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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començarem la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Beatriu Gamundí substitueix el Sr.
Damià Borràs. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Presidenta, Lluís Camps substitueix Virginia Marí,
perdó, Salomé Cabrera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap més substitució? Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó, Sra. Presidenta...

(Pèrdua del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passam a l’únic punt de l’ordre dia d’avui que és
relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE núm.
1297/21 i 2193/21.

Començarem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1297/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la retirada d'elements que contenen amiant, objectiu
marcat pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de
residus perillosos de les Illes Balears. Per a la defensa
d’aquesta iniciativa pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

2) Proposició no de llei RGE núm. 2103/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a assessorament i informació als afectats de les
determinacions que entren en vigor aquest 2021 de la Llei
de residus i sols contaminants.

Ai!, perdoni, Sra. Sureda, sí que és ver que avui matí..., sí,
la Sra. Sureda m’ha demanat, per una qüestió de temps, a veure
si podíem fer una inversió dels punts de l’ordre del dia. Si no
hi ha inconvenient, si ningú no s’hi manifesta en contra
passaríem així, com a primer punt al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 2193/21, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a l’assessorament
i informació als afectats de les determinacions que entren en
vigor aquest 2021 de la Llei de residus i sòls contaminants.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa té la paraula, en primer
lloc, la Sra. Sureda, en representació del Grup Parlamentari El
Pi per les Illes Balears, per un temps de cinc minuts. Quan
vulgui, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Vull
agrair a la Mesa aquest canvi d’ordre de la proposició no de
llei.

Com tots sabem la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus
i sòls contaminants, conté una sèrie de determinacions que són
d’obligat compliment, però sí que és cert que varen fer que
aquestes obligacions fossin a partir d’1 de gener de 2021. Ja dia
16 de març la diputada que els parla va fer una pregunta al
conseller perquè l’article 23 de la Llei 8/2019, que s’havia de
posar en marxa l’1 de gener, però que, a causa de la pandèmia,
es va endarrerir fins dia 20 de març, i aquest article parla dels
productes d’un sol ús, ja li vaig fer la pregunta al conseller a
veure, si per mor de la pandèmia i per mor també de l’ús que
recomanaven i obligaven des de Salut, que es pogués utilitzar
o que es pogués allargar l’aplicació d’aquesta llei amb aquest
article en concret a causa de l’estat d’alarma i també a causa
d’aquesta utilització. 

Ja en aquell moment el conseller va dir que s’havien
allargat fins al maig i que no hi havia més temps perquè
s’allargàs. Hi va haver problemes per part de distribuïdores que
tenien productes en estoc i també productes que havien
comanat, perquè així els ho havien demanat des de
l’administració i tengueren problemes a l’hora de poder o han
tengut problemes a l’hora de fer aquestes vendes. 

Dit això, amb aquesta iniciativa el que es demana és que,
com diu l’article 23, de productes d’un sol ús, els establiments
no podran utilitzar borses de plàstic si no són de materials i
plàstics constituïts per polímers naturals, amb un 50% de
plàstic reciclat. Tampoc els establiments comercials no podran
distribuir borses de plàstic lleugeres d’un sol ús si no són
compostables o no es permetrà la venda, distribució i ús de
plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d’un sol ús
que no siguin compostables, ni es podrà fer ús de productes
alimentaris monodosi. Tampoc, només es podran distribuir,
comercialitzar les canyetes de begudes, bastonets d’orelles i
bastonets amb materials compostables, càpsules d’un sol ús de
cafè hauran de ser fabricades també amb materials
compostables o reciclables i els fabricants o importadors
hauran d’organitzar un sistema individual de recollida per
reciclar aquests productes. S’han de complir una sèrie de
prescripcions per al tema de les tovalloletes humides.

A l’article 24 parla que queda prohibida la distribució i
venda d’aquells productes que tenguin microplàstics i
nanoplàstics; que els encenedors hauran de garantir almenys
3.000 enceses efectives; tampoc no es poden utilitzar els
cartutxos i tòners d’impressores i fotocopiadores que no siguin
reutilitzables. 

I a l’article 25.6 es parla que no es podran distribuir paquets
de llaunes i botelles de begudes subjectes a anelles de plàstic ni
altres envasos col·lectius secundaris.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102103
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Amb tot això volem dir que aquesta llei abraça moltes,
molts canvis que nosaltres pensam que és important que
s’aprovàs i que s’ha d’adaptar la gent, però sí que és cert que
són molts canvis i, si ens fixam i anam als comerços o anam a
bars i restaurants, podrem veure que no s’acompleix al cent per
cent, també perquè tenen dificultats per poder obtenir aquests
materials, perquè aquesta llei és d’aplicació i d’obligat
compliment aquí a les Illes Balears, però no igual a la resta de
l’Estat i, per tant, no facilita que les empreses que fabriquen tot
aquest tipus de materials tampoc no utilitzin materials
reciclables, etc.

D’aquesta manera, a nosaltres ens agradaria que el Govern
de les Illes Balears fes, de manera coordinada amb els consells
i ajuntaments, que subministràs i difongués als sectors afectats
un assessorament respecte d’això, informació de com poden
acomplir o de com han d’acomplir totes aquestes exigències i
que, per tant, s’elaborassin unes guies informatives que
permetria a totes les empreses i associacions afectades
organitzar-se i també que es fessin jornades informatives i
assessorament.

És cert que quan es fa una llei s’ha de fer acomplir, però
també és cert que pensam que el Govern no només hauria
d’assessorar, que sí que sabem que assessora, sinó que hauria
de fer una guia explicativa i repartir-la als qui pertoca. 

M’agradaria que els grups d’aquesta cambra donassin
suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions
passarem en primer lloc al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Moltes gràcies, presidenta. Vagi per endavant, com ja
vàrem fer constar en el seu moment, que hi ha prou punts
d’aquesta llei amb els quals el Partit Popular no estava d’acord,
però això, llevat d’això, sí que volem dir que a aquesta proposa
que presenta el Grup El Pi li donarem suport, bàsicament
perquè creiem que té tota la raó del món que les empreses
necessiten assessorament, però també necessiten una guia
d’usos.

I sí que ens envaeixen un parell de preguntes com que, si no
s’ha fet res fins ara, què s’ha fet exactament o si el Govern
troba que això és suficient? Per tant, si aquestes tres preguntes
tenguessin la resposta afirmativa, no haurien de dur aquesta
proposta, però, com que sabem que el Govern no podrà
contestar que sí a totes aquestes preguntes, pensam que aquest
parlament a de dur a terme aquesta proposta.

Per tant, nosaltres com a Grup Popular hi estarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, moltes gràcies, bon dia o bona tarda a
tothom. La PNL presentada por El Pi se refiere a la
implementación de medidas de sensibilización, información
general sobre los puntos recogidos en los artículos 23, 24, 25.6
de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos
contaminantes de las Islas Baleares, en cuanto a regulación de
los productos de un solo uso y la venta de productos, que no me
voy a repetir sobre ellos porque ya lo ha dicho la Sra. Sureda,
toda una serie de productos que son nuevos usos o nuevas
prohibiciones con respecto a algunos de ellos.

Lo que esta PNL pide en realidad, entendemos que o bien
se ha hecho en alguna medida o se está haciendo en otra. Desde
la promulgación de la ley se han hecho múltiples charlas y
conferencias sobre la materia en distintos ámbitos profesionales
y ciudadanos. Desde las semanas anteriores a la entrada en
vigor de la ley se han resuelto más de 3.000 dudas o preguntas,
casi todas en el ámbito empresarial a través del teléfono, del
correo electrónico, de forma presencial y telemática.

Ustedes piden también la elaboración de una serie de guías
que incidan en las explicaciones de los objetivos que se
persiguen. Se han publicado en este momento cuatro guías
interpretativas para todos los sectores en tres idiomas: catalán,
castellano e inglés, para llegar al máximo de población posible. 

Hay una guía para el sector HORECA, otra para
comerciantes, distribuidores e importadores, otra para
ayuntamientos e identidades públicas e instalaciones públicas
y otra para la ciudadanía en general. 

También es bueno reseñar que una parte de todas las
preguntas que han sido contestadas se han publicado, unas
cuantas, las que son más frecuentes, para poder contestar de
forma automática en la web. En esta misma página web tanto
la ciudadanía como las instituciones y las empresas pueden
encontrar las respuestas que puedan buscar y otras para aplicar
la normativa vigente con un contacto específico para resolver
dudas y consultas. Esta página en el momento presente sigue
activa y el teléfono correspondiente también se mantiene
operativo.

Entendemos, por tanto, que la labor de divulgación,
información y asesoramiento se está haciendo por lo que
entendemos que la PNL está bien en el sentido de que indica
que hay que fortalecer estos instrumentos o estas herramientas
que existen para informar a la ciudadanía y al mundo
empresarial, pero entendemos que, como se está haciendo le
proponemos una transacción para poder votar o para que
votemos a favor de esta iniciativa. Esta transacción diría: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas
Baleares a mantener los canales de información y
asesoramiento respecto a las determinaciones aplicables a partir
de 2021 a la Ley 8/2019, de residuos”. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes, Sra. Presidente. Evidentemente, aunque el
desconocimiento de la ley no exima de su cumplimiento,
estamos llegando a unos niveles legislativos y que podrían
llamarse como los plásticos micro, nano o legislativos, que
resulta muy difícil a la población, en general, y sobre todo a
aquellos que tienen actividades, empresas y sistemas de
comercio de producción estar al día de todo, con lo que es
verdad que empezamos a emitir unas normas con una casuística
tan elaborada, llegando a estas cosas de las anillas de plástico,
los envases colectivos secundarios, o sea, descendiendo -
digamos- a unos niveles muy bajos de cuestiones muy
específicas, y evidentemente cuando uno legisla de esta manera
tiene que ser muy informativo.

Entonces, atendiendo primero a lo que ha explicado la Sra.
Sureda muy bien, del tema de plazos y del tema además de que
vivimos en un mundo global, donde se recibe mucha mercancía
del exterior y donde empezamos a competir, donde las reglas
que nosotros estamos imponiendo están empezando a ser uno
de los factores básicos en nuestra competitividad y en nuestra
capacidad de hacer cosas. 

No estoy poniendo con ello en duda en absoluto el que sean
bueníssimas, ¿eh?, no estoy juzgando en absoluto el concepto
moral, son de elevadísimo criterio moral y demuestran una
espiritualidad por parte de nuestra clase política
verdaderamente sorprendente, pero no deja de establecer, de
presentar unos pequeños palos en las ruedas para la actividad
normal de la gente normal, que se manifiesta clarísimamente,
como ha explicado muy bien la Sra. Sureda, en los temas de
stocks, ¿qué pasa con todo el estocaje que ya está así
almacenado? ¿Qué pasa con los envíos y peticiones que yo
pude haber realizado a Noruega? No, Noruega debe ser
también correctísimo, como nosotros, mejor no pongo ningún
ejemplo.

Entonces, es evidente que cuando hacemos una normativa
tan casuística, tan exageradamente diminuta es muy obligado
el que tenemos que informar perfectamente bien a quienes
trabajan, operan y pasan el día con esto. Así que nosotros
creemos que esta petición, si bien vemos el “ya se está
haciendo” y que esto podría entrar en lo que llaman los
infinitivos gerundios “seguir haciendo”, “seguir desarrollando”,
“continuar trabajando” nos parece muy bien que vaya
acompañada una normativa como esta de un plan de difusión
verdaderamente claro para el que tiene que operar con ello.

Así que nosotros seremos perfectamente favorables a la
petición de la Sra. Sureda que nos parece muy bien.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat,
quan vulgui.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, al
seu moment i quan es va aprovar aquesta llei va ser i segueix
essent una llei que és pionera a tot l’Estat espanyol, fins i tot
dins el marc de la Unió Europea també. 

També és ben cert que en el moment que el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes presenta aquesta
proposició no de llei han passat moltes coses, el registre
d’entrada marca que es va presentar dia 26 de febrer del 2021,
quan és veritat que la mateixa llei fixava tota una sèrie de
terminis per entrar en vigor, però que evidentment aquests no
s’han produït entenent el context que ens ha tocat viure de crisi
sanitària de la COVID. I d’aquesta manera, per part dels
ajuntaments s’havia de fer efectiu dia 22 de febrer de 2021 i es
va fer efectiu, va entrar en vigor dia 11 de maig de l’any 2021.

Sí que és veritat que des del moment en què entra o des que
s’aprova la llei, fins i tot posteriorment en el moment que El Pi
presenta aquesta proposició no de llei, ja hi ha un recorregut
respecte de qüestions que planteja la mateixa iniciativa i que
entendríem, per tant, que aquesta ha quedat desfasada, i que per
tant, tal vegada l’acord s’hauria d’actualitzar en el sentit de
l’esmena in voce que ha presentat abans el company del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, amb referència al fet que es
demanen una sèrie de guies, ja s’han fet quatre guies
interpretatives, s’han fet a diferents fòrums reunions
informatives, tant presencials com telemàtiques, amb PIME,
amb federacions hoteleres, bé, etc.

Per tant, aquesta part en certa manera estaria ja feta, no? I
bé, si un va al portal de l’Oficina de Prevenció de Residus de
les Illes Balears trobarà aquestes actuacions que s’han dut a
terme, així com també d’altres que se’n puguin derivar, per
això crec que és important que es tengui en compte aquesta...,
-bé, no es exactament una transacció, evidentment és una moció
in voce que abans ha plantejat el company d’Unidas Podemos-
que el que faria seria actualitzar en certa manera el sentit de
l’aplicació d’aquesta proposició no de llei, amb el contingut de
la qual evidentment estam d’acord.

Són canvis estructurals importants que sobretot impliquen
un canvi d’hàbits i un canvi de mentalitat a l’hora d’anar a
comprar i a l’hora de fer i a l’hora especialment de gestionar els
residus, que hem de recordar una vegada més, que són propis,
som nosaltres, com a persones individuals o col·lectives les que
produïm aquests residus i que, per tant, evidentment és una llei
que sobretot el que volia era reduir en origen aquests residus i
especialment totes aquelles qüestions que nosaltres, essent una
illa, acaben moltes vegades dins la mar i que, per tant, que tot
això es pot evitar a través de la utilització d’altres tipus de
productes. 
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Per tant, evidentment, estam d’acord que hi ha d’haver un
esforç intens d’informació i d’arribar a tots els usuaris i molt
especialment a aquells agents implicats.

A l’espera que la proposant, la diputada proposant ens digui
si accepta aquesta transacció o no em reservaria el sentit del vot
per a llavors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos,
quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde VOX tenemos alguna que
otra reticencia sobre algunos aspectos concretos de esta ley, no
procede ahora entrar en profundidad sobre el análisis de lo que
creemos nosotros que es adecuado en esta ley o en aquello que
se podría modificar o en aquello que incluso puede suponer
perjuicio a algunos sectores empresariales o industriales.

Nos parece adecuada la proposición no de ley, la propuesta
de El Pi y nos parece adecuada además en su formulación
original, porque precisamente no debe hacer más de tres meses
cuando el sector HORECA puso el grito en el cielo sobre la
entrada en vigor, mejor dicho, la ejecución de varios aspectos
de esta ley que les perjudicaba, pues bastante..., de forma
importante. De hecho, además, había bastante indecisión sobre
algunos miembros del Gobierno sobre si era el momento de
entrar esta ley en todos sus efectos, sobre todo al sector
HORECA que podía perjudicarlo de una manera importante,
después de esta crisis.

Entonces, había bastante desinformación, tuvieron que
producirse varias reuniones de representantes del tercer sector
con miembros del Gobierno balear y por eso..., -de esto debe
hacer tres meses, no debe hacer más-, por eso sí que
consideramos que es importante que se apruebe en el sentido
literal original de esta proposición.

Nosotros votaríamos a favor si es así y si el grupo
proponiente acepta la enmienda de Unidas Podemos, pues nos
abstendríamos.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz. Quan vulgui.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputades i diputats. Bé, en
aquesta proposta es parla de coses que, sincerament, des de
Formentera ja hem treballat, podem mirar que el dia 11 de març
de 2020, justament abans de començar la pandèmia, coordinats
amb la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears, així

com amb Plastic Free i amb el Foro Marino de Ibiza y
Formentera, es va fer un taller, justament per al sector
HORECA, per fer un curs de canvi dels materials que es fan
moltes vegades també per assolir un altre dels objectius
d’aquesta llei pionera a tot l’estat, que és també la reutilització
o que no es tirassin aliments perquè és un dels generadors més
grans de plàstic. 

Tal i com es parla s’ha presentat per part del Grup Podem,
s’ha presentat una proposta de continuar amb coses que ja
s’estan fent. Li puc ben dir, Sra. Sureda, que fins divendres
passat jo era conseller de Medi Ambient de Formentera, i a
aquestes illes ja existeixen, estan totalment localitzades i
serveixen molt; llavors, fer unes guies que ja estan fetes..., bé,
dona poca força per poder donar suport a aquesta proposta tal
i com està redactada, la proposta que s’ha fet per part del
diputat d’Esquerra Unida Podem sí que seria acceptada en
aquest punt per poder-la votar a favor. 

També alegrar-nos que el Grup VOX cregui un poc més en
el canvi climàtic ja que un dels objectius d’aquesta llei és reduir
el canvi climàtic i sembla que al final serem capaços de
convertir-los cap a que ja existeix aquesta situació. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el diputat no adscrit.
Sr. Benalal, quan vulgui. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo simplemente diré lo
mismo que dijo mi compañero de Izquierda Unida y mi
compañero del PSOE, en realidad, ya existen cuatro guías que
se publicaron el lunes 30 de noviembre de 2020: una, que se
titula Comercio y distribución; otra que se titula Sector
HORECA; la tercera que se titula Ayuntamientos e
instalaciones públicas; y la cuarta que se titula Ciudadanía.

Yo conozco bien el problema porque yo desde el mes de
septiembre de 2020 estoy hablando, o sea, me llamaron de uno
de los mayores productores de cerveza de Europa porque ellos
tenían problemas muy gordos de stock que se había pedido para
embalajes, embalajes que vienen ya comprados a sus
proveedores, entonces yo estuve en contacto con el conseller
Miquel Mir sobre este tema, con su director general de
Residuos y Educación ambiental, Sebastià Sansó, cosa que
efectivamente había un problema importante porque nadie tenía
ninguna información sobre los detalles, y el problema es que
las entidades industriales pues tienen que prever cualquier tipo
de información, pues por lo menos seis meses antes, si no,
tienen un problema. 

O sea que nosotros votaremos que sí, yo entiendo
perfectamente el problema pero también entiendo que el
problema de las publicaciones pues creo que ya ha sido
resuelto. 

Gracias, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, quan vulgui. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres estam molt d’acord
amb el fons d’aquesta proposició no de llei, ja ho han comentat
altres diputats d’altres grups polítics i nosaltres compartim la
mateixa inquietud, amb aquesta inquietud de donar a conèixer
i d’explicar als destinataris de la Llei de residus quines són les
seves particularitats i de quina manera s’han d’adaptar. 

No deixa de sobtar-me encara, en aquesta comissió, escoltar
el diputat del PP dir que ells no veien la utilitat d’aquesta llei,
no?, que el seu partit no acabava de veure que fos necessària i
evidentment això justifica que aquesta llei, amb una
implantació i amb una problemàtica lògica d’adaptació a les
noves normes que ens imposa l’escalfament global i tots els
perjudicis que provocam al planeta, de tota aquesta adaptació
ells vegin aquí un fil conductor per acabar d’argumentar que no
era necessària aquesta llei.

És realment preocupant perquè, ara mateix, en qüestió de
dies es debatrà a Glasgow -o es debat a Glasgow ja- quines són
les mesures que es poden implementar per part dels diferents
estats per millorar la salut del nostre planeta i, bé, nosaltres
crec a les Illes Balears crec que vàrem ser pioners, amb una llei
pionera a tot l’Estat espanyol i en el nostre context europeu i
crec que és d’aplaudir, en qualsevol cas no..., però bé, no, no
sorprèn. 

També vull dir al diputat de Ciudadanos que m’ha agradat
això de l’espiritualitat que invocava ell, o l’espiritualitat que de
vegades impregna (...) i jo crec que alguna vegada sí, però si
aquesta llei no tengués una aplicabilitat s’hagués quedat en
espiritisme, i jo crec que no era la intenció d’aquesta cambra a
la passada legislatura a l’hora d’impulsar una llei de residus
que, com deia abans, és capdavantera, és pionera i que pretén
entre d’altres coses reduir els residus que generam tant a les
llars com també a les empreses. 

Entrant en el fons de la qüestió, jo coincidesc amb altres
portaveus que ja han explicat quines són les campanyes que
s’han dut a terme, i vull insistir en una qüestió, la conselleria,
tot i que aqueixes campanyes ja s’han realitzat i algunes encara
estan en marxa i, a més, es pot consultar a la pàgina web, la
conselleria no deixa de prestar un servei d’assessorament
constant a totes les empreses i particulars que s’hi adrecen per
obtenir informació sobre les particularitats de la implementació
de la llei, que evidentment ha dut la seva problemàtica,
nogensmenys es va prorrogar la seva aplicació coincidint amb
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, per tant hi ha hagut una
adaptació constant i conjunta per part de les dues parts,
administració i societat, i nosaltres pensam que es presta, se
segueix prestant aquesta informació.

D’aqueixa manera, per tant, nosaltres veuríem bé aquesta
transacció que ha proposat el diputat del Grup Unidas Podemos
i esperem que el grup proposant pugui acceptar, puguem arribar
a un text de consens. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. En torn de contradiccions intervé
la Sra. Sureda, com a grup proposant. No sé si necessiten un
recés, no? Ens agradaria, el text final, que ens el pogués donar
per escrit després.

Molt bé, idò té la paraula, Sra. Sureda, quan vulgui. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És cert que
s’ha parlat que durant la pandèmia es va posposar l’entrada...,
l’actuació o que s’actuàs amb aquesta llei davant les diferents
empreses de la nostra comunitat. Però nosaltres en aquell
moment pensàvem que hauríem d’haver estat més sensibles
amb la situació i allargar més el termini, és un tema que vàrem
debatre i no és el tema en qüestió d’aquesta iniciativa. 

Però sí que és cert que hi ha aquestes guies informatives
fetes, demanàvem un assessorament que hi és i que es donàs
una informació. Jo, si fos l’esmena que se m’hagués proposat
una esmena de continuar, no, l’important que veig d’aquesta
transacció és el fet de mantenir els canals d’informació i
assessorament, per què? Perquè, com molt bé s’ha dit, i la llei
és una llei nova, és una llei que canvia moltes coses, que ha de
canviar uns costums també de la societat i, evidentment, no són
els títols de les guies -que n’hi ha quatre, que molt bé- sinó que
és la importància que arribi al sector empresarial, al sector de
la distribució, de l’elaboració, de supermercats, de restauració,
etc., perquè en definitiva són els que interessa que coneguin
aquesta llei i la puguin aplicar. 

Jo acceptaria la transacció, però sí que els demanaria..., i
demanaria al Sr. Campos, que no modifica el significat de la
nostra PNL, per tant, el convidaria fins i tot a poder-la acceptar
també, perquè l’únic que afegiria és, vostès m’han dit “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir els canals d’informació i assessorament” i
jo afegiria “a mantenir i reforçar els canals d’informació i
assessorament respecte de les determinacions aplicables a partir
del 2021 de la Llei 8/2019, de residus”. Creiem que és molt
important que se segueixi fent feina amb aquesta llei, en
informar i assessorar totes les empreses i poder-les ajudar i que
les arribin aquestes guies i si és necessari que es reforcin amb
altres.

Per tant, nosaltres acceptaríem la transacció amb aquest
afegitó que li passaré a la presidenta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Idò acabat el debat, passaríem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2193/21, amb la
transacció incorporada, segons el text escrit que ens passarà ara
la Sra. Sureda, però que en principi ha quedat clar per part de
tots els grups, no?

Per tant, passarem a la votació.
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Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat i, en conseqüència, queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 2193/21, relativa
a assessorament i informació als efectes de les determinacions
que entren en vigor aquest 2021 de la Llei de residus i sòls
contaminants. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1297/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la retirada
d’elements que contenen amiant, objectiu marcat pel Pla
director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos
de les Illes Balears.

Passarem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1297/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat pel
Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos
de les Illes Balears. Per a la defensa d’aquesta iniciativa per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps,
per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta PNL va ser
presentada, com tots vostès veuen, dia 29 de gener d’aquest
any, per tant, a punt de complir un any i ja avanç que serien
necessàries una sèrie d’actualitzacions per poder complir amb
els objectius i amb el compromisos que des del Partit Popular
entenem que són bàsics, un Pla director sectorial de prevenció
i gestió de residus perillosos de les Illes Balears. 

Entenem que..., i demostrada científicament la gravetat
d’aquest material que és la uralita, que està escampat per molts
d’indrets de les nostres illes i, per tant, fa que una vegada
aprovat aquest pla sectorial, que es doti d’eines de formació, de
sensibilització i econòmiques, per poder fer un bon ús i un bon
tractament i que les persones, en cap cas, no incorrin en el risc
mínim que aquestes matèries està demostrat que provoquen a
mig i a llarg termini diferents tipus de càncer.

Ni més ni menys, segons recull el Pla sectorial de residus
perillosos, que a les Balears cada any es retiren unes 80 tones,
per tant, no parlam de quantitats insignificants, parlam de
quantitats importants i per açò és necessari que les
administracions, principalment el Govern que és el que té la
competència, han de donar eines a les altres administracions
perquè es pugui fer aquesta campanya de sensibilització, de
formació, que les empreses, que n’hi ha poques, que estan
homologades per poder retirar aquest tipus de material, idò s’ha
de fer amb els EPI corresponents, etc. Els punts de recollida
han d’anar a aquest tipus d’empreses perquè un ciutadà no pot
manipular aquests tipus de materials i, per tant, és important
que açò quedi regulat i que tots i cada un dels ajuntaments, que
són les administracions més properes de què disposen els
ciutadans, doncs puguin acompanyar, puguin col·laborar per
poder salvaguardar la salut de tots i cadascun dels ciutadans.

Per tant, per centrar-me un poc en els punts, hem rebut les
dues esmenes in voce perquè entenem que també s’adapten un
poc amb el context del moment que travessam, sense anar més
enfora sortia a un mitjà de comunicació, que “Cort se niega a

limpiar el vertedero de Son Güells, per l’existència d’amiant”,
perquè vegin vostès la problemàtica que comporta quan els
ciutadans no tenen informació o quan els diferents punts de
recollida d’estris, o de materials, si no es fa el tractament idoni,
el tractament necessari, pot produir un problema generalitzat a
tots els ciutadans de les illes.

També vull comentar en el punt 4, principalment és allà on
recollíem la data de dia 30 de juny de 2021, jo proposaria que
pogués ser contextualitzada al temps que estem ara, podríem
passar que fos dia 31 de gener del 2022, perquè entenem que,
si no, no tindria sentit el punt 4. Dic que propòs fer un canvi en
el punt 4, que en lloc que sigui “dia 30 de juny de 2021", sigui
“31 de gener del 2022".

Després hi ha hagut un altre grup, el Grup Parlamentari
Ciutadans, que m’ha traslladat la voluntat de poder millorar el
punt 1, que deixaré que sigui el Sr. Méndez que ja ho exposi
aquí a tots vostès. Per tant, en nom del Partit Popular ens
agradaria que tingués aquest suport per a un tipus de finalitat,
com és retirar de la circulació, amb garanties, tot el
fibrociment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de fixació de posicions,
passam al Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez,
quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo con la
exposición de motivos expresada en esta PNL del Partido
Popular. El conjunto de minerales al que denominamos
asbestos, ha sido el causante de una gran cantidad de muertes
en el mundo, desde que se inició su instalación hace más de un
siglo como aislante en edificios. En España, 6.982 persones han
fallecido desde el año 98 por estar en contacto con este
mineral, según el INE. Dicho de paso, estos afectados por las
enfermedades asociadas al amianto, llevan a la espera de recibir
un fondo de compensación como indemnización.

Afortunadamente con la prohibición de su uso, en el 2002
se ha logrado detener un riesgo laboral de primera magnitud en
los procesos industriales relacionados con su fabricación. No
obstante, la permanencia de muchos productos en los que
intervienen en su composición, mantienen la alerta viva, ya que
su degradación, destrucción accidental, o su desmantelamiento
pueden provocar situaciones de riesgo por su inhalación
fortuita.

Es por ello, tal como se cuenta en esta PNL, que es
imprescindible detectar los lugares o zonas de riesgo para
proceder a su retirada con los procedimientos establecidos por
personal cualificado y autorizado, así como formar a personas
trabajadoras que puedan estar en contacto con este producto,
así como a concienciar a la población en general sobre los
peligros asociados a una manipulación incorrecta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101297
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Estamos pues de acuerdo con la exposición de motivos de
esta PNL y con los puntos reflejados en la parte propositiva.

No obstante, creemos que el punto 1 debería reflejar de
alguna manera el trabajo ya realizado por la conselleria en
relación con la evaluación de la situación de los elementos con
componentes de asbestos aún presentes en el territorio. Ese
trabajo queda reflejado en aquello que se indica en el propio
Plan director sectorial de prevención y gestión de residuos
peligrosos de las Islas Baleares. En este sentido y sin negar la
necesaria colaboración con todas las administraciones, hay un
trabajo iniciado desde el Servei d’Informació Territorial de las
Illes Balears, para, mediante técnica de teledetección y otras
medidas de información geográfica, poder cartografiar estas
zonas de riesgo. 

También en lo que concierne a centros educativos y
sanitarios, ya hay planes en marcha como la retirada de
cubiertas e instalaciones de fibrocemento del Plan de
infraestructuras educativas para los años 2016 a 2023. Además,
también existe una convocatoria de subvenciones para la
financiación de inversiones relativas a la prevención, reducción
y gestión de residuos de las Islas Baleares en los años 21, 22 y
23. Así como que hay una partida de 200.000 euros para ayudar
a los ayuntamientos que hagan retirada de amianto de sus
edificios. Y también, desde septiembre de este mismo año, hay
ayudas de autoconsumo con un presupuesto elevado, que tiene
como novedad incluir la retirada de amianto de las cubiertas
para colocarles placas fotovoltaicas. 

En resumen, creemos que se está trabajando en el sentido
expresado en la PNL, por lo que, estando de acuerdo con lo que
se demanda, creemos que habría que hacer una matización en
el punto 1, por lo que ofreceríamos un cambio en la redacción
de este punto, donde diríamos: “El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a cumplir con
el objetivo marcado respecto del amianto por el Plan director
sectorial de prevención y gestión de residuos peligrosos de las
Islas Baleares, Decreto 14/2020, 8 de abril, en el que se
aprueba el Plan director sectorial de prevención y gestión de
residuos peligrosos de las Islas Baleares”.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestra petición de modificación
es bastante más humilde, pero de humildad precisamente creo
que recibimos todos una grandísima enseñanza con la historia
del fibrocemento y de su utilidad y su desarrollo durante este
tiempo. El fibrocemento que era la uralita sobre todo, uralita es
una marca de éxito como el celo es a la cinta adhesiva, esta
historia digo enseña humildad porque enseña que no todo
aquello pioner i capdavanter és per ser-ho el millor del món.

Un material, nos encontramos en los años 60, 70 con
material duradero, aislante, antiabrasivo, resistente,

incombustible que parecía cumplir con todos los sueños y
requerimientos de aquellos que estaban dedicados asociados
con la construcción, y empezamos a encontrar ahora que ha
pasado el suficiente tiempo desde que aquello sirvió para
edificaciones que tiene un grave problema para su retirada, un
problema además, tal y como somos la sociedad ahora que
parece necesitar, parece requerir, no estoy diciendo que sea
malo retirarlo, pero parece que debemos hacerlo con la
parafernalia de la película La amenaza de Andrómeda que
probablemente a muchos les resulta tan antigua como friqui,
pero un poco da esa impresión de cómo estamos tratando...
como se hace, digo, cuando se hace efectivamente cuando uno
ve las fotos en la prensa y estas cosas. 

Entonces, quiero decir, a nosotros nos parece perfectamente
bien que el fibrocemento pues..., digo, es una pena porque eso
parecía cumplir un montón de expectativas, un material,
además, muy tratable, muy trabajable, muy poco pesado para
las funciones que tenía que cumplir y sin embargo ahora
tenemos que sacarlo.

Además es más en ésta que debemos insistir porque se
propuso en el Consell de Mallorca y es una..., en el Consell de
Menorca, perdón, y también es una petición realizada en
Logroño por nuestro grupo municipal en esto, y cambiar las
cubiertas industriales y comerciales en edificios con esos usos,
porque lógicamente no sirve por su fragilidad digamos para
asentar encima todo el tema de placas solares que vamos a
necesitar como requerimiento de nuestra transición ecológica.

Entonces, eso sí, a nosotros nos preocupa mucho la
dimensión también de las leyes y las normas, cómo hacemos
leyes y normas, les pondré un pequeño ejemplo muy
comprensible, las de personal; hacemos unas leyes y normas de
personal con aplicación en una empresa con 2.000 empleados
que, lógicamente, les cuesta mucho cumplir a una empresa con
30 empleados y que son absolutamente de imposible
cumplimiento por una empresa con 3 empleados. No logramos
dimensionar bien cuando mandamos unas cosas que son
objetivamente buenas pensemos también que hay distintos
niveles y por tanto distintos niveles de capacidad de aplicación.

En cuanto a eso es donde le hacemos la propuesta en esta
modificación del primer punto, ya le aviso que seremos
favorables a los cuatro y a los dos puntos que ha añadido, que
nos parecen también perfectamente bien, este destinar fondos
a los cambios estos que apuntábamos, pero nosotros lo que
queríamos entonces plantear es que, susceptibles de contener
amianto, en el primer punto, tanto son lugares y edificaciones,
tanto los de titularidad pública como aquellos de titularidad
privada destinados a usos industriales i/o comerciales. Es decir,
creo que no podemos meter en un censo de edificaciones,
construcciones, usos y lugares de fibrocemento, no podemos
considerar la caseta del perro que tiene un señor en una
pequeña finquita y que lleva allí desde los años 70, también
teniendo en cuenta que el problema con el fibrocemento es al
manipularlo, retirarlo y tal, no es un problema..., sí, o sea, estar
en presencia de la uralita no hace daño, ¡eh!, no quema, no
duele, es cuando se manipula, cuando se rompe y tal cuando
hay el problema. 
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Entonces, sepamos distinguir, porque tal y como lo tenemos
aquí si no distinguimos, si no ponemos unos límites, y vamos
a tener que hacer un censo que incluya todas las casetas de
perro, todas las cochiqueras de Baleares que tengan algún
elemento de uralita creo que nos estamos marcando nosotros
mismos un objetivo imposible. Así que sepamos diferenciar
eso.

Y en tanto en cuanto a eso viene esta pequeñísima que,
como ven, no modifica en absoluto el sentido de su petición,
pero sí un poco le pone ese límite por abajo que creo que
empieza a sernos necesario hacer las regulaciones.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tots compartim
aquesta mateixa preocupació, però, al marge d’estar més o
manco sensibilitzats, hi ha una directriu europea que és
d’obligat compliment i que, per tant, s’ha de fer efectiva que és
la de dia 14 de març de 2013, és a dir, que així mateix ja ha
plogut de llavors ençà. Evidentment, la directiva aquesta
europea, és a dir, totes les prescripcions d’aquesta mateixa
directiva es contemplen dins el Pla director sectorial de
prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears,
aprovat i publicat en el BOIB número 54, de 9 d’abril del 2020,
però precisament per donar compliment a una sèrie de
directives que són europees, al marge d’altres que puguin ser
més de caràcter local. Per tant, en aquest sentit l’únic que fa
aquest decret és donar compliment a aquesta directiva.

Per tant, ja contempla tota una sèrie d’intervencions que
precisament algunes de les quals són les que ens proposen avui
capvespre aquí perquè s’aprovin, entre altres la creació d’un
registre d’edificis, on ja es fa feina amb aquesta creació
d’aquest registre d’edificis, fins i tot en aplicar la tecnologia,
com ha explicat abans el company del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, aprofitar la tecnologia que tenim a disposició
des de les nostres institucions a través de SITIBSA, per
exemple, a través diríem de fotos que hi pugui haver aèries o
d’altres.

El mateix pla d’infraestructures educatives, que es va
aprovar entre 2016 i 2023 ja contempla també tota una partida
pressupostària perquè s’eliminin aquestes cobertes d’amiant i
on ja a dia d’avui s’han gastat més de 2 milions d’euros.

El mateix que la convocatòria d’ajudes públiques per tal
que es pugui retirar que enguany ja s’ha publicat i que, per tant,
la podem trobar al BOIB de dia 21 de juliol de l’any 2021.

Ho dic perquè per ventura seria més interessant a l’hora de
pactar un text, perquè jo crec que amb aquestes qüestions
sempre val la pena apel·lar al màxim consens, que digués
d’aquesta manera i que quedi com a proposta in voce, és a dir,

que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir l’objectiu marcat respecte de l’amiant
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears, Decret 14/2020, de 8 d’abril...”
i això; és a dir que en aquest sentit seria com a més oportú.

Respecte d’altres esmenes  in voce també que s’han
presentades per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, em
sembla que he entès, no és veritat?, bé, jo tenc una cosa o tenim
una sèrie de coses a haver de dir, fa referència a una partida per
al pressupost de 2022 de 2 milions d’euros, i per què no n’hi
posa 4? Farem més via, o 6? És clar, sí, sí, a Mallorca diuen:
uns comptes fa l’amo, uns altres fa el senyor i uns altres el
traginer i uns altres l’ase, i que supòs que vostès saben la
realitat econòmica de la comunitat autònoma perquè també
l’han gestionada i que, per tant, entenc que ara no és el moment
de discutir si han de ser 2, si han de ser 4 o si ha de ser 1
perquè no ho sabem.

Per tant, jo els diria que evidentment el destinar seria
continuar destinant, perquè ja hi ha una convocatòria feta
enguany, publicada ja en el BOIB i que s’ha fet oberta, i llevar
la quantitat econòmica i crec que en els pressuposts, quan
aprovem els pressuposts de la comunitat autònoma, serem a
temps a discutir-ho.

El mateix que l’altra que parla, que diu: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes a establir i a dotar
suficientment...”, però és que això ja està fet i per tant de
qualque manera s’hauria de reflectir que això es fa. En tot cas,
nosaltres seríem més partidaris de la que jo li he proposat
abans, que és donar compliment estricte al que marca el Pla
director, i així ens curam en salut, perquè és un pla director i
evidentment s’ha de dur a terme que per a això es va aprovar.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, nosotros compartimos el
contenido de la proposición no de ley y creo que compartimos
también los puntos que se incluyen en la misma, así como las
enmiendas que aquí tengo por escrito. La verdad no tengo ni
idea de... ya me he armado un lío entre enmiendas in voce por
aquí, otra por allá, MÉS, Unidas... ya no sé realmente si...
cuántas enmiendas tenemos por aquí flotando, pero, bueno, en
el fondo de la cuestión de lo que se trata es de que se aplique la
directiva europea, la legislación vigente en un tema importante,
como es la retirada de amianto y todo lo demás.

Con lo cual, no sé si el letrado podrá después darlos luz
sobre lo que ha quedado aquí, pero nuestro voto será favorable
en todo caso.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta... la Sra. Sureda s’ha disculpat, se’n havia d’anar. Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, referent a aquesta proposta sí
que des de Formentera ja hem treballat conjuntament amb les
empreses que hi ha allà i en diversos anys s’han tret línies
d’ajuda a les empreses per a la retirada de fibrociment. Es fa
normalment els mesos de novembre, desembre que és quan es
solen fer moltes obres de reforma i ens trobem aquest tipus de
material que, com bé s’indica a la proposta, és cancerigen.

Sí que demanaríem votació separada dels punts, del que
s’ha proposat perquè, per exemple, la proposta que s’ha fet des
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca de com es faria
aquesta adequació, sí que estaríem d’acord amb aquesta
proposta de transacció que hi ha.

Respecte del segon punt, hi podríem estar a favor, però
perquè ja ho estableix com a tal la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals, al seu article 19 diu exactament que “en
compliment del deure de protecció l’empresari, haurà de
garantir que cada treballador rebi d’una forma teòrica i pràctica
suficient i adequada en matèria preventiva tant en el moment de
la seva contractació qualsevol que sigui la modalitat o durada
d’aquesta quan s’esdevinguin canvis en funcions que es
desenvolupin”. Ja diu que s’ha de fer aquesta formació, no hi
ha molt més a dir aquí llavors.

Referent al tercer punt, òbviament la normativa de
prevenció de riscos diu també açò i es fa una campanya
l’IBASSAL, l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, fa
unes reunions anuals, jo fins fa unes setmanes formava part
d’aquest consell rector de l’IBASSAL, en el qual sí que es
promocionen aquestes campanyes de formació i un dels temes
a més que es va tractar a la darrera reunió era d’aquest tipus, en
el tema de la construcció el tema del tractament de l’amiant
perquè es considera que... llavors votarem a favor justament
perquè hi ha un organisme dins el Govern de les Illes Balears
que sí que recull aquesta informació i la té programada per
poder fer-la.

Referent al punt quart òbviament canviar la data que s’ha
proposat, és que... no tindria més sentit que canviar-la perquè
si no, no té sentit aquesta proposta.

Llavors, amb aquestes modificacions, sí que podríem donar-
li suport completament, si no hauria de ser per separat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari..., no, pel
diputat no adscrit té la paraula el Sr. Maxo Benalal, quan
vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues en realidad, bueno, es fácil...
al PP decirle simplemente que votaremos a favor. Echar la
culpa de todo esto a Carlomagno en el siglo IX cuando decidió
tirar sus manteles al fuego, hechos de esta fibra y que no se
quemaron o a Carlos V, en el siglo XIV cuando quiso
impresionar a sus invitados, se enrolló en un mantel hecho de
esto se tiró al fuego y no ardió.

Simplemente indicarle que este tema casualmente no sé si
es causalidad o casualidad, hace tres días la Comisión Laboral
del Parlamento Europeo votó una moción muy similar a esta,
que se aprobó por 47 votos y 7 abstenciones, en esta se indicó
que hoy sigue habiendo más o menos unas 90.000 personas
muertas por causa del amianto en la Unión Europea.

El plan de la comisión para revisar edificios e instalaciones
a nivel de amianto dice que de aquí a 2030 se tienen que revisar
35 millones de edificios, o sea que es mucho y que además esto
causaba efectivamente un riesgo bastante grande para los
trabajadores que iban a estar limpiando el amianto.

Esta resolución europea que sabemos que va a ser de
aplicación obligatoria en Europa, en todos los países europeos,
tiene tres objetivos principales: el primero es la reducción del
valor límite exposición profesional de amianto, que hoy es de
100 fibras por litro, y que va a pasar a 1 fibra por litro;
segundo, políticas de búsqueda y localización de amianto en
edificios antes de empezar obras de renovación, esto es el
mismo sistema que Francia usa desde el año 2003, un checklist,
informes que están controlados a nivel de gobierno.

Y, evidentemente, el tercer punto que es una obligación de
reconocimiento de todas las enfermedades que están ligadas a
actividades de amianto, muy importante puesto que esta... una
de las enmiendas que se nos presenta, la famosa de los 2
millones o de los 4 millones que pide el Sr. Ensenyat, en
realidad el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea
que se movilicen fondos disponibles para esos 35 millones de
edificios para mitigar el impacto financiero y administrativo
para esos tres objetivos, quiere decir que fondos va a haber,
fondos se van a bloquear y fondos a llegar en cuanto se ponga
en práctica esto que será un reglamento.

También, y más importante todavía, el Parlamento Europeo
va a obligar a que se controlen los edificios antes de todas las
ventas o de los alquileres y van a crear un certificado de
amianto para cualquier edificio construido antes del año 2005.
O sea que en realidad pues votaremos que sí a esta iniciativa
porque cubre toda la iniciativa europea, pero que va bastante
más lejos y que con un poco de suerte llegará al Parlamento ...
la Comisión Laboral la pasará al Parlamento en los próximos
quince días, o sea que deberíamos de verla bastante
rápidamente.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res he de confessar que avui
he après molt en aquest debat, ser el darrer a intervenir té
aquest avantatge, que has d’escoltar tothom i, per tant, reps
informació i aprens molt. Jo no tenc coneixements tècnics sobre
la matèria ni coneixements històrics tampoc sobre l’amiant ni
tenc Viquipèdia entre els meus enllaços favorits del navegador
d’internet. 

Per tant, he après i és clar, tenc un caramull d’esmenes
sobre les quals m’he de pronunciar i no he tengut temps ni
d’analitzar-les ni d’estudiar-les i evidentment jo, que som llec
en aquestes matèries que debatem, ara he de decidir, ho faré, no
passin pena, sobre coses que tenen transcendència perquè som
a un parlament, no som a una tertúlia, sinó que les nostres
decisions tenen conseqüències, i he de decidir sense poder
haver analitzat, pensat, reflexionat, analitzat si els 2 milions, 4,
15, 20 són necessaris per fer el que es demana, si és convenient
donar subvencions o no, etc., a tot allò que se’ns ha dit aquí a
caramull.

I tenim un reglament que per açò preveu que les propostes
no s’hagin de fer aquí per iniciativa espontània dels membres
d’aquesta comissió, sinó a través d’una manera i amb uns temps
i forma reglats i les esmenes també en un temps i forma reglats
amb temps suficient perquè les persones que les han de votar
puguin analitzar-les, debatre-les i pensar si convé dir sí, dir no,
si transigir o si abstenir-se. I açò crec que si tots ho
respectéssim, les nostres decisions serien en benefici, molt més,
dels ciutadans i ciutadanes que és la nostra obligació de fer
aquí i no una mica jugar-nos a cara o creu o depenent de quin
és el grup que presenta l’esmena votar-la a favor o en contra.

Dit açò, vull dir que no tenim cap inconvenient que les
esmenes es debatin i es votin, evidentment les esmenes que ens
ha presentat el Sr. Camps, dia 29 de gener eren tan urgents com
avui, és a dir, haguessin pogut ser registrades en aquell moment
i no al començament de la comissió, però en tot cas no hi tenim
inconvenient.

En tot cas, evidentment, ja li hem dit els 2 milions d’euros
en aquests moments no som capaç de dir-ho, en tot cas és tard
per incorporar-hi ja modificacions als pressuposts de la
comunitat autònoma que entraran al Parlament en molt breu
temps. Per tant, ja estan en fase d’informació prèvia a
l’aprovació per Consell de Govern i en tot cas els grups
parlamentaris podrem fer esmenes tots als pressupostos i, per
tant, pot incorporar el Grup Popular la quantitat que vulgui,
però en tot cas podem votar, no tenc inconvenient a votar-ho.

Ara, sí que demanaria que intentem tots seguir una mica la
via reglamentària perquè és per al bé de tots i sobretot els
ciutadans i les ciutadanes, no és per caprici que hi hagi uns
terminis establerts.

A partir d’aquí, només un parell de reflexions més, la
innovació és bona o dolenta segons què s’innova, segons el
resultat d’aquesta innovació, però sobretot la dels anys
seixanta, setanta -com ha dit el Sr. Méndez- que havia fet..., jo
ho desconeixia quan havia començat la uralita a vendre’s;
evidentment en aquell temps s’ignoraven moltes qüestions o es

valoraven molt poc coses que en aquest moment valoram com
és la protecció del medi ambient o el respecte a la biosfera, etc.

I dic açò, perquè, és clar, sembla que açò és molt urgent ara
i fa un quart d’hora no era... podíem, diguéssim, dilatar
l’entrada en vigor de la Llei de residus i que el plàstic és dolent,
però més tard, no? I no, l’amiant és dolent i els plàstics, els
residus són dolents. Per tant, no canviam de PNL i canviam de
pensament, per favor, si hi creiem hi creiem a la primera PNL
i també a la segona i no depenent de qui ha presentat la
iniciativa, o de què ens interessi o no. Perquè, és clar, els
empresaris no poden diguéssim prendre decisions que han de
prendre, perquè els ho diu una llei, però en canvi sí que els
podem donar subvencions perquè facin coses que són en
benefici propi, perquè evidentment estalviaran costs a mig
termini i perquè evidentment també és un bé d’interès superior
el que diguéssim que se suprimeixi l’amiant de les
instal·lacions industrials.

Per tant, quan acabem de saber tot aquest sofregit que tenim
d’esmenes, les puguem ordenar i clarificar, el meu grup
decidirà el sentit del vot d’aquesta iniciativa. En tot cas dir que
tot són campanyes de difusió, tot açò no tenim cap inconvenient
que es continuïn fent, d’acord així com s’ha dit i em sembla
molt raonable que es faci perquè evidentment l’amiant, com les
anelles de les llaunes de refrescos, com les borses de plàstic,
com els plàstics d’un sol ús, etc., tot el que diu la llei també és
necessari que desapareguin de la nostra vida quotidiana, com
abans millor, com abans millor sense diferir res. Per tant, hi
votarem a favor. 

I res més, simplement dir que en tot cas, que també fa un
any que aquesta iniciativa ha entrat en el Parlament, però que
tots els grups també per part del Reglament, tenim mecanismes
per diguéssim prioritzar dins les esmenes que el nostre propi
grup presenta, el seu debat en aquestes comissions, i si és
urgent es demana que es tramiti per urgència i passa davant les
altres, és una funció reglamentària a què tenen dret els grups i,
per tant, no tindríem mai un motiu de queixar-nos que les
nostres iniciatives arriben tard, si coincidim que són tan
importants que mereixen ser debatudes d’una manera
peremptòria, sinó urgent.

Res més. Quan aconsegueixin ordenar totes les esmenes que
s’han presentat, em sap greu no poder dir què votarem, perquè
n’hi ha tantes, que no sé vostè quines accepta, quines no
accepta, depèn de quines accepti o no accepti, decidirem el
nostre vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Sr. Camps, entenc que estaria bé
fer un recés per tenir...

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí Sra. Presidenta, li demanaria un recés, perquè veig que
hi ha aquesta voluntat de col·laborar i d’intentar cercar acords
i al cap i a la fi aquí hi som per intentar sumar i no per...

 



874 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 57 / 3 de novembre de 2021 

LA SRA. PRESIDENTA:

Els agrairíem poder tenir-les...

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, per escrit...

LA SRA. PRESIDENTA:

... com hem fet abans amb la Sra. Sureda...

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... poder tenir el text a la Mesa.

Moltes gràcies. Fem un recés idò, per un temps de cinc
minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, una vegada fet
el recés i la Mesa té els texts d’acord, passaríem a votar.

Donarem la paraula per al torn de contradiccions al grup
proposant, Sr. Camps, quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada ens hem reunit
els diferents portaveus dels grups parlamentaris, hem arribat a
la conclusió següent: del punt 1 he donat el text a la presidència
i al lletrat, per tant, substituiríem el punt original pel proposat
de nova redacció. Els punts 2 i 3 queden intactes tal com estan.
Al punt 4, substituírem la data de dia 30 de juny de 2021 per 31
de gener de 2022. 

I després, quant a les dues esmenes in voce, hi havia
l’esmena que parlava d’una partida mínima en el pressupost del
2022 de la Conselleria de Medi Ambient de 2 milions d’euros,
aquí llevaríem els 2 milions d’euros, perquè ens han fet arribar
els diferents representants de les formacions que són al Govern,
que hi havia esmena en els pressuposts, doncs hi ha aquesta
predisposició i sensibilitat perquè com a mínim hi hagi aquesta
quantitat econòmica.

I li demanaria 30 segons per un recés de l’altra esmena in
voce, que ara m’ha fet un comentari, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

(Pausa) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Camps, quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. I retiraríem l’altrA esmena in
voce. Per tant, amb la rectificació, llevant la quantitat de 2
milions d’euros, quedaria intacte la resta.

Per la part nostra si que es pot votar tot en bloc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò així passaríem a votació, entenc que seria per
unanimitat, no fa falta votar fins i tot. Seria el punt 1, amb
l’esmena que ens han passat per escrit, que tenim aquí a la
Mesa. Els punts 2 i 3, intactes. El 4, només es canvia la data,
enlloc de 30 de juny de 2021, posarem 31 de gener de 2022. I
després hi hauria un cinquè punt que també tenim el text, on es
lleven els 2 milions d’euros.

Per tant, si no hi ha inconvenient...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Un dubte, un dubte. El primer és la que jo us he presentat in
voce?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sr. Ensenyat? Sí.

Per tant, entenem que es vota per unanimitat.

Així, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 1297/21, amb les esmenes presentades, relativa
a la retirada d’elements que contenen amiant, objectiu marcat
pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears.

Moltes gràcies i, no havent més temes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Bona tarda.
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