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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, Juli Dalmau substitueix Pilar Carbonero, per
part del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí president, Tania Marí substitueix Javier Bonet.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Bon dia president, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.
Gràcies.

EL PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7421/21 i
9636/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7421/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a SDDR.

Començam el debat amb la proposició no de llei RGE núm.
7421/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a SDDR. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. Pablo Jesús, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Lo
primero que hay que decir es que esta PNL habla de una ley
estatal en tramitación, ya que se registró en septiembre de este
pasado año, esta ley hoy día tiene carácter como tal, desde el 8
de abril, es decir que ya tiene vigencia de 2 meses; esto hace
que algunos de los elementos de la parte expositiva no
corresponden con exactitud con el momento actual, así como
uno de los cinco puntos de la parte propositiva, el quinto en
concreto. 

El nuevo texto de la ley, recientemente aprobada, reemplaza
la anterior normativa del 2011, para cumplir con objetivos
establecidos en dos directivas comunitarias, la 2018/851, sobre
residuos, y la 2019/904, relativa a reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el medio ambiente; una
ley que establece avances en la materia que hoy tratamos. Aquí,
si bien, en la Ley 2011, de Zapatero, ya se reconocía la
posibilidad de establecer el SDDR, el gobierno posterior de
Rajoy no tuvo en cuenta esta posibilidad en ningún momento,
de hecho, hizo una modificación de esa ley para evitar la
implantación de este sistema. Se reconoce en la nueva ley esta
posibilidad de trabajo, para tratar de alcanzar los objetivos
planteados en Europa, una Europa que coloca a España en un

lugar modesto en el ranking de sus políticas de residuos, el 12
de entre los 27. 

La disyuntiva que se plantea, tanto en España, pero aquí, en
Baleares, también, en materia de residuos, es mantener la
situación tal cual se encuentra, o introducir otros modelos de
gestión que hagan ganar en eficacia, al ser las competencias en
materia de gestión de residuos de las autonomías, creemos que
ha llegado el momento de implementar las medidas ya
comprendidas en la Ley de residuos balear. 

En la actualidad existen dos sistemas, el SIG, y el Sistema
de Depósito de Devolución y Retorno, conocido como SDDR,
dos modelos que pueden ser complementarios, pero que una
parte, los que defienden en exclusiva el primero, se niegan a
aceptar. No obstante, las cifras ofrecidas por algunos estudios
realizados por la propia Conselleria de Medio Ambiente, nos
indican que el volumen de reciclado es francamente mejorable.
Así, según el estudio de análisis del sistema de gestión de los
residuos municipales en las Islas Baleares, de los envases
ligeros puestos en el mercado en las Islas Baleares el 2018, el
58% fueron destinados a incineración, el 20% a vertederos y
sólo el 22% a plantas de reciclaje; menos incluso que la media
nacional, que se sitúan en torno al 25%. 

En el 2019, el último año que se tienen datos, más o menos
el resultado viene a ser lo mismo. Cifras alarmantes de por sí y
que ponen en entredicho las cifras aportadas por Ecoembes, el
gestor autorizado de este tipo de residuos, que habla de un
porcentaje de reciclado de en torno al 65%. Ecoembes, la
teórica sociedad anónima sin ánimo de lucro, se define como la
organización que cuida el medio ambiente, a través de reciclaje
y el ecodiseño de los envases. La realidad tiene más que ver
con un conglomerado empresarial, formado por envasadoras y
distribuidoras, cuyo objetivo es conseguir liberarse de su
responsabilidad de hacerse cargo de sus residuos de envase, al
menor coste posible, responsabilidad que ya venía marcada en
la Ley 11/97, de envases y residuos de envases, 

Ecoembes está formada por miles de empresas, pero de las
cuales tan sólo unas 60 forman parte de su accionariado. El
60% de su accionariado está formado por el sector empresarial,
que incluye el de envase, sector de materias primas y sector del
comercio y distribución. Puede deducirse fácilmente que se dan
claros conflictos de intereses, ya que quien pone el plástico en
el mercado y en el medio ambiente es quien gana dinero con su
gestión como residuo. Entre el accionariado, por ejemplo, está
la Sociedad Nacional de Envase de PET, Tretapack Hispania
o la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y
Refinadores de Aceites Comestibles, a quienes no les interesa
una reducción de envases, ni la reutilización, ni el retorno, que
dificultaría su propio modelo de negocio. 

Hay que tener en cuenta que cada envase puesto en el
mercado, va marcado con un punto verde, que es el que
garantizaría su reciclaje, y este punto verde va asociado con un
coste del proceso de reciclaje, coste que repercute en el
consumidor, que, por cierto, paga dos veces por el mismo
concepto, al envasador y al ayuntamiento, a través de la tasa
basuras. El problema es que no se recicla todos lo puesto en el
mercado, sólo una parte en relación con el volumen declarado
por Ecoembes, que, como ha demostrado el propio gobierno,
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maneja cifras falsas. La diferencia entre lo estimado por
Ecoembes y lo realmente reciclado es el beneficio obtenido por
esta entidad sin ánimo de lucro, supuestamente. 

También es menester saber que esta empresa sólo paga a los
ayuntamientos por lo que recoge en los contenedores amarillos,
no por todos los envases de plástico puestos en el mercado,
beneficios, por tanto, por todas las partes. Afortunadamente,
con la nueva ley estatal, se avanzará en la aplicación de la
responsabilidad ampliada del productor, siguiendo las
directrices europeas. Creemos que el SDDR, que no es más que
lo que se hacía de manera natural hace 50 años en este país,
solucionaría en gran parte el problema de los plásticos en la
naturaleza. Es una pena que la ley estatal recién aprobada, no
haya tratado adecuadamente la gestión de los envases de vidrio,
gestión actualmente realizada por el SIG Ecovidrio, y que
también debería ser revisado e integrado en los SDDR.

La Consellería de Medio Ambiente trabaja en la isla de
Formentera con una prueba piloto sobre este sistema, de esos
resultados podremos sacar conclusiones para extrapolar al resto
de las islas. Esperemos que no se demoren demasiado las
conclusiones y podamos tener disponible este servicio cuanto
antes. 

En cuanto al punto 5, eliminaría la última frase para
contextualizar el momento actual. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. També per a la defensa d'aquesta
iniciativa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. L’IFISC, l'Institut de Física
Interdisciplinària i Sistemes Complexos, és un institut de
recerca de titularitat compartida entre la Universitat de les Illes
Balears i el Consell Superior de Recerques Científiques creat
el 2007. Un estudi en el qual han participat investigadors
descriu com s’enfonsen els micro plàstics a la Mediterrània i
analitza les seves conseqüències per a la dispersió i distribució
d'aquests al llarg d’una  columna d'aigua. El treball publicat a
la revista Ocean Science planteja un model per al moviment
vertical de les partícules de micro plàstics, que són més denses
que l'aigua, i analitza quins paràmetres influeixen en el seu
enfonsament des de la superfície fins el fons marí.

Dels aproximadament 8 milions de tones de plàstics que
acaben als oceans anualment, només l’1% roman surant a la
superfície. El plàstic restant pot desplaçar-se a les platges, ser 
ingerit o enfonsar-se fins a sedimentar-se als fons. 

A partir d'això, els investigadors varen realitzar una
simulació de la mar Mediterrània emprant dades realistes dels
corrents i varen determinar que la distribució de plàstics al llarg
de la columna d'aigua és pràcticament uniforme. No obstant
això, l'estudi sí que observa diferències en la dispersió dels
micro plàstics a l’enfonsar-se depenent de la profunditat. El

canvi més significatiu ocorre a 100 metres de profunditat, quan
les partícules passen d'un règim de súper difusió inicial, és a
dir, una dispersió vertical molt gran, a una difusió normal amb
dispersió més moderada. 

Aquests tipus d'estudis són clau a l'hora de plantejar
estratègies presents i futures que permetin netejar els oceans de
micro plàstics.

Fins a l'actualitat els investigadors han trobat mostres
diminutes de plàstics a llocs insospitats, des de l’Everest, el pic
més alt de la terra, fins i tot a la pròpia femta o a placentes
humanes. Referent al cos humà ja varen advertir que els micro
plàstics arribaven fins a l’intestí a  través de begudes i aliments
que es consumien diàriament. De fet, un estudi de la Universitat
de Newcastle suggereix que a nivell mundial ingerim una
mitjana de cinc grams de plàstic cada setmana, l'equivalent a
una targeta de crèdit. 

Però les dades sobre els micro plàstics no s'han detingut
aquí, un recent estudi holandès de recerca ha mostrat que han
traspassat la barrera, trobant-se per primera vegada a la sang
humana. En xifres globals, la concentració de partícules de
plàstic a la sang dels 22 donants va ascendir a una mitjana d’1,6
micrograms per mil·lilitre. Els resultats apunten al fet que el
polietilè PET, el polietilè i el poliestirè van ser els tipus de
plàstics més comuns trobats a les mostres de sang, seguits del
polimetilmetacrilat. Aquest tipus de material es troba, diuen els
investigadors, en plàstics d’us habitual: a les ampolles de
plàstic, bosses d’anar a comprar, envasos d’aliments i coberts
d’un sol ús, entre d'altres. Com s'han trobat també o la manera
d'accedir al cos humà pot ser a través de les mucoses o ja sigui
també per ingestió o per inhalació.

Els estudiosos, els del grup de recerca, diuen: “les partícules
de plàstic ultrafines i inhalades poden absorbir-se i acumular-se
als pulmons, mentre que s'espera que la majoria de les
partícules més grans s’expulsin amb la tos i finalment
s’empassin. D'aquesta manera tendrien una segona oportunitat
d’absorció a través de l’epiteli intestinal”. Fins i tot els
investigadors de l'estudi assenyalen com una possible, però
encara poc probable, absorció d'aquests micro plàstics a través
de la pell si aquesta estigués danyada.

Per tot plegat, es considera que una gestió més intel·ligent
dels residus ens pot dur a una reducció. D’acord amb les
darreres xifres publicades per a la implantació d'un sistema
SDDR s'ha xifrat en aproximadament 2.193.000 les tones de
plàstics i begudes que ja no acabarien a la naturalesa cada any
si s'implanta aquest sistema de retorn per a aquests dos tipus de
materials.

La introducció d'un sistema SDDR no sols augmentaria la
quantitat recuperada del material sinó també la puresa del
recollit i, per tant, la qualitat del recuperat. Això permetria la
circularitat dels materials, i no només això, també permetia
estalviar mig milió de tones de diòxid de carboni i l'estalvi
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que es generaria amb
un sistema de retorn d'envasos. 

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. També per a la seva defensa, per part
del 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, Sr. President. Bé, jo personalment tenc
l’immens honor d’haver estat batle deu anys d'un poble de la
part forana que, entre altres coses, tenim lesbianes i, a part de
lesbianes, també tenim un sistema magnífic de recollida de
residus i on vàrem fer tot un procés, que va durar anys, de la
implantació d'aquest sistema de recollida de residus que
suposava la separació en origen, i començava per la part
orgànica, després els envasos, després el rebuig, però amb un
efecte que la gent va entendre, perquè la gent no acabava
d'entendre quina era la qüestió; la gent va entendre
perfectament quan va arribar el rebut de fems, per pagar el
fems, i varen passar de pagar 180 euros cada any a pagar-ne 90.
I va ser quan la gent va entendre que dins aquella bossa
vermella que treien els dimecres hi havia el rebuig, allò que
s’incinerava, i que realment el que valia l’euro no era la bossa,
era el que hi havia a dins, i era tractar el que hi havia a dins.

Amb això crec que s’ha convertit en un dels pobles de
Mallorca amb una taxa de reducció i de reciclatge que és
importantíssim. Però, evidentment, això que jo he pogut viure
en primera persona o que ho visc, perquè evidentment continu
vivint al poble i a ca nostra tot va separat, evidentment hi ha
una qüestió fonamental que és la reducció en origen. 

Curiosament, la reducció dels residus, el millor residu és el
que no existeix, és el que no es produeix. I, curiosament, dins
tot aquell procés qui va tenir més bo de fer entrar-hi va ser la
gent major, perquè és el que havien fet sempre, és el que havien
fet sempre quan ells eren infants, on, si volies llet, te’n anaves
amb la lletera i te’n anaves a la vaqueria a cercar els litres de
llet que haguessis de menester, o després canviaves una caixa
de llet buida amb les seves botelles de vidre per una caixa de
llet plena, però si no hi anaves amb les botelles buides havies
de pagar els envasos. I com això, en moltes altres qüestions. 

Per tant, a aquestes alçades la pólvora fa molts d'anys que
ja està inventada i que hi ha experiències que funcionen a
diferents parts del món, i especialment a diferents països
d'Europa, perquè, evidentment, no podem anar al ritme de
producció de residus que anam, on vas a comprar i és que una
poma fins i tot t’ha de venir empaquetada dins una safata de
porexpan embolicada de plàstic.

I, evidentment, hem de fer un plantejament que ha de ser
comú, i crec que en aquest sentit es planteja una iniciativa que,
evidentment, i sobretot d’acord amb els consells insulars i
sobretot amb els ajuntaments, que són els competents en la
matèria, almanco en gestió, crec que és important prendre’n
esment, podem desenvolupar altres fórmules que permetin
aquesta reducció en origen, que d'això parlam al cap al cap i a
la fi.

Perquè les conseqüències per a la salut de les persones, com
deia el Sr. Ferrer, per a la salut de la nostra societat, també com

deia el Sr. Rodríguez, evidentment tenen un efecte ja que és
palès, que ho sabem que fem massa residus. I molt
especialment crec que hi ha d'haver una campanya de
conscienciació, perquè molta gent es pensa que els residus quan
els deixes al portal deixen de ser teus. Per tant, que els residus
que produïm són nostres i, per tant, són responsabilitat nostra,
amb nostra no em referesc dels diputats i diputades, sinó de tots
i cada un dels ciutadans i ciutadanes que som els que els
produïm i ens n’hem de fer responsables, que en això també hi
ha una tasca prèvia a haver de fer.

Per tant, res més a afegir. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrera, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Bueno, en primer lugar, decir que estamos de
acuerdo con todas las medidas necesarias para el cuidado del
medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular, tal
como han defendido los proponentes. Está claro que todos
debemos hacer un gran esfuerzo: administraciones, empresas,
los ciudadanos, toda la sociedad, ¡claro que sí! 

Por otro lado, también estamos de acuerdo en que es
necesario, para mejorar esas cifras de las que se hablan en
cuanto a los residuos, el consenso con los agentes y
administraciones implicadas, la escucha y el trabajo conjunto
con los que finalmente se verán afectados por la aplicación de
estas nuevas medidas. 

Por tanto, nosotros hemos de decir que, como he dicho,
valoramos positivamente, pero en el punto 1 estamos de
acuerdo en abrir ese debate social para buscar nuevas maneras
de mejorar, de contaminar menos, de gestionar mejor los
residuos, de implicar a la sociedad en ello, pero este punto
establece que esa mejora ha de venir únicamente de la mano de
incorporar el sistema SDDR, un sistema que algunos expertos
no consideran contrastado del todo, y eso es lo que no
acabamos de ver. 

Según el informe del Govern, citado en la iniciativa,
publicado en 2020, que aconseja el SDDR, quizá cabría
preguntarse por qué..., que establece que no se han conseguido
mejores cotas, quizá cabría preguntarse, pues, ¿qué actuaciones
ha llevado a cabo la Conselleria de Medio Ambiente para
reconducir este desfase o a qué son debidos la diferencia de
datos entre el SIG y el estudio del Govern?

Seguramente, se habrá hecho, no decimos que no se haya
hecho, pero creo que este es un camino también a explorar.

Por tanto, haremos una abstención a este primer punto,
puesto que estamos de acuerdo en abrir el debate, pero quizás
de otra manera, creemos que hay un camino por recorrer en
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mejora del sistema actual, y que ese debate debería haberse
abierto no con un objetivo predeterminado, así, seguro,
emanarían numerosas iniciativas de mejora que el Govern
podría implementar y, como digo, no solo desde la
implantación de este nuevo sistema.

Tenemos, por ejemplo, en Menorca, que hay municipios
que ya han iniciado el trabajo del puerta a puerta, son cosas que
son totalmente compatibles, pero de ahí la necesidad de que
todas las decisiones que se tomen sean consensuadas con
consells y ayuntamientos, desde nuestro punto de vista.

En cuanto a los puntos 2 y 3, haremos un voto favorable,
puesto que efectivamente así lo recoge el artículo 28 de la Ley
de residuos. Y entendemos que un estudio de viabilidad dará
más información para, luego, en base al consenso este de que
estamos hablando, al consenso con consells, ayuntamientos y
agentes implicados, decidir qué medidas se toman y así, pues,
lógicamente, tendrán más continuidad en el tiempo y serán
probablemente más efectivas.

En cuanto al punto 4, en el que se pide que las empresas
que tengan responsabilidad ampliada del productor, asuman
este cien por cien del coste de su gestión, nosotros haremos un
voto contrario. ¿Por qué? Porque creemos que este no es el
mejor momento para establecer nuevos sistemas que
encarezcan aún más la producción, la compra, la vida de las
familias, cuando la inflación hay que tener en cuenta dónde
estamos, la inflación está desbocada, y ya tenemos problemas
de suministros, las empresas luchan por sobrevivir, a los
ciudadanos de cada vez les cuesta más llegar a final de mes, si
llegan, los intereses suben, la energía no baja, los carburantes
tampoco, y el Gobierno, recaudando miles de millones más de
lo previsto en todo este año, no es capaz de bajar ni un euro los
impuestos, y resulta que, al final, a quien vamos a volver a
gravar con nuestros sistemas, nuevamente, va a ser al
ciudadano, al tejido productivo.

Creemos que no es el camino en estos momentos, hay otras
alternativas. Claro que queremos que no afecte a los
contribuyentes todo esto, claro que sí, pero para eso -insisto-
están las medidas de los gobiernos para paliar estos efectos
negativos con medidas fiscales. 

Nosotros estamos totalmente de acuerdo en mejorar la
gestión, como digo, combatir los residuos, contribuir de manera
decidida a cuidar nuestro planeta, pero en este caso también a
través de los consensos con los consells, ayuntamientos y con
todos los agentes implicados en ello, para que tengan -insisto-
más continuidad en el tiempo y sean más efectivos. Y también
creo que es importante trabajar con el usuario final,
lógicamente, y eso creo, creemos, que tiene que ver con que el
Govern sea capaz de transmitir, con incentivos fiscales, por
ejemplo, con las campañas divulgativas o como lo que
explicaba el Sr. Ensenyat, que creo que queda muy claro, cuál
es el camino.

En cuanto al punto 5, bueno, ya lo ha comentado el señor
diputado proponente, de Unidas Podemos, nosotros, en
cualquier caso, no sé si lo retirará o haríamos una abstención.

Y al punto 6, decir que votaremos a favor. Entendemos que
para llevar a cabo cualquier iniciativa hacen falta fondos,
votaremos a favor, pero también desde el punto de vista de que
hay que tener en cuenta a todos aquellos que gestionan los
residuos, llevan a cabo todos los procesos, y que esos costes,
también, al final, esta mejora de la financiación tiene que ir
también dirigida a que puedan mejorar los procesos todos estos
gestores y, al final, en beneficio de los ciudadanos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, estamos ante un claro caso
de lo que nos sucede siempre en medio ambiente, porque, aquí
nosotros tenemos que manifestar, pero parece un poco como
unas jaculatorias que hay que hacer, que estamos
completamente de acuerdo en el análisis, en la necesidad de
soluciones, de acuerdo en la gravedad de los problemas que
aquí se plantean y en cómo son perfectamente planteados, pero
nos permitimos hacer notar que el desacuerdo donde se
produce es en las soluciones. 

Las soluciones, las acciones a llevar a cabo por las
administraciones, son lo que incumbe a la política, así que,
después de todas las posibilidades de plantearles, el cómo
compartimos con ustedes la sensación de gravedad del
problema, vamos a las soluciones que se plantean aquí.

En el primero, el Govern quiere que se solicite a la
Conselleria de Medio Ambiente, que abra un debate social.
Nosotros no encontramos que sea el momento para abrir
nuevos frentes de debate social, creemos que la sociedad ya
está particularmente compleja en una situación, además, de post
pandemia, y tiene un montón de debates que llevar a cabo,
donde esto, que es un tema más las administraciones, de cómo
resuelven el problema, no debe convertirse en un tema de las
tertulias de por las tardes en los cafés.

Pero nos gustaría saber, de todas maneras, cómo se plantea
exactamente este llevar el debate social. O sea, ¿qué vamos a
hacer, unos anuncios para pedirle a la gente si está más de
acuerdo en la coexistencia del SDDR con el SIG, y que haya
partidarios de unos y otros, como si fueran dos equipos de
fútbol, y pasen la tarde debatiendo el tema? No, no tenemos
claro cómo se induce ese debate, cómo se conduce a la
sociedad, ni si es necesario abrirlo, con lo que ahí nos
abstendremos. 

Después, se pide. en el punto 2, a la Conselleria de Medio
Ambiente la realización de unos estudios de sistemas
complementarios de gestión de residuos, cuando la Ley 8/2019,
en el punto 4, del artículo 28, no pedía estudios, sino que pedía
ya acciones concretas. Entonces, volver ahora a los estudios,
también nos parece un poco inoportuno; o sea, creemos que lo
que habría que estar haciendo, como decimos, es en las
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administraciones, actuando ya. Así que nos abstendremos
también de pedir esta...

En el punto 3, se pretende -además- trasladar este debate,
cuando hayamos logrado interesar a la sociedad y a las tertulias
y a la gente que toma café, a los consells y ayuntamientos.
Trasladado como debate, no como soluciones y como esto.
Tampoco creemos en ello, nos abstendremos. 

En el punto 4 se toca el dificilísimo tema de la
responsabilidad ampliada del productor que, como planteaba
muy bien el Sr. Jiménez, el problema es que la ley aquí nos ha
pillado, la de abril, la 7/2022, ha entrado; la ley define todo el
rato que la responsabilidad es del productor del producto, lo
que hace una cuestión bastante compleja, es decir, ¿de qué
estamos hablando ante una botella rellena de un refresco, quién
es el responsable, el tendero que se la vende, el transportista
que la ha movido, el productor del producto que está en su
interior, o el productor del envase? Quiero decir, aquí tenemos
cuatro posibles que deberían determinarse con mucha más
claridad, porque lo del productor del producto, más que nada,
resulta tautológico -el productor del producto, pues sí, ya se
entiende que hay un productor del producto, sí-, pero, entonces,
la ley dice que “todo aquel que desarrolle, fabrique, procese,
trate, llene, venda, importe productos de forma profesional”, o
sea, entendemos que el vendedor en la playa, de cocos frescos,
no, no es un..., no lo hace de forma profesional, pero los
otros..., a los otros les creamos unas espadas de Damocles
sobre toda la cadena productiva... ¿que ustedes me dicen que
no incrementará los precios del producto, es decir, esta
responsabilidad que estamos creando, de que una botella de una
determinada marca encontrada en un determinado sitio es
responsable de la determinada marca el que tendrá que ir a
buscarla y deshacerse de ella?

Está muy bien, pero el precio del producto, subirá, en plena
inflación, como pueden comprobar. Con lo que, en este punto,
estaremos en contra, incluso.

El apoyo a la red de coalición estatal, a favor de un modelo
ecoeficiente, esto está aprobado con la Ley del 22, la Ley del
22 lo incluye, con lo que consideramos que no es necesario
votar. 

Y para el punto 6, que nos parece que resume y viene a
dejar claro lo que se pretende en este, o sea, para abrir el debate
social, para realizar estos estudios, para trasladar este debate a
administraciones, para sancionar y cobrar a los productores de
productos, y para apoyar la red estatal, pide una dotación de
recursos. Creemos que, mejor se discute con presupuestos que,
por otro lado, están casi al caer. Con lo que votaremos que no.

Y estas serán nuestras votaciones, el sentido de nuestras
votaciones en este debate.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo crec que
tots coincidim en la necessitat, sobretot, d’una responsabilitat
col·lectiva per part de tota la ciutadania a l’hora de fer un bon
ús dels fems que es generen o dels possibles residus que es
generen; també la responsabilitat de la part empresarial, perquè
ens trobam -i el Sr. Ensenyat ho ha dit- que antigament gairebé
no es produïen residus, i la gent major, bé, amb la seva manera
de viure, el que sobrava era per als animals, sempre tenien per
fer..., per empotar utilitzaven els pots de vidre, sempre anaven
a cercar..., amb la senalla se’n anaven a comprar i no havien
d'utilitzar bosses, etc. Però la modernitat ha dut que pelin una
taronja, la posin dins un suro i la tapin amb un plàstic, coses
que no tenen gens de sentit i que crec que la ciutadania hem de
ser conscients que això no s'ha de fer, i que si ho veiem no es
compri perquè es deixi de fer. Jo crec que també és important
que hi hagi aquesta part de responsabilitat.

A l'administració li toca tot el tema de gestionar aquests
residus i per gestionar-los és vera, justament la setmana passada
una regidora comentava el fet de poder posar aquests sistemes
de dipòsit, devolució i retorn de residus, i jo en aquell moment
li vaig dir: bé, aquí hi ha una manera de fer-se, hi ha un model
de gestió que el que fa és els reciclatges; jo crec que a molts de
municipis ja s'han implantat, fas el porta a porta i fas vidre, fas
plàstic, fas residus, etc., i que és el sistema, el model que
s'utilitza aquí, i que, per tant, no és fàcil canviar-lo. 

És important analitzar què ha passat, jo crec que el que ha
passat amb aquest sistema d’Ecoembes i Ecovidrio, que són els
que en principi gestionen tots els residus que es fan en plàstic
i en vidre, què ha passat perquè no es gestioni així com toca?
Perquè si tenim aquest problema és perquè la gestió no s'ha fet
així com toca. Per tant, crec que s'han de fer i és important tenir
uns estudis, com demana al punt 3, que es debati als consells
insulars i als ajuntaments, però amb uns estudis, primer, que
ens diguin què ha passat que no ha funcionat amb la gestió o
amb el model actual, i possibles models que podrien millorar
aquesta gestió de residus en el futur, i, per tant, d’aquí és
important el punt 2 que és mirar els estudis de viabilitat.

En el punt 1, jo m'hi abstindré i els diré per què, no és
perquè no cregui que s'ha de traslladar a la ciutadania, és
perquè primer crec que són els que ho toquen, els que en saben
els que han de tenir el debat, és a dir: els ajuntaments, els
consells -que és el que es demana al punt 3-, els tècnics de
Medi Ambient o les empreses que poden gestionar o gestionen,
els estudiosos que saben el que passa i el que pot passar amb
els envasos i si no es fa un reciclatge correcte, són ells els que
ho han d'estudiar i, una vegada els que en saben, saben què ha
passat, ho poden traslladar a la societat, al ciutadà i que ells
analitzin i almanco tenguin una base sobre la qual parlar. A
posta al punt 1 m’hi abstindré.

Al punt 4 també demanaria o... m’hi abstindria, pel simple
fet que, en principi, i ara ho comentàvem amb el Sr. Ensenyat,
tu quan pagues ja a molts d'envasos ja hi ha certificat de com
allò es reciclarà, que el cost d’aquesta gestió de reciclatge tu ja
l'has pagat. Per tant, és important que es tengui en compte i a
posta dic que és important que s'analitzi tot el que ha passat.
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I d'aquí em deman: com ho farà la conselleria per poder
controlar tot això, de quina manera es farà, quin cost suposarà?
Com que no ho veig clar a la proposta que se’ns fa,
m'abstindré, a no ser que m’ho puguin aclarir.

Respecte del punt 5...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... -sí-, respecte del punt 5 i del punt 6, estam a favor que
tothom prengui consciència i que és important que tenguin les
administracions competents els recursos necessaris per
poder-ho fer.

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, anem per parts, la primera de
totes és que donarem suport a tota aquesta proposta perquè,
justament, des de Formentera creiem en el sistema de dipòsit i
retorn d'envasos, i és d'aquesta manera que podem fer una
explicació molt clara. 

En el BOIB núm. 149, de 2 de novembre del 2019, es va
publicar l'expedient 101/2019 d'una prova pilot de dipòsit
d'envasos a càrrec de l'impost de turisme sostenible, aquest
impost que moltes vegades se n’ha parlat, idò aquest impost de
turisme sostenible, que  alguns partits no volen que existeixi,
serveix per fer una prova pilot justament perquè, tal i com diu
la Llei 8/2019, aquesta llei expressa que per poder fer qualsevol
cosa al sistema de dipòsit i retorn d'envasos a les Illes Balears
s’ha de fer primer una prova pilot. 

La Conselleria de Medi Ambient, a través de la Direcció
General de Residus, va traslladar al Consell Insular de
Formentera la intenció de fer aquesta prova pilot a Formentera
per les seves característiques territorials.

S'acaba de parlar de la necessitat de tenir estudis, aquest
serà un estudi, Sra. Sureda, per si ho vol saber, es fa aquesta
prova pilot i li puc ben assegurar que està dotada amb mig
milió d’euros, és una prova pilot...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que està dotada justament per poder fer un estudi al llarg de
tres anys. Han començat ara perquè la pandèmia va retardar-ho,
però sí que és cert que va ser un dels projectes que va
continuar, tot i la pandèmia.

I s'ha parlat ja abans, però crec que hem d'anar a l'objectiu,
s'ha parlat per part del Grup Popular que no hi ha estudis... bé,

podem parlar d'experiències d'èxit, Alemanya té el sistema de
dipòsit i devolució d’envasos fins al 98,5% d'èxit. Hem de
pensar el que suposa, i també quin és l'objectiu del sistema de
dipòsit, perquè es pensa que és una taxa, i no és així, és un
recàrrec que, a més, té una funció conscienciadora, perquè és
cert tot el que podem dir, però té una funció conscienciadora
perquè si tu diposites l'envàs a la màquina o al sistema que es
faci, el recàrrec es retorna al cent per cent. Llavors no és una
taxa.

Qui serà el que no tindrà el retornament? Aquella persona
que no faci el que correspon, que llavors seria un incompliment
del que tocaria, que es fer els residus on pertoca i és per això
que aquest sistema a part de tot.

S'ha parlat també de la responsabilitat ampliada del
productor, la Llei del 2011 i la nova llei aprovada aquest
mateix any, de residus a nivell estatal, inclou aquesta
responsabilitat ampliada, però quin és el problema? Que ja del
que diuen que es paga fins que després ve el cànon de
retornament que fan tots aquestes sistemes integrats, els SIG al
Consell de Formentera, juntament amb els ajuntaments
realment, que són els responsables de residus, hi ha un trànsit
en el qual no està clar quin és el càrrec que s'ha fet a aquests
envasos i quin és el retornament. I és més, després cadascun
dels ajuntaments té pròpies licitacions dels sistemes de residus,
llavors no queda clar el trasllat exactament dels residus, perquè
els SIG el que fan és la qüestió del que és i retorna, i el
percentatge o la puresa del material que ha arribat és el cànon
de reemborsament. Llavors, no hi ha un cent per cent de
retornament, que és el que les lleis que existeixen haurien de
tenir.

Aquesta prova pilot podem dir que va vent en popa, que va
ben bé, perquè justament el mes de maig la PIMEF, la petita i
mitjana empresa de Formentera, juntament amb el Consell de
Formentera, Direcció General de Residus i els comerciants de
Formentera representats per la PIMEF han fet una reunió en la
qual han acordat que aquesta prova pilot podrà tirar endavant.

S'han plantejat dubtes, s'han plantejat dubtes molt lícits, que
també tenien els comerciants de Formentera, es plantejarà com
seria, quin seria el trasllat, per això és una prova pilot, perquè
s’ha d’analitzar com es fa, com es farà, quin serà l'impacte en
la competitivitat, també es va parlar d’aquest tema, del càrrec
dels preus, per poder avançar. Com que es fa, s’hi treballa i és
un impuls de la Conselleria de Medi Ambient i amb el Consell
de Formentera, i un projecte al qual tinc personalment molt
estima, donarem suport a aquesta proposta que la veiem molt
interessant i important per poder dur endavant la Llei de residus
i sòls contaminants, tant de Balears com de l'Estat espanyol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el diputat no adscrit, Sr.
Benalal per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente. Seré bastante rápido en este punto
porque ya los diputados, los grupos que han pasado ante mí han
hablado más o menos, simplemente decir, primero, que según
las críticas que hace para la Ley de residuos de Baleares, mi
compañero de Izquierda Unida, cuando habla de las cifras de...
cuando habla de Ecoembes, pues también decirle que, bueno,
pues, que esas críticas no son realmente objetivas, ya sabemos
lo que piensan de Ecoembes, entonces, pues no puedo pasar
por encima.

Según el tema de los debates, ahí estoy totalmente de
acuerdo con mi compañera de El Pi, esto aquí, primero, es
responsabilidad del Govern y de los expertos en la materia,
entonces ponernos a abrir más debates sociales, luego con el
público, a hablar debates sociales con consells insulares y
ayuntamientos, o sea, estamos abriendo brechas que finalmente
van a llegar a que esto nunca llegue a ningún lado.

El estudio de viabilidad del punto 2, entonces solo
votaremos..., yo votaré, me abstendré en el punto 1 y votaré no
en el punto 3.

El estudio de viabilidad y otros sistemas..., comentarios
aquí de nuevo, la Ley 8/2019 indica, pues que hay que tomar
acciones concretas, o sea, que el tiempo de los estudios de
viabilidad ha pasado. El tema sobre que las empresas asuman
el cien por cien del costo de la gestión, sin que se traslade a
municipios y contribuyentes, pues es un poco absurdo, porque
eso sabemos que este costo se va a trasladar al final a los
consumidores, lo que en realidad hará que el único que gane
sea el Estado, porque el precio de venta mayor, IVA mayor, y
el que gana aquí en la quiniela es el Estado y pierden todos los
demás. 

En el punto sobre el soporte a la xarxa de coalició estatal,
pues esto también está contemplado por la Ley 22. Entonces
también, pues pasaré por encima sobre ese tema. 

Los fondos y recursos suficientes de los que habla el punto
6, el mes que viene ya están preparándose los presupuestos y
todos los que presentan esta PNL están en el Gobierno.
Entonces, bastaría con que eso se justifique en presupuestos y
no que vayamos a votar una PNL, que finalmente no va a llevar
a ningún lado, porque no le van a hacer ni caso. Votaremos que
no también. 

Y luego, pues la responsabilidad del productor, pues es lo
mismo que dije antes sobre el punto 4, que finalmente pues sí,
se puede hacer una responsabilidad, esta responsabilidad será
imputada sobre el consumidor final y finalmente el que ganará
será el Estado, porque el precio final será más alto y se ganará
más dinero con el IVA. 

Básicamente para concluir, estoy de acuerdo sobre el marco
general, pero no sobre el planteamiento que se hace, ni sobre
las soluciones. Entonces yo votaré abstención a los puntos 1, 2,
3 y 5 y votaré que no a los puntos 4 y 6. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. En torn de contradiccions, té la
paraula en primer lloc pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bien, vamos a ver, hablan aquí
varios partidos o grupos parlamentarios han coincidido en
algunas opiniones, con respecto a los puntos de esta iniciativa.
Se pregunta el Partido Popular, ¿qué ha hecho la conselleria en
materia de este SDDR en cuanto a este sistema? ¿Cuáles son
los datos, cuáles son los estudios? Bueno, pues en la propia
iniciativa viene explicado cuál ha sido todo el proceso que se
ha realizado para llegar a una serie de conclusiones, y a las
conclusiones a las que se llega es que Ecoembes no cuenta la
realidad tal cual es, y se demuestra a través de los dos estudios
hechos por la propia Conselleria. Es decir, ahí están los datos. 

Un problema que hay, que no solamente pasa que en
Baleares, sino que pasa en el conjunto del Estado, es que desde
que existen estos sistemas integrales de gestión, que se dieron
a Ecoembes, que es una sociedad sin ánimo de lucro, en teoría,
pero en el fondo es un monopolio, lo que ocurre es que las
administraciones nunca se han dedicado a vigilar e inspeccionar
los datos que suministraba ecoembes, nunca. Entonces siempre
a las memorias que cada año suministra Ecoembes, dan una
serie de datos, y, como nunca se han comprobado, se han dado
por buenos, esta es la realidad. Hasta que, de repente, el
Gobierno balear va y hace una investigación al respecto, y
entonces nos encontramos con un desfase de un 40%, es decir,
del 65% que declara Ecoembes, a un 25% que, al parecer esa
es la realidad. Es decir, esto es un dato bastante preocupante,
por lo tanto, habría que actuar y se ha de actuar con respecto a
esto.

En cuanto al tema de la responsabilidad, que se comenta,
que, bueno, que esto es el cien por cien, que es que hay que ver,
eso directamente lo dice la Ley de abril del 2022, tienen que
pagar lo que tienen que pagar, que hasta ahora no lo estaban
haciendo. Si cuando uno compra un envase, una bebida,
cualquier con un envase de plástico o metálico, eso lleva un
punto verde, todo esto ya tiene, ya está pagando el consumidor
por esto. Si este recipiente o este envase acaba en una playa,
tirado en un jardín o en cualquier lugar del mundo, esto ya está
pagado. Es decir que el sistema de gestión debe reciclarlo, si no
lo recicla ahí está pasando algo.

Por eso se inventa el SDDR, bueno, realmente no se inventa
nada, esto ya nos lo decían nuestras madres, por lo menos los
que somos ya mayores, cuando nos mandaban nuestra madre a
la tienda de la esquina, a llevar la botella de leche, de casera,
bueno, no voy a hacer propaganda, de gaseosa, o de lo que sea,
nos llevaban a la tienda en la esquina. Es decir, de lo que se
trata es de recuperar esa idea. Es decir, simplemente esto es lo
que se trata de hacer con este sistema. Por lo tanto, no estamos
hablando de nada novedoso, sino simplemente hacer algo que
ya se hacía. 

En cuanto a no abrir el debate social en torno a esto, vamos,
yo alucino. ¿cómo que no se pueden abrir debates sociales en
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torno a lo que se crea conveniente para mejorar las condiciones
de la sociedad en general? Es decir, una sociedad libre de
residuos, libre de plástico, de esas inmensas cantidades de
plástico que hay por cualquier lugar; tenemos unas islas que
están llenas de playas, vamos a dar una vuelta por la playa, la
arena llena de plásticos, el mar lleno de plásticos. El
representante del Partido Socialista lo ha explicado claramente;
es decir, vamos a hacer algo en contra de esto, abramos ese
debate, que la gente lo entienda, que la gente lo comprenda. La
gente no sabe lo que es el SDDR, habrá que hablar de esto,
decir como se decía antiguamente, de retornar el casco para que
la gente lo entienda, es posible, pero tienen que entenderlo, hay
que abrir ese debate social, para que todo el mundo pueda
entender las cuestiones. Y llevarlo al seno de los
ayuntamientos, los consells, como decía el Partido Popular, por
supuesto que hay que hacerlo y también viene recogido en esta
iniciativa.

En fin, no sé, son cosas que están como bastante claras. 

Luego, bueno, de todas maneras este debate se va a acabar,
según la propia ley, es prácticamente imposible que ahora
mismo, con el sistema actual de los SIG actuales, se recicle lo
que hay que reciclar de aquí al 2025. Donde aquí, en Baleares,
se está pidiendo que el 77% del peso del producto de plástico
de un solo uso, sea reciclado. Es decir, ¿esto se va a hacer con
datos de un 25%? No. Entonces, la ley actual, lo que dice es
que recomienda la implementación... -termino, Sr. Presidente-,
dice que hay que implementar los SDDR en caso de que el SIG
no funcione adecuadamente, y es que es clarísimo que de aquí
a tres años esto no se va a conseguir. Por lo tanto, tendremos sí
o sí, estos sistemas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Bé, intentaré ser breu, perquè en
realitat el que he observat, especialment per part del Grup
Popular i d’El Pi, és que sembla que s’ha entès que aquest
sistema SDDR sigui un sistema excloent de les altres
pràctiques, quan en realitat ha de ser una qüestió
complementària, no parlam de substituir un per l’altre. I en
qualsevol cas, crec que partim d’òptiques diferents, és a dir, el
que nosaltres consideram important és la reducció d'envasos
per no haver després de generar tants residus, que ens generin
problemes de gestió. Si estam d'acord que els residus generen
un problema de gestió i generen un problema mediambiental,
el que hem de fer, que és una qüestió com a prou lògica, és,
primer de tot, fer una reducció dels envasos que s’empren, en
aquest cas envasos d'un sol ús, i dels que es pugui, dotar-les
d'una segona vida -jo és que no la sent, Sra. Sureda, si em parla
de darrera-, dotar-los d'una segona vida, que és bàsicament el
que plantejam en aquesta proposició no de llei.

M'ha sobtat molt o tal vegada no tant la intervenció del
portaveu de Ciudadanos, perquè ja ens té acostumats aquí, en

aquesta comissió, a unes intervencions de vegades molt florides
que, d'alguna manera, amaguen un immobilisme brutal en
qüestions mediambientals, que bàsicament, fins i tot arriben a
fregar el negacionisme en algunes ocasions; en aquest camp ens
hem trobat, quan es proposa un debat social, perquè no hem
d'oblidar que en el cas que s'implantin sistemes SDDR, seria
sobretot la ciutadania la que en faria ús i la que hauria d'estar
conscienciada, i ens confon un debat social necessari per
conscienciar la ciutadania, perquè jo crec que aquí, fins que
hem parlat d'educació ambiental, tothom hi ha estat d'acord,
però quan parlam de generar aquest debat, sembla que hi ha
qualque problema i fins i tot ens l’ha arribat a comparar amb
una tertúlia radiofònica, o amb una tertúlia d'un mitjà de
comunicació. Aquí el partit Ciutadans du diverses iniciatives en
aquest Parlament, algunes que van incardinades dins
l'actualitat, i d'altres que de vegades nosaltres podem pensar
que són gratuïtes, com, per exemple, podria ser el debat de la
llengua.

Per tant, si podem parlar de la llengua, de les varietats
dialectals, qüestions que interessen tantíssim a algunes
formacions polítiques, per què no hauríem de poder tenir un
debat assossegat i ciutadà d’una nova manera de concebre els
consums i una nova manera de concebre què fem amb els
envasos per tal de poder aconseguir aquesta desitjada reducció
de residus, que jo pensava que era un objectiu compartit, però
veig que no. 

Per tant, el partit Ciudadanos, que sempre acusa els partits
del Govern que som el partido de la prohibición, el partido de
la regulación, etc., quan se li planteja un debat  reflexionat per
arribar a consensos i sobretot per aconseguir una complicitat
necessària, en aquest cas de la ciutadania, per poder dur a terme
aquests objectius, sens arribi a comparar, i alguns altres també
ho han fet, que això no toca, que d’això no se’n parla, doncs,
miri, és francament decebedor. 

Però, bé, això és una reflexió que jo faig més aviat sense
entrar tant en el fons de la qüestió, sinó que d'alguna manera
palesa quin és el seu model de gestió, si en un cas hipotètic
arribassin a governar, cosa que dubt, per la condemna a la qual
estan destinats a la irrellevància, però en un cas hipotètic
m’espanta pensar que no serien capaços ni tan sols d’engegar
debats ciutadans sobre qüestions que són, en aquest cas,
fonamentals i que tenen afectacions per a la salut, com he pogut
esmentar jo, si m'han escoltat, però també, evidentment,
tantíssims estudis que tenim al nostre abast, que és la gestió
dels residus, que provoca un dany a la població i, sincerament,
perquè provenen d'un consum desmesurat i de vegades un
consum descontrolat. 

No és qüestió de la modernitat, que deia la Sra. Sureda, la
modernitat i la postmodernitat ens han dut moltes altres coses,
es tracta de racionalitzar el consum, no té res a veure amb la
modernitat. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr.  Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, president, perdó. Bé, crec
que les persones que m'han precedit en la paraula han fet una
presentació brillant i molt especialment agraesc, perquè ha estat
molt il·lustradora la del Sr. Sanz, no s'ha notat gens ni mica que
havia tocat l'àrea de Medi Ambient al Consell de Formentera,
però crec que tenir una dosi de realitat crec que ens ve bé per
entendre les qüestions. Per tant, només volia fer dos matisos, un
a la Sra. Cabrera i un altre al Sr. Méndez, que crec que són
importants.

Vostè deia, és que puja la pressió fiscal i sempre els
ciutadans..., però es referia als ciutadans com si fos una
dimensió allunyada de la nostra, és a dir, com si fóssim els
polítics i els ciutadans, i crec que hem de recordar que nosaltres
som ciutadans, a més de polítics, i pagam els nostres imposts,
tenim la nostra pressió fiscal, ploram, riem, anam a comprar,
tenim vacances, un dia ens aixecam amb el peu dret i un altre
dia amb el peu esquerra, crec que això ho hem de reivindicar.
Perquè aquí a nosaltres ens han representat precisament per fer
debats, aquests debats que segurament no es produeixen en el
carrer, però tal vegada s'hi haurien de produir, crec que és una
feina de les administracions. 

I vostè plantejava la pressió fiscal en un sentit negatiu, i jo
li faré una reversió; hi ha un llenguatge que els ciutadans
entenen beníssim que és el llenguatge de la butxaca, i si no
demani, per exemple, en qüestions de trànsit, tant de bo no fos
necessari que hi hagués multes de trànsit, no és vera?, tant de
bo que els ciutadans fossin tan responsables que no passassin
mai el semàfor en vermell o no trepitjàssim mai..., però,
desgraciadament, no és així, i per això existeix un tema que són
sancions. La sanció és un llenguatge que la gent entén
rapidíssim, jo record, quan era batle, que hi va haver una
descarregada de trastos al parc verd que hi havia, bé, no es pot
imaginar, una camionada de trastos, i havíem posat càmeres, i
va venir el senyor que tal, amb el seu cotxe, amb la matrícula
identificada i deia que ell, que ni era a Mallorca aquell dia, que
ni era a Mallorca. És clar, li vàrem mostrar el vídeo i
automàticament va dir, per on he de passar a pagar?

Amb això hi ha una qüestió que, el que deia la Sra. Sureda,
fixi’ns que quan hi ha un envàs, qualsevol envàs, hi ha una
simbologia, que és aquesta d'aquí, -Sr. Méndez, això també va
per a vostè, que vostè demanava qui ho ha pagar això-, idò,
això ho pagam els ciutadans, sempre, sempre, els ciutadans,
polítics i no; per tant, quan vostè compra aquest envàs, això vol
dir que el fabricant d’aquest envàs ja ha pagat el reciclatge
d’aquest paquet, aquest paquet, aquesta botella, el que sigui. A
qui? Aquí tenim tots el tema d’Ecoembes, Ecovidrio i tot això
que, evidentment, i com deia el Sr. Rodríguez, la veritat és que
un poc de transparència no els aniria gens malament, perquè no
hi ha aquesta transparència efectiva, perquè són molts doblers,
parlam de molts doblers. 

Per tant, com es calcula què han de pagar els ciutadans? És
a dir, si vostè això no ho du al contenidor que toca i ho envia,
per exemple, en el cas de Mallorca, a incinerar a Son Reus,
vostè ho haurà pagat dues vegades, a través del seu ajuntament,
ho pagarà quan ha comprat el paquet de Kleenex o la Coca
Cola o l’envàs que sigui, i ho pagarà quan vagi al munt per

dur-se a la incineradora, a més, amb un sistema que a Mallorca
és pervers, perquè com més s’incinera més baixa la taxa
d'incineració, i això és pervers, perquè impedeix per ventura fer
altres qüestions. Què fas amb un envàs que ja has pagat el seu
reciclatge?

És clar, quan a bones temporades turístiques, on tenim 14
milions de persones, la taxa baixa i després qui hagi de torn al
consell es posarà les medalles que hem fet una gran gestió
perquè hem baixat la taxa d'incineració. És a dir, no, no, la taxa
la posen els ajuntaments, i hi ha una divergència entre gent que
dins la taxa de fems, o gent, em referesc a ajuntaments, hi
posen la neteja de carrers, el manteniment i tot això, i altres que
justament s'adhereixen a la taxa d'incineració que marca en
aquest sentit la concessionària que duu el servei, i parl del cas
de Mallorca, parl del cas de Mallorca. 

Per tant, és un debat molt més ample que el que puguem fer
en cinc minuts de proposta i en cinc de contrarèplica. I fins aquí
arribaran, evidentment, crec que, com deia el Sr. Ferrer, parlam
d’un model i crec que en aquestes qüestions hauríem d'anar
especialment a parlar molt d’aquest model i que fos el més
comú possible.

I res més, perquè veig que el president em fa senyes, que ja
dec haver acabat el temps, no és veritat? Molt agraït. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Sr. Jiménez, dos cosas. Primero
¿acepta votación separada de los seis puntos? Y segunda cosa,
en el punto 5 entiendo que acaba después de “sectors
empresarials i entitats diverses. Punt i final".

Es així, Sr. Lletrat? Heu entès això tots?

Idò, passarem a la votació punt per punt, perquè cadascú ha
manifestat una votació diferent.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 Sí, és a dir, el punt cinquè té punt i final després de la
paraula “diverses”, després de la quarta línia.

Passam a la votació del primer punt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT.

8 vots a favor, 6 abstencions, cap vot en contra.

Punt segon.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

El punt número 2: 12 vots a favor, 2 abstencions, cap vot en
contra.

Punt número 3. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Cap vot en contra, 2 abstencions, 12 vots a favor.

Punt número 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT.

1 abstenció, 5 vots en contra, 8 vots a favor. 

Punt número 5, tallat després de “diverses”.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

9 vots a favor, 5 abstencions, cap vot en contra.

Finalment, punt sisè.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

2 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Cap abstenció, 2 vots en contra, 12 vots a favor.

En conseqüència, queda aprovada, així com queda, la
Proposició no de llei RGE núm. 7421/21.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9636/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a extensió del
descompte de resident als menors d’edat no emancipats i no
residents a les Illes Balears amb progenitors o tutors legals
que sí hi resideixen.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9636/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
extensió del descompte de resident als menors d'edat no
emancipats i no residents a les Illes Balears amb progenitors o
tutors legals que sí hi resideixen. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Marí,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bona tarda, senyors i senyores
diputats. Avui presentam aquesta iniciativa sobre l'extensió del
descompte de resident als menors d’edat no emancipats i no
residents a Balears amb progenitors o tutors legals que sí
resideixen en aquestes illes, amb l'objectiu clar de defensar
sempre l'interès superior del menor i donar les eines necessàries
perquè així sigui.

Actualment, es produeixen situacions en les quals existeixen
progenitors o tutors legals que resideixen i es troben
empadronats en aquestes illes i que no tenen la guarda i
custòdia dels seus fills menors d'edat, que resideixen legalment
a una comunitat diferent a les indicades amb el progenitor que
ostenta la guarda i custòdia dels menors no emancipats. Amb
l'actual sistema de bonificació i atesos els requisits exigits a la
norma reguladora, no es pot estendre el descompte o
bonificació per a residents a aquells menors que visitaran un
progenitor o tutor legal que sí que es pot acollir a aquest
descompte.

A fi de facilitar el normal compliment dels règims de visites
establerts en els convenis reguladors per als progenitors que
resideixen a Balears, resulta convenient estendre la bonificació
que existeix per als residents a aquells menors que, no essent
residents -com he dit- en el nostre arxipèlag, comptin amb un
dels seus progenitors o tutors legals que es trobin empadronats
a qualssevol dels municipis de Balears.

A aquest efecte, entenem que l'acreditació de les
circumstàncies que es proposa es podria realitzar a través de
l'aportació del progenitor o tutor legal que resideix en el
territori de Balears, del seu certificat d'empadronament, així
com del llibre de família, per acreditar la filiació dels fills
menors d'edat, en el cas de tractar-se del progenitor. I, en el cas

dels tutors legals, còpia de la sentència judicial per la qual se’ls
concedeix la tutela dels menors.

Per tot això que he exposat, des del Grup Parlamentari
Popular presentam aquesta proposició no de llei on proposam
que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a estendre als menors d'edat, no emancipats i no residents a les
Illes Balears, als progenitors o als tutors legals dels quals no
tenen la guarda i custòdia, però si la residència habitual a la
nostra comunitat autònoma, el benefici de la bonificació en el
transport aeri o marítim de residents no peninsulars.”

Esperam el suport de la resta de grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En el torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Estamos de acuerdo con lo
planteado en esta PNL. Evidentemente, estamos ante un
problema de conciliación familiar, en una situación de menores
cuyos padres separados viven en territorios diferentes, cosa
que, en el caso de los archipiélagos y las ciudades en el norte
de África, supone un incremento del gasto familiar debido a los
desplazamientos que se efectúan, en base al sistema de visitas
establecido en los convenios reguladores.

Creemos que lo que se solicita tiene el sentido de
compensar este gasto extraordinario mediante la aplicación del
descuento de residentes, en el caso contemplado en esta
iniciativa y que es menester apoyar.

No obstante, queríamos preguntar al grupo parlamentario
que lo propone el motivo de volver a instar al Gobierno del
Estado, por una cuestión ya propuesta en el año 2017, mediante
una PNL planteada en el Congreso de los Diputados, que fue
aprobada por amplia mayoría. También este año pasado -si no
me equivoco- se ha vuelto a pedir este descuento por medio de
su diputado, Miguel Jerez -también, como usted, de Ibiza-,
utilizando los mismos argumentos; tal vez el motivo de esta
repetición sea que, de momento, no se haya aplicado aún el
descuento requerido.

No lo sabemos, puede que sea ese el motivo, algo que
entenderíamos perfectamente, con lo que de cualquier forma
apoyaríamos esta iniciativa.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciutadans té la
paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Lógicamente, nosotros, con una
cierta preocupación que manifestaré..., bueno, de hecho dos,
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dos preocupaciones, de las que al Sr. Ferrer le interesan,
especialmente, estas preocupaciones que manifiesta
ciudadanos, sobre diversos conceptos, estamos -lógicamente-
completamente de acuerdo en que estos progenitores o tutores
legales, que son residentes y que figuren empadronados, pues
puedan pasar a condición de tales, a efectos de transporte, y
esta es una de las cuestiones que nos preocupa. ¿El transporte
de estos niños dejará huella medioambiental? ¿Es eso por lo
que hemos traído el tema a discutirlo aquí?

Porque, en realidad, aquí lo que estamos hablando, lo que
se está hablando, en general y en grande, y por eso la cuestión
es dar soluciones, no los temas generados. Ustedes nos solicitan
cada vez, usted, Sr. Ferrer, nota un tufillo no aceptacionista,
cada vez que se les niegan las soluciones que ustedes plantean;
pero, digamos, en grueso, aquí la cuestión está en que
queremos incluir en el estado del bienestar las dos patas de los
asuntos sociales y el medio ambiente.

Será por eso que, precisamente, esta proposición, no le ha
quedado claro en cuál de los terrenos se mueve, porque son dos
de los que tenemos que incluir. Entonces, esta genera dos
problemas: uno, la cuestión de dónde la equidad se interpone
o complica la igualdad; esto, yo no se lo voy a desarrollar,
porque prefiero que luego no me regañen, pero es un tema,
digamos, una puerta que dejo abierta, porque mejor yo solo
hago las preguntas, que dar las propuestas que a mí se me
ocurren, que a ustedes les resultan o banales o impertinentes o
no aceptacionistas. Hay una cosa que se llama el
“tragacionismo” -he escuchado en algún sitio- que es también
una figura fea, como las otras, ¿no?

Entonces, bueno, pues, digo, en esta comisión parece que se
ha montado el lío de que esto se mueva en cual de los terrenos:
en movilidad o en asuntos sociales o en medio ambiente, y
queremos hacerles constar que, en general, en estos debates,
ustedes tienen una postura -que ya planteó en su época y con
gran brillantez, y además dio para mucho- el Sr. Calvino: todo
lo que no es un deber, es un pecado. Para ustedes, en todos
estos temas de medio ambiente y social, todo aquello que no
constituya un deber, constituye un pecado.

Es la negación misma de la libertad, pero hay sociedades
que se han establecido a partir de este punto, todas estas
sociales estrictas y puritanas se han relacionado, precisamente,
con lo que ustedes nos vienen pidiendo, y es lo que nosotros les
discutimos y les queremos hace meditar, les estamos siempre
incitando a que den un paso más y reflexionen un poco sobre
estas cosas y no se queden en esa superficie de aceptación.

Con lo que seremos unos profundos partidarios de que
padres e hijos se reúnan en amor y alegría, y votaremos
completamente a favor de que lo hagan por el mejor de los
precios posibles. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Parlam de la proposta que estava a
l'ordre del dia, no és vera...? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, de la de medi ambient n’hem parlat abans...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

És que he escoltat el Sr. Méndez i no sabia gaire bé per on
anava, i com que he sortit a fer un roll, dic, no sabia si havíem
canviat de proposta i no sé exactament de què discutien.

Però, bé, jo. en tot cas, abans parlàvem de fems i parlàvem
de la transparència d’Ecoembes i d’Ecovidrio, que qüestionada
i qüestionable, i crec que també han parlat dels descomptes
aeris dels residents i coses d'aquestes, també ens hem de
qüestionar moltes de coses, perquè la transparència és
exactament igual que l’altra.

I això em fa pensar, de dir, i no farem res? Perquè els
canaris almanco han muntat una línia aèria pròpia, que és
Binter, no?, i la gestionen ells, i en aquest sentit tenen com a
una màniga ampla, i nosaltres sempre hem de demanar permís
per viure.

L'altre dia aquell senyor..., què era en Campos, que ens
deia: es que siempre estáis igual, España os roba, y qué
pena...” I és vera, sempre caiem en aquest servilisme, en aquest
victimisme: ai, idò ara demanarem a l’Estat, que ens faci també
de reconèixer una cosa, que és totalment lògica i que, a més, és
totalment lloable; i que, a més, hi votarem a favor, eh? -ho dic
perquè no em miri, malament, Sra. Marí, que ara me mirava
amb una cara de dir, però hi votaran a favor o no?-, dic, sí,
votarem a favor, perquè consideram, evidentment, que hem de
navegar amb les eines que tenim. I, a dia d'avui, les eines és que
ens hem de fiar del que ens diuen, no és així?

I es produeixen situacions no contemplades dins el
desenvolupament d'aquestes qüestions que s'han de tenir en
compte, perquè existeixen, i perquè són justes, i almanco així,
des de les institucions, ho consideram. Per tant, tendran el
nostre suport.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra. Marí,
des del nostre grup parlamentari també donarem suport a
aquesta iniciativa. Sí que ens plantejam dubtes de veure com es
podrà gestionar, és cert que avui en dia i a nivell tecnològic,
sembla que s’ha de poder fer de tot que, a més, abans en
parlàvem, però és tan ridícul com quan vas a l’aeroport haver
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de treure’t les sabates quan, en ple segle XXI, sembla que hi
hauria d'haver mecanismes per poder-ho resoldre.

Què vull dir amb això? Que és vera que, quan comprin els
passatges per a aquests infants, de qualque manera s'haurà de
posar a la plataforma, doncs el que vostè deia, o bé el llibre de
família o bé el certificat de resident que puguin demostrar que
el viatge és perquè va a veure el progenitor o el tutor. Ara,
supòs que les mesures es posaran o s'haurien de posar i entenc
que si ho torna demanar és perquè, per molt que s'aprovàs en el
seu moment, encara no s'ha tirat endavant i no és una realitat.
Per tant, insistir molt de vegades fa que les coses avancin i
s’executin, així que sí tendrà el suport del nostre grup
parlamentari. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que donarem
suport a aquesta proposta perquè considerem que és adequada,
ja que és una qüestió necessària per a aquest tipus de famílies.

Primer vull aclarir al Sr. Méndez que sí que corresponen a
Medi Ambient, sap per què? Perquè és una proposta reciclada,
és una proposta que punts i comes són exactament iguals a la
publicada al butlletí de Les Corts del 12 de març del 2017,
podria ara mateix traduir-la en viu i en directe, llevant
Canàries, Ceuta i Melilla, i és exactament la mateixa, excepte
en la demanda. És curiós, com el Grup Popular, quan li
demanda al seu president de l'Estat en aquell moment,
analitzava la possibilitat d’aquests menors, però quan el
president del Govern ja no hi és, estendre’l als menors:
d’analitzar a estendre. Ho dic perquè moltes vegades parlem
que quan es diu analitzar i estendre i es proposa per part dels
equips de Govern no s’hi vol donar suport a aquestes propostes,
que siguin coherents.

Per la nostra part, continuarem donant suport a aquesta
proposta i considerem que l'objectiu sí que és adient, perquè sí
que és cert que hi ha famílies que tenen aquesta problemàtica
que quan se separen els pares, viuen a comunitats diferents, i el
descompte de resident està associat justament a la persona.

No m’estendré més, com li he dit, donarem suport a aquesta
proposta, però també és cert que està bé que s'aprofitin les
propostes d'una banda i d'una altra, però també és cert que seria
coherent que quan governa un partit també sigui conseqüent,
perquè a l'exposició de motius ho han posat que es va posar
justament al Congrés de Diputats el 2017, aprovada el 28 de
juny del 2017, perquè és exactament la mateixa proposta,
canviant l'estudi per l’obligació de fer-ho. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el diputat no adscrit, Sr.
Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo evidentemente, votaré a
favor. Era un punto que yo tenía en mi campaña electoral y
realmente es una cosa que a mí personalmente me ha afectado,
porque cuando yo me separé, efectivamente, mi mujer y mi hijo
vivían en Valencia, yo vivía en Ibiza y, evidentemente, pues
estaba perjudicada las veces que yo podía ver a mi hijo por
cuestiones únicamente presupuestarias. O sea, que es una cosa
que entiendo bien y es una cosa que es de justicia y es una cosa,
pues, que tiene que llevarse a cabo. 

Ahora, si esto se votó en el Congreso o está en el Congreso
la PNL y ahora está aquí pues me parece que es un refuerzo, lo
que está haciendo el Parlamento balear es reforzar una idea que
le afecta directamente como archipiélago, entonces, pienso que
es normal y, bueno, pues sólo puede llevar el problema
adelante. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President, i si m’ho permet, en reconeixement
a la seva labor, començaré amb una de les frases més repetides
del parlamentarisme i també de les més incomplertes després:
seré breu. 

Donarem suport a la iniciativa. Creiem que és una iniciativa
positiva, és cert que ja s'ha debatut al Congrés dels Diputats,
però això no obsta que no la puguem debatre aquí, la Sra. Marí
té tot el dret a poder-la presentar. Evidentment, allà el Partit
Popular es dirigia al govern del Partit Popular i deia que
estudiïn, aquí el Partit Popular es dirigeix a un govern socialista
i li diu que ho faci, però, en tot cas, és legítim i, per tant, li
donarem suport, perquè és de justícia i la seva proposta és
correcta.

En tot cas, per més que vulguem meditar, per més que
vulguem meditar a aquesta comissió i que cada dimecres
vulguem meditar, encara no s'ha inventat la màquina per poder
tornar al segle XIX, ens trobam al segle XXI i, per tant, tornar
enrere, no podem tornar al segle XIX i a les idees i conceptes
del segle XIX, perquè el problema que tenim és que aquí hi ha
molta gent que confon les evidències amb conviccions; és a dir,
les seves conviccions es creu que són evidències, evidències
il·lustrades, però no són evidències, són conviccions només.
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Borràs, especialment per la seva brevetat. Té la
paraula per contradiccions, pel grup parlamentari proposant, la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Borràs, per complir amb
la brevetat. En primer lloc, volem agrair el suport de tots els
grups parlamentaris a la iniciativa que presenta avui el Grup
Parlamentari Popular.

És cert que aquesta proposta ja es va aprovar al Congrés
dels Diputats fa uns anys, però encara no s'ha fet efectiva. Per
aquest motiu insistim en la petició, és una qüestió de justícia,
és una qüestió de política social i és una qüestió, com bé hem
remarcat, de conciliació familiar. 

També el Parlament de Canàries va defensar bonificar els
viatges als fills de pares separats residents a les Illes.

I, Sr. Jiménez, com li dic i com vostè mateix gairebé ha
trobat la resposta, si mantenim aquesta iniciativa és perquè a
dia d'avui, 15 de juny del 2022, cinc anys després d'haver-se
aprovat encara no s'aplica i encara no se’n beneficien les
famílies. Tots sabem que el moment més habitual perquè
aquests menors puguin gaudir del temps amb els progenitors és
durant l'estiu i a l'estiu és quan els preus dels bitllets d’avió o
de vaixell es disparen, dificultant la trobada entre els membres
de la família.

Per tant, des del nostre punt de vista, com he dit, aquesta és
una iniciativa que consideram de justícia, per la qual cosa
agraïm el suport i estarem vigilants perquè sigui efectiva el més
aviat possible. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Arran de les intervencions de tots els
diputats, puc entendre que queda aprovada per unanimitat
aquesta proposta?

Idò, sent així, queda aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 9636/21, relativa a extensió del descompte de resident als
menors d'edat no emancipats i no residents a les Illes Balears
amb progenitors o tutors legals que sí que hi resideixin. 

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

Bon estiu a tothom.
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