressin o préstecs es minoressin, entenem
que estaran més ben destinats a polítiques de fomentar
lloguers, de poder compensar els lloguers a aquelles persones
que tot i fer feina, tot i tenir una feina, massa vegades no
arriben a poder pagar un lloguer amb la seva feina, que és una
realitat dramàtica que passa encara a la nostra comunitat, tot
i la recuperació econòmica, i que entenem que mereixen els
esforços màxims del Govern de les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm el suport del Grup
Parlamentari Popular. La pregunta que ens hem de fer és: amb
les línies del Pla d’habitatge i amb els avantatges fiscals
establerts, estam millorant l’accés a l’habitatge sí o no? Això
és la pregunta que ens hem de fer, i la resposta és no.

Per tant, tot això que vostès m’han dit, molt bé, bones
intencions; accions, jo he dit que es fan coses, no he dit en cap
moment que no es faci res, però són clarament insuficients, i
per tant si quedam enrocats en el que ja feim i deim “no, no, és
que ja feim això i això i això”, i el problema augmenta, anam
malament, anam malament. Per tant hem de posar noves
propostes damunt la taula per afrontar un problema que amb
les polítiques que feim no resolem i que, al contrari, està
augmentant la problemàtica.

Les reserves de sòl, Sr. Borràs, el problema que tenen és
que van vinculades a nous creixements. I el problema del Pla
d’habitatge, Sr. Barceló, vostè diu el Pla d’habitatge estatal;
d’acord, però és que la problemàtica de l’habitatge a les Illes
Balears és molt específica i és molt més accentuada que a
altres bandes de l’Estat; per tant aquí fa falta establir polítiques
pròpies un poc diferents de les del Pla de l’habitatge. 

Em diuen que l’habitatge públic ha de ser de lloguer; sí,
nosaltres estam d’acord que sobretot hauria de ser de lloguer,
l’habitatge públic; per tant si es fa a un solar públic ens pareix
molt bé que tota la promoció sigui de lloguer. Nosaltres no ho
discutim, això, ens pareix molt bé, és la línia correcta. Ara bé,
si el solar no és públic, és privat, el que hem d’intentar és que
en lloc de vendre’l a preu lliure i que sigui molt car i per tant
molts de segments socials no hi puguin accedir, hem
d’intentar minorar el preu d’aquest habitatge, i això no té res
a veure amb especulació, perquè això ja és un solar edificable
que no té res a veure amb cap especulació. Per tant el que hem
d’intentar és que aquest preu minvi a la iniciativa privada;
com?, creant incentius perquè el promotor, el propietari, se
subjecti a un règim on el límit del preu està fixat, i això és la
nostra proposta. Ara, vostès es volen conformar amb el que
fan?, conformin-se; nosaltres pensam que les polítiques

públiques actuals no resolen el problema i per tant no ens
podem conformar, ens volem rebel·lar i volem posar altres
propostes damunt la taula per intentar avançar. 

Quan parlam de lloguer tampoc no els va bé, perquè resulta
que no volen només incentivar el lloguer d’habitatge sotmès
a un règim de protecció sinó el lloguer en general. No; home,
jo crec que està molt bé incentivar el lloguer en general però
més hem d’incentivar el lloguer de protecció oficial, el
lloguer de protecció pública. Per tant els veig molt
conformistes amb unes polítiques que no estan arribant als
objectius i que no estan provocant que el problema minvi, sinó
que el problema creix i vostès es conformen. Jo crec que això
no és l’actitud de lideratge que s’espera d’una majoria
governant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 13618/18.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 13618/18, relativa a potenciació de les polítiques
d’habitatge per augmentar el parc d’habitatges de protecció
pública o preu taxat.

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