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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Asunción
Pons. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4866/21 i 5444/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4866/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació del
model d’àrees de promoció econòmica a les Illes Balears.

Començam el debat de la proposició no de llei RGE núm.
4866/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació del model d’àrees de promoció econòmica de les
Illes Balears. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots, diputades i
diputats. Seguint el model d’èxit anglosaxó dels BID’S, amb
les àrees de promoció econòmica urbana, es presenta un nou
model de gestió dels centres comercials, basats en la
participació publicoprivada i encaminats a la millora de gestió
i a la promoció d’aquestes àrees urbanes i de servei, amb els
objectius de modernitzar i revitalitzar-les, millorar-ne l’entorn
mitjançant actuacions sostenibles, refermar el model de ciutat
cohesionada, millorar la competitivitat de les empreses i crear
llocs de feina estables.

Es tracta d’un model que s’estructura en una organització
de naturalesa privada, sense ànim de lucre i integrada per
propietaris i inquilins dels negocis, que gestiona serveis
addicionals diferents dels que ja presta l’ajuntament. Ofereix
també un model de convivència que ofereix serveis de tot tipus
i més sostenible per la seva accessibilitat a peu o en transport
públic.

A més, en el temps actuals, en els temps que corren, hem
d’afegir que la crisi derivada de la COVID ha afectat greument
el comerç tradicional, que ha estat un dels sectors més afectats
per les restriccions i limitacions directes, com també de
l’aturada del turisme que era una font importantíssima
d’ingressos i que, com que aquesta proposició no de llei es va
presentar fa un parell de mesos, és veritat com hem pogut veure
que la temporada ha anat una miqueta millor.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta els següents punts d’acord: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar els
processos que es duen a terme a altres comunitats autònomes
espanyoles, per adaptar el model de gestió de les àrees de
promoció econòmica a les illes, en coordinació amb el sector.

“2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a impulsar els canvis normatius necessaris per
implementar les àrees de promoció econòmica.

I “3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a animar i assessorar els ajuntaments per a la
signatura de convenis amb les àrees comercials per recollir la
programació, els plans d’actuació a dur a terme, el pressupost
necessari, el calendari i les competències de cada part.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. En torn de fixació de posició i per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Cuando se intenta o se habla siempre
de intentar implementar o potenciar un tejido industrial, o en
este caso un tejido comercial, lo normal, tal y como dice la
PNL y lo expresa muy bien, es fijarse en cómo lo hacen en
otros lugares, ya sean comunidades autónomas, o directamente
países extranjeros. En ese sentido, creemos precisamente que
cuando uno se fija en qué es lo que funciona y además te
inspiras, como es normal, tienes que adaptar las normativas,
todo lo que es legislar, para poder en nuestra zona, en nuestra
comunidad autónoma o en nuestro país, se pueda realizar a
término, porque no siempre se adecua la normativa a lo que se
necesita para implantar sectores, o directamente potenciarlos.

Creo que es una PNL muy positiva, ya aviso que votaremos
a favor, pero paso a comentar un poquito cada uno de los
puntos. En el primero, como he comentado, es necesario estar
pendientes de las políticas innovadoras que se den en nuestro
entorno, aquí engloba directamente a comunidades autónomas
españolas, pero también la PNL habla de otros mercados
extranjeros y/o por completo, tanto comunidades autónomas
como otros países, hay que fijarse precisamente qué es lo que
sirve para potenciar el tejido, en este caso comercial, y
aplicarlo. Con lo cual votaremos a favor de este punto sin más
que comentar.

En el segundo, cuando se habla de “impulsar cambios
normativos”, como es normal cuando uno se prepara las PNL
lo pregunta, lo mira, aquí, en Baleares, lo que se va a hacer en
los cambios normativos se va a tender a que sean áreas
municipales de impulso comercial, como he comentado aquí en
Baleares lo que se pretende, lo dice la PNL, pero es lo que el
Govern pretende, que es impulsar el comercio, el comercio de
proximidad y el comercio local, con lo cual serían áreas
municipales de impulso comercial, sobre todo para comercio
urbano y municipal. Y sí que puedo comentar que se está
trabajando desde el Govern, ya prácticamente en breve se hará
el anuncio de una normativa, una Ley de áreas municipales de
impulso comercial, esto lo puedo comentar, con lo cual, con
relación al punto 2 también votaremos a favor, porque el
Govern ya está trabajando en ello y en breve lo anunciará.
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En cuanto al punto 3, creo que todas las actuaciones que se
puedan llevar a término, siempre se tienen que hacer en
colaboración, ya sea con el sector, ya sea con las entidades
locales, en este caso hablamos con los municipios. Como viene
siendo habitual en todas las políticas que ha estado trabajando
el Govern, siempre implica en los convenios la opinión de los
municipios, de hecho de lo que estamos hablando es a nivel
municipal, quien tendría que encargarse de hacerlo. Con lo
cual, votaremos completamente a favor porque no se pueden
realizar convenios sin antes haberse coordinado y en
colaboración con los propios municipios.

Creo que es una PNL muy positiva, que lo que busca al
final es un sector que ha padecido mucho, que es el del
comercio, busca formas de implantarlo o de impulsarlo.
Además es un debate que hemos tenido siempre, nuestro
comercio no está luchando por un tema coyuntural de la
COVID, sino que ya viene de atrás por un tema de costumbres
y sobre todo del comercio on line de grandes plataformas que
han ido saliendo.

Por lo tanto, votaremos a favor de los tres puntos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también seremos
favorables, Sr. Sagreras, y además consideramos que esta
exposición breve, limpia, correcta que hace es perfecta y que
los tres puntos son para decir evidente, evidente, evidente. O
sea, paso a comentárselo, pero en realidad podríamos reducir
nuestra exposición a esto, porque básicamente es cierto.

En su punto de estudiar los procesos en otras comunidades,
vemos muy recomendable la Ley 15/2020, de 20 de diciembre
del Parlament de Catalunya, de promoción económica-urbana,
que precisamente hace referencia a esto; usted hacía referencia
histórica, el San Francisco, aquel downtown, el que se hizo
precisamente después del terremoto de San Francisco, se hizo
una área como estas y es uno de los orígenes, en Toronto.
Siempre han funcionado francamente bien, creemos que están
muy bien presentadas sus tres propuestas, sus tres
planteamientos de estudiar los procesos en otros sitios y nos da
estos referentes a encontrar el qué, ver los cambios normativos
necesarios para implantarlos, probablemente algo así como la
ley catalana que se ha hecho, que sería perfectamente útil.

Y después coordinar con los ayuntamientos, o con las
instituciones que se requiriera, porque a veces estas zonas
traspasan el marco de unos límites municipales, o pueden
coincidir entre varios, o pueden ser la unión de varios.

Este concepto además, que entra dentro... parece que
nuestro grupo repite mucho la colaboración público-privada, o
sea la participación de... Así que lógicamente yo tengo que
mostrarme favorable y repetir el eslogan. Como le decía, es que
creo que en realidad hay muy poco que comentar, creo que

usted ha hecho una exposición perfectamente limpia y clara,
con los tres puntos además absolutamente necesarios.

Nos mostraremos favorables a ellos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, és una proposta ben plantejada,
amb tres punts molt clars. Sempre parla de coordinació amb el
sector, sempre parla d’ajuda als ajuntaments perquè puguin dur
a terme les actuacions necessàries, queda concretat amb
pressupost, calendari, competències de cada part, entenem que
és bo.

I la veritat és que una proposta que evidentment hi votarem
a favor, votarem a favor dels tres punts, perquè al final el que
fa és mirar per endavant i intentar, fent una mirada llarga, fent
una mirada per endavant, que el comerç pugui sortir de la crisi
reforçat també quant a infraestructures.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a los diputados y diputadas
de esta comisión. Yo simplemente intervengo para manifestar
mi voto favorable a esta iniciativa del Partido Popular.
Cualquier iniciativa que pretenda ayudar a los comerciantes en
estos tiempos que nos ha tocado vivir de crisis y después de lo
que han pasado, para nosotros es bienvenida y por tanto,
nuestro voto favorable.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
també donarà suport a aquesta iniciativa. És una iniciativa que
insisteix en altres iniciatives que ja s’han aprovat en aquest
parlament, perquè no és la primera vegada que instam a
promoure, a implantar aquestes àrees de promoció econòmica
a les Illes Balears, fa un temps, un parell de mesos mallorquins,
eh?, prou mesos que ja es va aprovar una iniciativa molt similar
en la seva pretensió i en la seva finalitat. El que passa és que el
Govern no posa fil a l’agulla en aquesta qüestió, tema
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important perquè realment hi hagi viabilitat i tengui
consistència tot el tema de les àrees comercials a cel obert.
Pensam que aquesta és una idea que està prou vinculada a
aquesta figura i que li donaria molta força, però el Govern no
acaba de decidir-se a tramitar un projecte de llei i a donar-li la
viabilitat que correspon.

El punt primer al final només és estudiar, evidentment
sempre és bo que el Govern tengui tot, el màxim d’informació
a l’hora de prendre les decisions, el punt segon ja demana uns
canvis, evidentment aquest és el camí que s’ha de fer, i al punt
tercer també li donarem suport tot i que pensam que la redacció
és un poc confusa en relació amb allò de les competències de
cada part, perquè les competències de cada part en teoria ja
estan definides, no?, i no és el conveni exactament el que ha de
dir les competències de cada part, però bé, això és un matís
irrellevant.

En el fons compartim plenament la filosofia d’aquesta
iniciativa que és ajudar el petit i mitjà comerç, donar-li força i
donar-li eines per realment poder competir amb els seus grans
tòtems que són les grans superfícies comercials, per una banda,
de les quals el Partit Popular en té una responsabilitat prou
evident, i per una altra banda, el comerç on line.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Mixt donarem
suport a aquesta iniciativa ja que, el primer de tot, explica un
reforç o fa una exposició breu, però molt clara del reforç que
necessita el comerç a les Illes Balears i, a més, la forma amb la
qual es fixa en els llocs més propers a nosaltres o altres
comunitats en les quals s’estudiï aquest tipus de normativa i
aquest canvi que faria falta, és molt interessant i per això li
donarem suport.

Per tenir-ho en compte, al primer punt es parla de fixar-nos,
a més, en altres comunitats, i jo els proposaria també que, per
exemple, a la Comunitat Valenciana té ja un pla més gros
encara que parla del canvi del model econòmic, ja que el model
econòmic de les Balears s’ha parlat moltes vegades que seria
necessari que el miràssim, també per protegir el petit i mitjà
comerç i amb tota la perspectiva que tenen tant
macroeconòmica com microeconòmica fan una bona anàlisi i
molts dels punts són semblants als que tenim a les nostres illes
i podria servir també per a què puguem tenir-lo en compte.

En el segon punt òbviament faran falta els canvis normatius
perquè si no hi ha canvis normatius no es podrà donar impuls
a aquesta iniciativa. I al tercer punt també li donarem suport
perquè assessorar i que se signin convenis entre les entitats més
petites i les més grosses sempre ajuda a poder fer aquests
canvis possibles, així que hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
havia d’intervenir una servidora, però atès que la Sra.
Vicepresidenta ha tengut un imprevist i no ha pogut assistir, en
el meu lloc intervindrà la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, recordem que al Ple de dia 21 de juliol d’enguany
es va debatre i aprovar que el Govern de les Illes Balears
analitzés l’aplicació de les APE a les nostres illes i impulsés les
propostes normatives o d’altre caire que siguin pertinents per
a la seva aplicació.

Vostè, Sr. Sagreras, va ser escèptic amb aquest proposta i
va dir que no creia que el Govern fes cap actuació respecte
d’això. El PP es va equivocar i el GOIB com sempre ha
treballat en les propostes que s’aproven en aquesta cambra i
també com sempre ho fa escoltant el sector i col·laborant amb
les patronals del sector i amb els ajuntaments.

Entre tots s’ha elaborat un estudi sobre la viabilitat de les
APE que aquí tindran forma d’àrees municipals d’impuls
comercial, AMIC, així com l’elaboració d’una norma que
legalitzi aquestes àrees de promoció econòmica i comercial,
feina que s’ha fet des de la Conselleria de Transició Energètica
i Sectors Productius junt amb l’IDI.

Per tant, una vegada contextualitzada la proposta he de dir
que com no pot ser d’altra manera votaríem a favor d’aquesta
PNL.

Pel que fa al primer punt el vot serà afirmatiu perquè ja s’ha
fet feina i se segueix treballant en aquesta gestió d’aquestes
àrees d’impuls comercial i per dur-ho a terme s’ha parlat amb
diferents comunitats autònomes, amb el ministeri i amb
responsables de la FELIB i de la FEM.

Quant al punt dos, també hi votarem a favor perquè -com ja
he dit- des de la Direcció General de Comerç ja tenen bastant
avançada la normativa que regularà aquestes àrees. I quant al
tercer punt també el votarem a favor ja que des del Govern es
va decidir des del minut u de la pandèmia treballar
conjuntament entre tota la societat, consells insulars i
ajuntaments a través de la FELIB amb l’objectiu de sortir més
reforçats d’aquesta crisi.

Per tant, en aquest aspecte no s’inclou cap novetat a la
governança de l’executiu i en aquesta línia -com també he dit-
amb la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
a través de la Direcció General de Comerç i de l’IDI treballa
junt amb els ajuntaments i patronals de comerç per fer realitat
aquestes àrees.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per contradiccions i per part del
grup proposant té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Contradiccions, n’hi ha hagudes
poques, per tant, només intervindré per donar les gràcies als
grups parlamentaris per aquesta resposta positiva i constructiva
a una proposició del Partit Popular també positiva i
constructiva. Ara esperem que des del Govern la recullin i
l’apliquin. 

Nosaltres hi insistim, volem donar-vos les gràcies i també
traslladarem, com no pot ser d’altra manera, la resposta positiva
i constructiva de tots els grups parlamentaris a les associacions
que d’alguna manera són les que varen impulsar aquesta
proposició a reunions mantingudes amb el nostre grup.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Després de sentir les intervencions de
tots els portaveus entenc que la proposició no de llei es pot
aprovar per assentiment.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
4866/21, relativa a adopció de model d’àrees de promoció
econòmica a les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5444/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
gestió de residus plàstics de les explotacions agrícoles.

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5444/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a gestió de residus plàstics de les
explotacions agrícoles. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Son numerosos los agricultores de las
islas que usan plásticos en las cubiertas de los invernaderos, en
los sacos de cultivo hidropónico, en los acolchados de los
cultivos y en los tunelillos de las plantaciones tempranas.

La Consejería de Agricultura de las Islas Baleares realiza
una vez al año la recogida de estos plásticos asumiendo el coste
del transporte y de su incineración por lo que, una vez usados,
los plásticos se acumulan en las explotaciones con el peligro
medioambiental que ello conlleva, hasta que la Consejería de
Agricultura procede a la retirada de los mismos una vez al año,
si previamente el agricultor se ha inscrito para recibir ese
servicio.

No todas las explotaciones tienen instalaciones adecuadas
para la acumulación de estos plásticos y esto ha provocado que
el SEPRONA, los agentes de Medio Ambiente y la policía local
de los municipios hayan levantado actas y sancionado a algunos
agricultores en los últimos años por la mala acumulación de
estos residuos.

El pasado mes de diciembre la empresa TIRME envió una
circular a todas las empresas del sector primario que llevaban
los plásticos aerícolas a la planta de tratamiento de la citada
empresa, en esta misiva les comunicaban que desde el 2 de
diciembre de 2020 la empresa les cobraría 111,20 euros por
tonelada en concepto de tratamiento de los plásticos.

Consideramos que, en vez de acumular plásticos en las
explotaciones agrícolas, estos deberían ir depositándose en
contenedores para que se pudieran enviar a la planta de TIRME
y ser procesados en la medida en que se vayan retirando de los
cultivos y no una vez al año.

Por todo ello, el Grupo VOX-Actua Baleares presenta la
siguiente proposición no de ley: en primer lugar, “instar al
Gobierno de las Islas Baleares a establecer, en colaboración
con los consejos insulares, un convenio con las entidades
encargadas de los tratamientos de residuos en cada isla, a fin de
que los agricultores que estén inscritos en el registro insular
agrario correspondiente y quieran asumir el transporte desde
sus explotaciones hasta la planta de tratamiento no tengan que
pagar por la gestión de estos residuos plásticos.”

En segundo lugar, “instar al Gobierno de Baleares a ampliar
el servicio de retirada de los plásticos procedentes de las
explotaciones agrícolas, mediante su recogida en las fincas, con
periodicidad semestral en lugar de periodicidad anual,
asumiendo el Gobierno de las Islas Baleares el coste del
transporte y la gestión de los plásticos como hasta ahora”.

Y, por último, instar al Gobierno de las Baleares a habilitar
una línea de ayudas, con carácter anual, dentro del segundo
semestre de cada año, para subvencionar el 50% del coste de
los acolchados biodegradables con el objetivo de conseguir una
agricultura más sostenible para nuestras islas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara en torn de fixació de posicions i
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Virginia Marí.

Disculpin!, Sra. Marí, un momentet. Sr. Méndez i Sr. Melià,
els agrairia que fessin un poc de silenci.

D’acord, gràcies. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats i diputades.
Primer excusar la presència de la Sra. Asunción Pons que en
l’últim moment no ha pogut venir, que ella havia de fer aquesta
PNL i, bé, me l’ha passada i vaig a llegir el que...

Bé, aquesta proposició no de llei registrada per VOX
planteja la problemàtica de la recollida de plàstics els quals,
una vegada s’han emprat, s’acumulen a les explotacions
agricolaramaderes. Es tracta d’evitar, efectivament, perills i
impactes mediambientals i, per tant, el sector necessita
col·laboració per garantir la retirada ràpida i eficaç d’aquests
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residus contaminants. A més, cal tenir en compte el cost de
l’eliminació d’aquests plàstics a les plantes de tractament de
cada illa.

Consideram molt encertada aquesta PNL i anunciem el vot
a favor del Grup Popular, perquè el camp a Balears es veu cada
dia més ofegat pels sobrecosts que pateix d’insularitat, que no
són compensats, de gasoil, electricitat, farratge per al bestiar,
etc.

Els pagesos necessiten una bona política agrícola en lloc de
promeses i anuncis com que no arriben mai com hem vist
aquesta setmana amb les ajudes del FOGAIBA 2019. La
consellera Sra. Mae de la Concha només n’ha aprovades 110 de
450, o sigui, més sol·licituds denegades que aprovades.

Per tant, manifestam el nostre vot a favor d’aquesta PNL
perquè el Govern de la comunitat autònoma estableixi, amb la
col·laboració dels consells insulars, un acord amb les empreses
que duen a terme el tractament de residus a cada illa. Aquest
conveni ha d’anar dirigit als pagesos professionals, o sigui, que
estiguin inscrits en els registres insulars, de manera que no
hagin de pagar pel tractament i l’eliminació d’aquests residus
plàstics. Donam suport que cada sis mesos es puguin recollir
els plàstics amb la implicació del Govern de la comunitat
autònoma que ha d’assumir els costs de transport i de gestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Me alegra ver que todos los grupos
parece que ya se empiezan a preocupar por el medio ambiente
y sobre todo por la gestión de residuos en cuanto tiene que ver
con plásticos u otras materias en general. En este caso
hablamos de explotaciones agrícolas que, como todos sabemos,
como es normal, para su desempeño generan muchísimos
residuos plásticos, porque no queda otro remedio y porque es
el tratamiento habitual. 

En ese sentido, aunque sí que compartamos la preocupación
en cuanto a la gestión de residuos del sector, sí que quería
puntualizar y aclarar bien nuestra postura.

En cuanto al primer punto, en el que habla de que el Govern
de las Illes Balears tenga una colaboración con los consejos
insulares para la recogida y la aplicación de tasas de
bonificaciones en todo el sector agrario con el tema de
plásticos, aclarar que los consejos insulares, que son quienes
tienen la competencia, ya realizan esos convenios, ya realizan
ese trabajo y, en general, si nos informamos, vemos que les
cuesta mucho llegar a acuerdos con TIRME, entonces, meter
también al Govern de por medio para llegar a eso no podemos
votar a favor porque precisamente los consejos insulares ya
hablan con TIRME, ya intentan gestionar estas problemáticas
y, en ese sentido, creo que meter una administración más en

unas negociaciones que son muy complejas, como lo son con
TIRME, sólo acarrearía más complicaciones.

En el segundo punto, en cuanto al de ampliar la retirada de
plásticos a nivel semestral, lo que nos consta en datos es que
hasta el año 2020, en general, no ha habido problema en
hacerlo una vez al año. Es cierto que algunas grandes empresas
del sector, como es normal, generan mucho más excedente de
residuos y sí que tal vez estaría justificado hacerlo
semestralmente, ahora bien, ponerlo ya, como dice la PNL, de
forma genérica, sin antes estudiar bien cómo hacerlo, no
podemos votar a favor, precisamente porque, aunque nos
consta que la conselleria va a ir por ese camino, pero con
aquellas empresas que generan de más, porque en general
parece ser que una vez al año les basta. 

En cuanto al tercer punto comentar que precisamente se está
trabajando para que la PAC incluya una línea de ayudas para
toda la medida agroambiental que tiene que ver con la recogida
de plásticos, entonces, como sabemos que ya se está trabajando
en esa línea, no es que el punto lo veamos mal, no sabemos si
tiene que ser un 50% del coste o cómo, porque lo están
negociando con la PAC, entonces, votaremos en contra porque
se está trabajando en ello, pero queremos ver al final hacia
dónde va en esa negociación para la futura PAC y sobre todo
creo que sí que habrá líneas de ayuda para toda la gestión de
residuos por el tema medioambiental en el campo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

A nosotros, Sra. Ribas, este camino pastoril que nos viene
a plantear nos resulta..., este bucólico camino nos resulta
bastante más transitable, vemos, que a otras formaciones, e
incluso yo diría que esta propuesta verdaderamente parece
pensada para salvar todo tipo de obstáculos, vallas y setos y
cordones que pudieran existir en el campo y que impidieran
transitar de unos campos a otros.

A nosotros la verdad es que la propuesta nos parece
perfectamente bien, es evidente la necesidad de deshacerse de
este tipo de residuos, como estos que nos ha manifestado, estos
que pone usted de ejemplo, de cubiertas y de sacos y tunelillos
y este tipo de cosas que, por lo que además entendemos que lo
de la retirada semestral y sobre todo el segundo semestre, es
decir, después de la cosecha y tal, está perfectamente bien
planteado, con lo que creemos que cubren ustedes todas las
situaciones. 

Y es evidente que lo que tenemos que evitar es esta
situación del productor que no tiene un lugar adecuado donde
almacenar unos restos, unos deshechos que, por su naturaleza,
son especialmente peligrosos o dañinos y especialmente
voluminosos y poco adecuados, y entonces quedan este tipo de
situaciones y de actuaciones del SEPRONA que derivan
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lógicamente en situaciones sancionadoras, que es algo que
debemos evitar.

Entonces, nos parece que usted propone la fórmula más
adecuada para dar, vehicular la salida de estos residuos de las
explotaciones, creemos que estos tres puntos están bien
articulados, no encontramos ninguna salvedad, ningún cordón,
ninguna valla, ningún alambre de espino que no saltar y nos
mostraremos favorables entonces a los tres puntos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en faré ús. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanarem la
votació separada de la iniciativa del punt segon, perquè al punt
segons ens abstendríem. Entenem que la filosofia de la
iniciativa, amb la qual estam d’acord, el que pretén és donar
una ajuda, donar un suport al sector primari de les Illes Balears,
que és un sector que tots sabem que fa molt de temps, molt
abans de la pandèmia, viu una crisi, viu amb moltes dificultats
i, per tant, necessita tot el suport de les administracions
públiques.

No em convenç l’argument del portaveu de Podemos, en el
sentit que el punt 1 no ho accepten perquè seria afegir una
administració a una negociació complexa amb TIRME. Bé, si
aquesta administració és la competent en agricultura i parlam
de residus d’agricultura, doncs, crec que té sentit que hi
participi la Conselleria d’Agricultura en aquesta negociació i hi
hagi una implicació per part de la conselleria que, per cert,
quan ha estat necessari, ho ha fet en altres àmbits, no?, com és
l’Escorxador de Palma, que s’hi ha ficat amb molta més
conseqüència i anant més enllà del que en teoria li pertocava,
la qual cosa li aplaudesc, però el que no entenem és per què ara
volen escurrir el bulto, com diuen en castellà.

Per tant, des d’aquest punt de vista, entenem que està bé
que també hi participi el Govern de les Illes Balears i, a més,
ens agrada més la redacció perquè es refereix exclusivament,
diguem, als agricultors professionals, perquè diu que “estiguin
inscrits en el Registre Insular Agrari”, això ja lleva tota una
sèrie d’explotacions per dir-ho de qualque manera, però que no
són al registre. 

I aquí és on ve la nostra, un poc, discrepància, amb el punt
segon, perquè és molt més ample, parla d’explotacions
agrícoles, aquí ja no parla d’inscrits o no inscrits, i ja no hi ha

un conveni i és un poc contradictori amb el punt primer, perquè
ja assumeix tot el cost del transport i la gestió, el Govern de les
Illes Balears i no amb un acord a través dels consells insulars.
Per tant, des d’aquest punt de vista, entenem que el que hem de
pretendre és que el Govern s’hi impliqui i hi participi, amb els
consells insulars, com a administració competent en tema de
residus, per trobar una solució a aquesta problemàtica i que no
ho sigui en exclusiva, que és el que diu el punt segon, el
Govern de les Illes Balears. 

I amb el punt tercer també hi estam totalment d’acord
perquè al final és donar una ajuda, amb un objectiu lloable i
compartible, que és la sostenibilitat i, per tant, votaríem a favor
del punt primer i del punt tercer, i en el punt segon ens
abstendríem per les raons exposades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, presidenta. Bé, com ha dit el Sr. López, sí que ens
alegra que es tenguin en compte criteris mediambientals, a més,
ara podré parlar també com a conseller de Medi Ambient, però
parl com a conseller de Medi Ambient de Formentera, una
matisació: a tota l’exposició de motius d’aquesta proposta no
es parla de la realitat de Formentera, és per la qual cosa que no
puc donar suport a una proposta que no té en compte criteris
puntuals d’aquella illa. I els explicaré. 

Es parla de TIRME, que és l’empresa de gestió que gestiona
els residus a Mallorca, però no es té en consideració que a les
illes d’Eivissa i Formentera hi ha una empresa conjunta que
encara ve de quan existia un consell únic i no dos consells. El
tema de gestió de les taxes és molt més complex del que
s’exposa en aquesta proposta, s’ha de debatre quin és el
transport; el Govern de les Illes Balears ja suporta el transport
dels residus de Formentera a Eivissa per a la planta de
tractament, ja està subvencionat a través, també, del factor
d’insularitat i d’altres tipus. I llavors, com que es parla aquí de
si es faran ajudes per al transport, és que hi ha coses que ja es
fan, en aquest cas. 

Llavors, als punts primer i segon no els podríem donar
suport.

I en el cas del punt tercer, aquestes ajudes, per part de
Formentera, també per la seva pròpia particularitat, ja es fan
directament pel mateix Consell, a més en consonància amb el
Govern tota la retirada del necessari. 

I no voldria deixar de dir una qüestió important, aqueixa
proposta, tal i com està redactada, aniria en contra de l’esperit
de la Llei balear de residus, l’esperit de la llei té una piràmide
dels residus, de la generació de residus, que parla, en primer
lloc, de reduir, reutilitzar, reciclar, valorar energèticament i,
darrerament, eliminar; segons està exposat aquí, incentivam que
no es redueixi, sinó que augmentem la recollida i llavors es pot
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augmentar la producció del plàstic i és justament el contrari el
que es vol fer, reduir la producció de plàstics.

Per la qual cosa no li podem donar suport a aquesta
iniciativa. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Helena Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista no
donarà suport a aquesta iniciativa encara que agraeix al grup
proposant el seu interès en el sector agrari. 

La Conselleria d’Agricultura s’encarrega de la recollida de
plàstics agrícoles que són utilitzats en petites explotacions
agràries, ja té operativa la campanya de recollida, com s’ha
comentat, i també s’ha realitzat en campanyes anteriors des de
la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural.

D’acord amb la normativa comunitària i estatal en vigor en
matèria agrícola i mediambiental, és necessari donar una gestió
òptima a aquests tipus de residus plàstics que són molt
diversos, cobertes d’hivernacles, cobertes flotants, materials
plàstics de reg, impermeabilització de basses, malles agrícoles,
entre altres, ja que no és possible la seva eliminació dins de les
mateixes explotacions agràries. 

En desembre de l’any passat, el servei de recollida de
plàstics agrícoles habilitat per la conselleria va recollir i tractar
800 metres cúbics de plàstics agrícoles provinents de 41 petites
explotacions agràries, si parlem dins de l’illa de Mallorca. Part
dels residus no aprofitables varen anar a la planta incineradora
de Son Reus ja que tenen un valor energètic alt per generar
energia elèctrica, i la resta de materials de major qualitat que es
poden aprofitar es reciclen, donant així un impuls positiu a la
gestió d’aquests materials. 

A l’any 2020 es va subvencionar, com s’ha comentat també,
el cost de la tarifa d’eliminació de residus completament, la
tarifa per tona va ser de 111,20 euros, IVA exclòs, i es van
recollir més de 120 tones, el que va suposar una aportació de
la conselleria de 13.344 euros, IVA exclòs, per a aquest
concepte. S’ha de tenir en compte però que les taxes de la
gestió de residus no depenen de la Conselleria d’Agricultura,
depenen dels consells insulars i la situació en cada illa és
diferent. 

Quant al segon punt de la PNL ens consta que la conselleria
està en permanent contacte amb els agents implicats i que ja
estudia si és necessària la recollida de residus amb periodicitat
semestral. 

I quant al tercer punt, la conselleria cerca la possibilitat
d’oferir ajudes per aquest concepte en relació amb la PAC. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per contradiccions té la paraula
la Sra. Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar le contestaré al
representante de Unidas Podemos que nosotros nos
preocupamos por la viabilidad de las explotaciones y que éstas
no perjudiquen de forma innecesaria al medio ambiente cuando
ello pueda evitarse, de ahí que presentemos esta propuesta, no
hay otra intención, ni mucho menos, en nuestra propuesta. 

Ha mentido usted, no hay ningún convenio entre los
consejos insulares y las empresas encargadas de los
tratamientos de residuos.

Luego, nos dice que, como las negociaciones son
complejas, pues que mejor no hacemos nada, bueno, es una
curiosa forma de entender la política y lo que puede hacer este
parlamento por mejorar la vida de los ciudadanos, ¿verdad?

Pedimos que se recoja de forma semestral porque las
temporadas son dos al año y se acumulan plásticos y además el
SEPRONA impone multas, y eso es cierto, es un hecho cierto,
y todos los agricultores son conocedores de ello, por tanto,
negar la evidencia es simplemente mentir a los ciudadanos, que
supongo estarán atentos a lo que sucede hoy aquí. 

En cuanto a Ciudadanos, también debo recordarle que la
PAC lo que subvenciona son las superficies de producción y no
inversiones concretas. 

En cuanto al representante de El Pi, bueno, coincido con él,
estoy de acuerdo en que, aunque sea complejo negociar, como
ya le he dicho antes al representante de Podemos, pues
debemos hacerlo si queremos salvar al sector que está
agonizando. 

Y no tengo ningún inconveniente en que los puntos de esta
propuesta se voten por separado si así puedo conseguir algún
apoyo más para el resto de puntos. 

En cuanto a Formentera, bueno, pues sí, es cierto que el
Gobierno de Baleares realiza este servicio de transporte, pero
también es cierto que estamos hablando de unas 20 toneladas
al año, como mucho, por tanto, no solamente con eso ya hemos
hecho todo lo que teníamos que hacer, yo creo que se puede
hacer mucho más. 

Han demostrado ustedes, en definitiva, en esta sesión de
hoy, que siguen siendo unos ecologistas de salón y que su
sectarismo les impide llegar a acuerdos y a aprobar iniciativas
que son buenas para el sector y para la ecología y para las
explotaciones agrarias, que era nuestro objetivo, cuando no ya,
por no hablar del representante de MÉS per Mallorca, que ni
siquiera ha querido intervenir, aún siendo una persona que
trabaja en el sector y conocedor de los problemas que tiene, me
parece muy triste, muy lamentable, en fin. 
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Agradecer los apoyos a los grupos que hayan querido
apoyar a esta iniciativa. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 5444/21, i si els sembla bé,
primer passam a votar els punts 1 i 3. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra?

Cap abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara passam a votar el punt número 2. 

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

Són 5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5444/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a la gestió de residus plàstics de les
explotacions agrícoles.

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