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Si en 2015 la prestació de la renda garantida de ciutadania
implicava per a una família de quatre membres 392 euros al
mes, amb la renda valenciana d’inclusió per a eixa mateixa
família suposa amb complement de vivenda, drets energètics o quota hipotecària, 1.080 euros.
Per tant, més persones ateses, més persones protegides,
amb més i millors prestacions i amb un dret reconegut per a
cadascuna de les modalitats en vigor.
Però hem incorporat més mesures per a la millora de la
gestió durant esta crisi sanitària: una coordinació estreta
amb els CAI i els CATE perquè les persones que foren ateses
isqueren ja amb la sol·licitud de renda feta; una simplificació del procediment per a sol·licitar la renda valenciana
d’inclusió unificant en una sol·licitud totes les modalitats; la
introducció del complement del seté membre de la unitat
familiar per a unitats de convivència conformades per més
de sis persones, l’import reconegut de la prestació de renda
s’incrementarà en 60 euros per cada una d’estes persones
addicionals i la introducció de la sol·licitud anticipada dins
dels sis mesos anteriors a la data prevista del compliment
del requisit. A més, com sap, l’aprovació de l’Ingrés mínim
vital ens va obligar a realitzar adaptacions, actuant amb la
màxima celeritat per tal d’evitar les incerteses que podia
generar. I, a través del Decret llei 7/2020, del Consell, de
modificació de la Llei de renda valenciana d’inclusió, evitem
duplicitats i hem facilitat la compatibilitat de les dos prestacions, amb l’objectiu de reconèixer este dret a la major quantitat de persones possibles.
Finalment, i per acabar, i de cara al present exercici, hem
introduït, a través de la Llei 3/2020, la llei de mesures, un
complement específic per a les dones prostituïdes, víctimes
d’explotació sexual o tracta, que es comprometen a un itinerari
d’inclusió social que incloga eixir de la situació de prostitució.
I en estos casos l’import reconegut s’equipara al salari mínim
interprofessional amb un mòdul addicional de 320 euros.
Per tant, senyories, estes són algunes de tota la sèrie
d’actuacions per a protegir les persones més vulnerables que
estan poden suportar amb majors garanties, prestacions i
drets d’esta maleïda crisi.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 3118
Ustedes dirán: ¿por qué esta pregunta?
¿Cómo valora la actuación de su conselleria para lograr que la
Comunitat Valenciana sea territorio libre de desahucios?
Porque el 3 de noviembre de 2019 Dalmau asegura que
la comunitat será en 2020 territorio libre de desahucios.
Meeec, como dirían en los concursos. No es cierto, conseller, ha engañado usted con este asunto. Fíjense, en cuanto a
mediación y suspensiones de desahucios, según me cuenta
el conseller, en la primera legislatura se suspendieron y evitaron 32 de 50.000. Me lo contestó el 31 de julio de 2019. 32
se suspendieron en la primera legislatura.
Cuando alguno preguntaría por su legislatura, el día 8 de
julio de 2020, me dice que no puede darse un dato exacto,
y se acabó. Pero, insistí, volví a insistir. Le volví a preguntar
y, por fin, el 21 de enero, sí se puede, me dice que ha habido
51 en año y medio, cuando solo en el diecinueve hubo 7.390
desahucios.
Ahora nos desayunamos ayer con una nota de prensa.
Casualmente se ha reunido la Mesa de prevención contra los
desahucios ayer. La Mesa de prevención contra los desahucios ha gastado seis horas en seis años. Ese es el interés.
Seis horas en seis años de reuniones. Y anuncia la creación
de una unidad antidesahucios, ayer. Y ha explicado que ésta
nueva corporación en la mesa antidesahucios ha señalado, en
tres meses de funcionamiento, la anuncia que la va a construir, pero resulta que ya lleva tres meses de funcionamiento
esa corporación. Ha logrado evitar 410. Imagínese que salto
sustancial. Y vuelve a hacer otra nueva promesa, ha destacado
que nadie tendrá que dejar sus casas. ¡Otra vez engañando!
Así que yo le digo, conseller, cómo valora usted la política de
desahucios y sus efectos.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’Habitatge.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, vicepresidenta.
Continuem amb la pregunta 121, formulada pel diputat
Alfredo Castelló, del Grup Parlamentari Popular, al vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica, sobre les mesures per aconseguir un territori
lliure de desnonaments.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Castelló Sáez:
Gracias, vicepresidenta.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Senyor Castelló, gràcies per la pregunta i sobretot per la
idoneïtat del moment que ha triat per a fer-la. Ahir mateix,
efectivament, vosté ho recordava, va tindre lloc la tercera
sessió de la mesa antidesnonaments d’aquesta legislatura,
conjuntament amb les organitzacions socials i les entitats
bancàries, d’una manera molt dialogant i molt democràtica,
vam fer un balanç general sobre la situació de l’habitatge al
País Valencià, i hem avançat molt en este sentit. Li ho explicaré en cinc mesures.
En primer lloc, pel que fa als desnonaments, les mesures implementades pel Govern d’Estat, en col·laboració amb el govern
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de la Generalitat, han tingut efectes molt positius. Segons les
dades del Consell General del Poder Judicial, els desallotjaments s’han reduït un 62% respecte a l’any anterior. Per tant,
estem anant cap a un País Valencià lliure de desnonaments.
En segon lloc, va dos dies vam estar presents a Dènia en la
posada en marxa de la primera oficina d’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge, Xaloc, que oferirà suport i assessorament en matèria de desnonaments.
I, en tercer lloc, hem posat en marxa, com vosté ho ha dit
molt bé, la unitat antidesnonaments, amb la incorporació
d’un equip multidisciplinar, la Direcció General d’Emergència
Habitacional; i, efectivament, en només tres mesos hem
aconseguit evitar 410 desnonaments, una xifra rècord en
tota Espanya.
En quart lloc, hem encetat un projecte pilot per a posar a
disposició de tota la ciutadania una adreça whatsapp on
podran contactar totes les persones en situació de pèrdua
d’habitatge que sí que tinguen un perill imminent. Estem
apropant eixos mecanismes a la ciutadania. I, analitzada la
situació, es derivarà al departament més convenient per a
buscar una solució eficaç i ràpida.
I en cinquè lloc, durant l’any 2020, vam adjudicar la quantitat més alta de la història d’ajudes als lloguers, més de trenta
set milions d’euros. Repetisc, senyor Castelló, més de trenta
set milions d’euros i vint-i-dos famílies beneficiàries perquè
no hagueren d’anar-se’n fora de les seues cases. I això significa que hem multiplicat per dotze la xifra que van destinar
vostés l’últim any que van governar.

Pàg. 3119
Mire, como diría el ministro Garzón, se está poniendo más
de manifestación que usted miente. Y, lo que es más grave,
es que usted no se ha «proponido» (rialles) cambiar, conseller.
Ayer en la SD 6.875, anteayer, me llegó que esa cifra que
da usted es falsa, porque usted por escrito me acaba de
decir, en esta solicitud de documentación que recibí el 23
de febrero, o sea, anteayer, a las 11:55 de la mañana, que es
cuando usted la remite, que el número es de 339. ¿No se ha
«proponido» cambiar, conseller? ¿No se ha «proponido» dejar
de decir mentiras? Es que usted ha realizado cero convenios para la mediación de desahucios durante el 2020, y me
lo acaba de contestar. Es que usted, fíjese si no se lo cree
nadie, que ha habido cero solicitudes de derechos subjetivos
de vivienda durante el 2020. ¿Qué derecho es ese que nadie
de 5 millones de valencianos exige?
Ya está bien de mentir, conseller. Ya está bien de mentir. Los
datos son que, de más de 60.000 desahucios, ustedes, su
gobierno, ha facilitado 111 viviendas del parque público. Lo
que quiere decir que el 99,82% de las personas desahuciadas ustedes han sido incapaces de darles una vivienda.
Mire, lo suyo sí que es una corporación. Es una corporación
dermoestética, porque tienen ustedes la cara muy dura, el
dermo, y estética porque solo hay postureo y mentiras.
Gracias, presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

En els moments més durs de l’anterior crisi econòmica, amb
quasi 60 desnonaments als dia, segons el Consell General
del Poder Judicial, vostés van concedir només 2.400 ajudes,
sense parlar dels milions d’expedients que el Botànic es
va trobar en els calaixos sense pagar, perquè donaven les
ajudes, però no les pagaven.

Gràcies, senyoria.

Senyor Castelló, la valoració que fem és molt positiva, i
també som conscients que ens queda molt per fer.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Senyor Castelló, mire, la situació de l’habitatge públic al
País Valencià no seria la que és si vostés quan van governar
hagueren fet els deures que havien de fer.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Vosté ha fet una exposició de xifres, algunes d’elles desde
luego molt qüestionables, tot s’ha de dir, sobre la situació de
l’habitatge i la gestió de la conselleria.

Gràcies, honorable conseller.
Per a continuar en la formulació de la pregunta, té la paraula
el senyor Castelló.

El senyor Castelló Sáez:
Gracias, vicepresidenta.
Fíjense ustedes que decía en esa nota de prensa ayer: «esta
unidad es capaz de plantear una respuesta integral gracias
a su coordinación con servicios territoriales y las oficinas
Xaloc». Ayer inició la primera, esta semana ha iniciado la
primera, gracias a esa coordinación.

Per a continuar donant resposta a la pregunta formulada, té
la paraula l’honorable conseller.

Jo també li parlaré de xifres, amb dades de l’actual Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. I jo no me les
invente.
Any 2013. Qualificacions d’habitatge protegit: 112.
Destinades al lloguer: zero.
Any 2014. Qualificacions d’habitatge protegit: 309.
Destinades al lloguer: 15.
Any 2016, amb subvencions que van donar vostés.
Qualificacions d’habitatge protegit: 126. Destinades al
lloguer: zero.
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Any 2017, amb subvencions que van donar vostés també.
Qualificacions d’habitatge protegit: 250. Destinades al
lloguer: zero.
Aquesta és la factura que hem de pagar ara. Des de l’any
2005 s’han construït més de 30.000 cases de protecció
oficial, de les quals moltes estan ara mateixa en mans de
fons voltor, que són els que vostés defensen.
Nosaltres ens anem recuperant de la vostra desfeta per a
donar una alternativa digna a tota la gent.
Per tant, governs del Partit Popular, zero.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la sessió de control amb la pregunta 642,
formulada pel diputat Miguel Pascual, del Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, al vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre desnonaments en habitatges de titularitat pública.
Quan vullga, senyoria.

Pàg. 3120
previsto en el protocolo antidesahucios, que usted mismo
presentó el pasado 29 de julio de 2020.
Muy bien, señor Dalmau, usted se lo guisa y usted se lo
come, y usted se queda tan ancho. Y las respuestas a las
preguntas para cuándo.
Se lo vuelvo a formular: ¿cuál es la política del Consell
con respecto a la ejecución de los mandatos judiciales?
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’Habitatge.
Anem a esperar que arribe el diputat a l’escó i li done la
paraula.
Quan vullga.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Gràcies, presidenta.

El senyor Pascual Pérez:
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Buenos días a todos, bueno, buenas casi tardes ya.
Mire, según los diferentes medios de comunicación, en el
pasado mes de agosto de 2020 se procedió a la ejecución
de un desalojo en una vivienda por parte del Juzgado de
Instrucción número 2, de Valencia, en la que se vieron involucrados altos cargos de la Generalitat Valenciana, impidiendo el mandato judicial.
En aquel entonces, señor Dalmau, ya le formulé varias preguntas a las que usted debía responder por escrito. Y, en aras de
la transparencia y ante la función de control que los diputados
debemos hacer sobre su valor, las preguntas fueron:
¿Cuál es la política del Consell en cuanto a la ejecución de
los mandatos judiciales?
¿Se han visto involucrados o han interferido de alguna forma
altos cargos de la Generalitat valenciana para impedir o alterar la ejecución de algún mandato judicial en la presente
legislatura? ¿Quiénes?
¿Se ha dado orden desde la Vicepresidencia Segunda y
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para
impedir o alterar la ejecución de algún mandato judicial
durante la presente legislatura? ¿Cuáles?
A lo que usted, a fecha de 3 de diciembre, respondió que
la vicepresidencia segunda actúa de conformidad con lo

Senyor Pascual, mire, seré breu i seré clar. El Consell
respecta i complix amb tots els manaments judicials, i així ho
seguirà fent.
El que no anem a permetre en cap cas, li ho assegure, és que
una família amb tres xiquets, que viu en una casa del parc
públic, es queden al carrer. Això no anem a permetre-ho en
cap cas. I ho vaig dir el primer dia i ho torne a repetir. Al País
Valencià no pot haver cap desnonament sense una alternativa habitacional digna, està prohibit per tots els tractats
internacionals, està prohibit per la Constitució, està prohibit per les normes i sobretot està prohibit per la dignitat de
les persones.
Per tant, la Generalitat valenciana no va a contribuir mai que
famílies de la nostra terra passen una sola nit, una sola nit a
la intempèrie.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar en la formulació de la pregunta, té la paraula
l’il·lustre diputat senyor Miguel Pascual.
Quan vullga, senyoria.

