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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui

i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Aitor Morrás pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Bé, l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 5491/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d’un pla

autonòmic de silvopascicultura i RGE núm. 7204/16,

presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS

per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a

creació d’una ponència tècnica sobre la gestió sostenible dels

residus de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5491/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d’un pla

autonòmic de silvopascicultura.

Doncs passam al debat de la proposició no de llei RGE

núm. 5491/16. Per defensar-la té la paraula per part del Grup

Parlamentari Popular, la Sra. Diputada Margaret Mercadal, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president, bones tardes a tothom. Bé, durant

la passada legislatura es van començar a netejar les zones

boscoses i torrents, amb la utilització d’equins, en aquest cas

eren ases o burros, o el que li vulgueu dir. Aquesta legislatura

s’ha seguit apostant per aquest tipus d’actuacions, la qual cosa

s’agraeix perquè podem trobar molts d’efectes positius, com

poden ser estimular la producció; la millora de la biodiversitat

amb un pasturatge moderat; contribueix a la prevenció dels

incendis forestals; la neteja dels torrents; manté la coberta

vegetal, ja que es dissemina les llavors i fertilitza; afavoreix la

conservació dels hàbits buidats i constitueix una renda

complementària que és la que aporta en si la revaloració dels

boscos i l’aprofitament ramader.

Sobretot pel que fa als incendis, és una millora substancial,

perquè crec que és la manera més eficaç i més barata d’evitar-

los, tot i que també és necessària la mà de l’home per dur a

terme diferents tasques de desbrossament, o de neteja de

marines. Però perquè sigui eficient la neteja, es necessita, per

una banda, un pla d’actuació coordinat i començar, i crec que

és necessari, per als espais naturals protegits que tenim a les

Illes Balears. I per l’altra, més animals i no tan sols quedar-se

amb els equins, sinó que s’hauria d’ampliar a altres tipus de

bestiar, sempre controlant la població d’aquests animals,

perquè sinó es pot desfasar. 

Crec que no n’hi ha prou a fer actuacions puntuals, sinó que

haurien de ser coordinades i repartides òbviament per totes les

illes. I com que actualment no és així, sinó que s’ha fet només

per fer neteja d’un parell de torrents i poca cosa més, és

important aquest pla d’actuació que crec que, com a Govern i

és el competent per dur a terme aquestes tasques, hauria de ser

responsable de fer aquest pla d’actuació perquè crec que seria

més eficaç i més eficient a l’hora de fer aquesta neteja de les

marines i dels torrents.

Per altra banda, volia dir que les Illes Balears és de les

comunitats autònomes amb més races autòctones d’Espanya,

moltes de les quals són improductives, per tant, els donaríem un

valor afegit i una sortida a aquestes races autòctones que

actualment moltes d’aquestes ja només les trobam a les fires

dels diferents pobles i ens les miram, i ho dic així, com si fossin

animals exòtics. 

Des del punt de vista econòmic, està demostrat que fet neta

la marina costa aproximadament uns 600, 800 euros per

hectàrea, mentre que amb la utilització de bestiar es reduiria a

uns 200 euros per hectàrea. La qual cosa demostra que el tema

econòmic es disminuiria substancialment i açò repercutiria en

aquest cas en els boscos, però també en una millor

diversificació, o una millora de control, o de despesa pública

quant a la neteja dels boscos, perquè és el cor diguéssim de les

illes, és molt important tenir unes marines netes, perquè sense

les marines netes, primer pel tema dels incendis, però també per

a les persones poder gaudir i també dels animals que viuen dins

aquestes marines.

A més a més, a causa de la crisi s’han abandonat molt

aquests animals, perquè molta gent no s’ha pogut fer càrrec.

M’hauria agradat i us ho dic sincerament, aportar el nombre

d’animals abandonats, però m’ha estat possible trobar-ho

perquè a la pàgina web no surt cap tipus de relació de nombre

d’animals abandonats per any, ni res de res. Però hauria estat

una dada molt important que crec que ens posaria més els pèls

de punta del que ens pensam, la quantitat d’animals que

s’abandonen anualment a les illes i per tot.

Per tot açò, la proposició no de llei insta el Govern de les

Illes Balears a impulsar un pla autonòmica de silvopascicultura

per a la neteja de boscos i torrents i començar per aquells

espais naturals protegits. I també insta a incloure, en la mesura

del possible, la utilització de races autòctones, que sabem que

no pot ser del cent per cent, però almenys donaria una vida

digna a tots aquells animals que han estat abandonats.

I açò era tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Bé, passam al torn de fixació

de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un temps de deu

minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605491
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats i diputades. Des del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears estem d’acord amb la

proposta que fa el Partit Popular quant a la millora de la gestió

dels boscos, de les finques i que hi ha una mancança en aquesta

gestió, per temes que és car, que hi ha altres prioritats. I tenim

el dubte clar, quan es proposa fer un pla autonòmic, en aquest

cas de silvopascicultura, hauria d’anar acompanyat d’una

partida pressupostària, perquè és clar, tu pots fer el pla, i si no

tens diners, subvencions per poder garantir que les actuacions

que es duen a terme es poden fer, no té molt de sentit sense un

suport pressupostari des del Govern balear.

Entenc que açò hi anirà acompanyat, votarem a favor de la

proposta.

I sí que volíem remarcar, encara que això suposem també

que seria dins finques públiques, ja que les finques privades fan

la seva gestió i és una pràctica que és molt habitual dins les

finques que s’amollin les eugues i els ases per fer net la part del

matoll i del bosc, hi ha finques que ja ho fan de manera normal.

I és una pràctica que tot i així, estaria molt bé que fos dins

aquest pla aquesta tasca de conscienciació dels propietaris de

finques, que és una pràctica que és més econòmica, és més

eficient i que pot tenir avantatges. 

També estem d’acord que és una actuació que sí disminueix

la probabilitat o la magnitud dels incendis forestals, ja que

disminueix la càrrega de biomassa que es pugui cremar. Però

crec que seria més important encara que açò, fer una tasca de

conscienciació cap als riscos d’incendis forestals i per poder

prevenir que puguin produir-se.

També recordem, ja es va fer un projecte pilot a Menorca,

en el projecte Life boscos del Consell Insular de Menorca, en

aquest sentit, de provar dins finques aquesta tasca de neteja

dels boscos emprant ramat, eugues i ases.

I poca cosa més per afegir, volem que els boscos es puguin

aprofitar, que sigui una manera de treure profit, no tant

econòmic, que és molt complicat que del bosc se’n pugui treure

profit econòmic, però sí almenys aprofitar els recursos que hi

ha com a gestió normal de les finques.

Seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Bé, pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Diputat David Abril, per

un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seré molt breu. La veritat és que, encara que sigui perquè

els diferents portaveus acabem pronunciant bé la paraula

“silvopascicultura” al final d’aquesta comissió, haurà valgut la

pena.

Anant més enllà de la broma, perquè és vera que és una

paraula complicada, sí que he de dir que és una proposició amb

la qual estam totalment d’acord, no només pel que planteja la

mateixa proposició pel que fa a dur-la endavant a boscos i

torrents sinó a diferents espais naturals -ara hi entrarem-, i de

fet el mateix conseller de Medi Ambient és un dels seus

precursors, per exemple, al municipi d’Esporles quan era

regidor de Medi Ambient del seu municipi, amb la introducció

de someres autòctones en el cau del torrent de la Serra de

Tramuntana. 

Es fa servir aquesta pràctica també -s’ha comentat abans- a

diferents espais de gestió pública, per exemple a S’Albufera;

S’Albufera fa moltíssims d’anys va ser un dels llocs pioners on

es va començar a fer, i a més es fa de gestió pública, de manera

combinada entre el parc de S’Albufera i el parc de Llevant, on

hi ha una cinquantena de vaques autòctones, que es reparteixen

en temporada d’hivern i temporada d’estiu per mantenir les

pastures i les males herbes, entre cometes perquè no hi ha

realment males herbes, a retxa, però fins i tot actuen no només

com a prevenció d’inundacions pel que fa als torrents sinó

també com a prevenció d’incendis, per exemple, en el cas de

S’Albufera, o ens boscos pel que fa a la neteja de bosc baix.

Per tant res més a dir. És una pràctica que ja es té en compte

però encara s’hi podria aprofundir més, i s’hi podria aprofundir

molt més amb un pla específic, malgrat que aquesta pràctica ja

està contemplada a diferents plans de gestió dels espais

naturals, i per tant és una pràctica que és bona tant des del punt

de vista del manteniment dels espais naturals tant públics com

privats; pel tema també ramader, amb la recuperació de races

autòctones, que normalment és un criteri que sol acompanyar

aquest tipus de pràctiques; i també, evidentment, des del punt

de vista tant de l’economia com de l’ecologia, perquè

evidentment és una pràctica molt més econòmica que haver-ho

de fer per mitjans mecànics i evidentment sense més

contaminació -i acab amb una altra broma- que la del metà dels

animals encarregats d’aquesta tasca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Diputat Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president; telegràficament per anunciar el

vot favorable de la nostra formació a aquesta iniciativa, ja que

va a favor del medi ambient i de la biodiversitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

MÉS per Menorca. Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

MÉS per Menorca votarà a favor de la PNL que ens du avui

el PP, i ho farem perquè el que proposen serà beneficiós per al

bon manteniment de les masses forestals, els torrents i les races

autòctones. 

Per a l’elaboració d’aquest pla entenem que hi hauran de

participar diferents direccions generals, com poden ser

Recursos Hídrics, IBANAT, FOGAIBA, Ramaderia...

L’aplicació de la silvopascicultura -ui!- pot tenir diverses

aplicacions i beneficis sempre que es reguli dins un marc on

quedin especificats els supòsits, els condicionants; d’aquí la

necessitat de fer aquest pla que proposa la PNL.

Permetre que els ramats puguin pasturar dins les masses

forestals d’acord amb un pla de gestió ajuda a la controlar la

densitat de la vegetació a les àrees de tallafocs, per exemple, i

també com a regenerador dels ecosistemes. Ara bé, segons la

intensitat del pasturatge s’haurà d’establir l’equilibri adequat

per a una gestió sostenible del medi natural o dirigida cap a una

fi concreta: ús forestal i ramader en comú. També s’haurà de

tenir en compte l’efecte perjudicial sobre la vegetació natural

si es pastura molt en una parcelAla, però també l’aspecte

beneficiós de l’efecte sobre l’augment de la diversitat botànica,

a més de la repoblació forestal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Falta el portaveu del Grup

Parlamentari Mixt.

Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.

Diputada Silvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señores

diputados y diputadas. Efectivamente, como se ha comentado,

la silvipascicultura -me ha salido bien, David- es una disciplina

de las ciencias forestales que busca la integración de bosques

y pastos para una gestión y un aprovechamiento sostenibles de

ambos sistemas, además de una actividad esencial y un ingreso

añadido: limpia el bosque, disminuye el riesgo de incendios, el

abonado por heces mejora la productividad maderera, y además

puede reportar ganancias económicas al pastor o propietario.

Además esta disciplina tiene que fomentar que los rebaños que

pacen por dentro de las masas forestales y los torrentes de

acuerdo con un plan de gestión que sea aprobado por el órgano

competente, siempre gestionados por personas que replieguen

los rebaños, los hagan pacer dentro de las zonas establecidas

con la carga ganadera necesaria y controlando las especies que

se puedan ver afectadas.

En nuestras islas, debido a la gran actividad turística que

tenemos, muchas personas que estaban arraigadas al medio

rural se han desvinculado de esta actividad para aumentar la

población urbana y atender al sector turístico. Quizá uno de los

principales problemas con los que se encuentren la situación y

el futuro de nuestros bosques y pastos es la falta de capital

humano que se dedique al pastoreo y que pueda realizar

actividades como la silvipascicultura. Para ello consideramos

fundamental la formación. Desde el Govern se han realizado

varios cursos para formar personas en este campo profesional;

durante el pasado año se han realizado cursos de prácticas de

silvipascicultura, cursos de jueces en razas autóctonas y cursos

de razas autóctonas en extensivo, y desde nuestro grupo

entendemos que es fundamental seguir por esta línea de trabajo

para precisamente evitar el problema que podría generar la falta

de capital humano que se dedique a esta actividad.

Además el medio agrícola tradicional se ha visto afectado

por los cambios de uso del agroturismo rural, el encarecimiento

de la mano de obra y el desarrollo de la sociedad de ocio -

senderismo, excursionistas, cotos de caza, etc.- y esto ha

favorecido el abandono de los terrenos agrícolas,

favoreciéndose o dándose las condiciones propicias para que en

los bosques o en las zonas de pasto se produzcan incendios

forestales o que la limpieza de torrentes no sea la adecuada. Es

aquí donde esta disciplina puede jugar un papel fundamental

dando utilidad a razas autóctonas, como puede ser la vaca

mallorquina, que han reducido mucho sus censos poblacionales

y que deben ser protegidas. Es aquí donde un plan de

silvipascicultura, donde se controle el sobrepasto de estas razas

que tienen aptitudes muy adecuadas para el aprovechamiento

de pastos forestales, pueda encontrar un equilibrio que permita

la protección de estas razas autóctonas, a la vez que son

utilizadas para evitar el peligro que suponen los incendios de

nuestros bosques o masas forestales, generando además puestos

de trabajo y dando rentabilidad económica a los ganaderos que

apuestan por estas razas. En este sentido varios gobiernos

municipales han sido pioneros en nuestras islas en, por

ejemplo, la limpieza de torrentes. 

A día de hoy la presencia de rebaños dentro de las masas

forestales no significa gestión de las masas forestales, sino que

significa abandono y “asalvajamiento” de estos animales, por

lo que aunque la silvipascicultura afecta directa o

indirectamente a varias áreas de la conselleria y esto hará que

sea un plan que necesite e implique el esfuerzo de muchas áreas

de la conselleria, consideramos desde el Grupo Parlamentario

Socialista que es fundamental redactar este plan y daremos

apoyo a la PNL presentada por el Partido Popular.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Per contradiccions té la

paraula la Sra. Margaret Mercadal, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Només volia dir que vos agraesc

que doneu suport a aquesta proposició o de llei. Crec que és

una feina que s’ha de fer. També estic d’acord amb el Sr.

Martínez -ara no em sortia- en el tema que sí que és cert que
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necessitarà d’un pressupost però, clar, supòs que ja serà un

tema més de govern, però sí que és cert que aquest pla

autonòmic és necessari si volem que tengui una efectivitat i que

sigui perdurable en el temps. Per açò només vos volia agrair

que tots els grups li doneu suport, i que passeu bones vacances.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Bé, així com s’ha duit el

debat puc entendre que es pot aprovar per assentiment, no és

vera? Doncs en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 5491/16, relativa a creació d’un pla

autonòmic de silvopascicultura.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7204/16, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a

creació d’una ponència tècnica sobre gestió sostenible de

residus a les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 7204/16, presentada pels grups parlamentaris MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, Grup Socialista, Podem Illes

Balears i Grup Mixt, relativa a creació d’una ponència tècnica

sobre gestió sostenible de residus a les Illes Balears.

Per defensar-la té la paraula, per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, el Sr. David Abril, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, és molt senzill perquè crec que també seria fàcil

compartir la finalitat d’aquesta proposta, esper que per al

conjunt dels grups parlamentaris, no només per als signants.

Tots i totes sabem que els residus són uns dels vectors més

importants pel que fa als impactes ambientals, en general jo

crec que arreu del planeta arran del model de consum en el qual

vivim que és consumidor i generador de residus, tot el que

consumim acaba sent de qualque manera un residu, i molt

especialment uns impactes que agreugen a una realitat molt

marcada pel model turístic, com és la nostra, on evidentment,

idò, si arribam a tenir 13, 14 milions de turistes generam molts

més residus encara ara dels que realment es poden gestionar

d’una manera òptima, des del punt de vista de la sostenibilitat.

Està clar que hi ha unes normatives marc tant a nivell

europeu com a nivell espanyol que es basen en una sèrie de

principis, que al final totes les normatives, plans i accions fins

arribar al terreny local es miren de complir, no sempre, de

vegades amb major i de vegades amb menor encert; es parla

d’uns principis, com són els qui contamina paga o el de la

gestió, diguem, de proximitat, allà mateix on es genera el

residu, que no sempre es du endavant de la manera més adient.

I també d’una jerarquia en la gestió que hauria de prioritzar la

prevenció, vull dir, el residu que no es genera després és un

residu que llavors no has de gestionar. Per tant, aquesta seria

una mica la política o el principi més important, però a la

vegada prou difícil de complir en el nostre cas, pel que

comentàvem del model turístic.

Malgrat els avenços que hi ha hagut en els darrers anys pel

que fa als indicadors de reciclatge i de recollida selectiva, tot

i que no arribam ni d’enfora als objectius europeus, encara hi

ha molt de camí per recórrer en el conjunt de les Illes, per

exemple en el tema de la fracció orgànica. La recollida, per

exemple, selectiva orgànica no arriba, en el cas de Mallorca i

de Menorca, a un 3% del conjunt de residus sòlids urbans que

es generen, quan realment representa un 30 un 40% del volum

de residus sòlids urbans. O en el cas d’Eivissa i de Formentera,

ni tan sols encara existeix aquesta recollida. I a Mallorca i a

Menorca, insistesc, encara la fracció és molt petita. Per tant,

només en aquest camp ja hi ha moltíssim camí per recórrer tot

i saber que les realitats en matèria de gestió de residus són molt

diferents a cada illa i que cada illa és competent amb el gruix

de la gestió dels residus, sobretot pel que fa a la gestió de

residus urbans i als de construcció i demolició. 

La majoria de les competències són dels consells i també

tenim models diferents de gestió, malgrat som un arxipèlag.

Formentera depèn molt, moltíssim del transport, pràcticament

tot el que genera de residus ho trasllada, via transport marítim,

que hi ha sempre una brega històrica per mirar que s’assumeixi

per part de la comunitat on les subvencions en matèria de

transport marítima via REB el cost del transport. Per tant,

també en som corresponsables de Formentera cap a Eivissa.

Eivissa té un sistema basat sobretot en l’abocament tot i que

té previst en el seu pla director una planta de compostatge.

I Menorca, que tenia en el seu moment un sistema molt

basat en el compostatge, també ha anat evolucionant amb la

normativa de la Unió Europea i cada vegada ha tengut més

problemes per colAlocar aquest compostatge per a ús agrícola.

Per tant, ara el que creix també és la planta d’Es Milà, que tots

sabem també, per les diferents informacions que han sortit en

premsa o qualque debat fins i tot que hem tengut en aquest

parlament, que també es troba, diguem, en el llindar del

colAlapse pel que fa al model de gestió. 

I a Mallorca, idò, ja fa anys que tenim un sistema que a

alguns els sembla fantàstic i a altres no ens ho sembla tant, però

que, en tot cas, jo crec que podem coincidir que és, per ventura,

excessivament depenent de la incineració, que sempre com a

tractament finalista pot acabar sent l’opció fàcil perquè al final

t’acaba rompent aquella idea de la jerarquia en la gestió de

residus o de la prevenció, perquè quasi quasi és el que surt més

a compte, perquè ens entenguem, sempre és cremar, no?, tot i

que hi ha unes instalAlacions que s’han d’amortitzar.

Tenim realitats diferents, les competències la major part són

dels consells, el Govern també té una sèrie de competències,

per exemple, en matèria de residus contaminants, de sòls

contaminats, i de residus perillosos, tot el que tendria a veure,

per exemple, amb deixalleries, que no hi ha tampoc uns

estàndards pel que fa a les diferents deixalleries que moltes

vegades al final se’n fan càrrec els ajuntaments o les

mancomunitats. Per tant, i ara justament coincideix en un

moment que els diferents consells revisen els seus plans

directors de residus i on el Govern també té intenció de fer una

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607204
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llei autonòmica de residus, la qual, entre d’altres coses, podria

contemplar, per exemple, el fet que, malgrat evidentment cada

consell té les seves competències i el seu model, la normativa

europea i espanyola també ens obliga que hi hagi com a mínim

una coherència de polítiques en tant que és un sistema...

compartim tota una sèrie de problemàtiques o de denominadors

comuns i que hi ha d’haver una mena de pla director o

coordinador de les polítiques dels diferents plans directors

insulars. 

Per tant, el que planteja, ja aterrant en aquesta proposició

no de llei, és la creació d’una ponència tècnica en aquest

parlament que pogués acompanyar aquesta intencionalitat,

diguem, del Govern de fer una normativa autonòmica pròpia en

matèria de residus, i que els diferents grups parlamentaris,

d’acord amb els consells insulars, el Govern i els ajuntaments,

ens posàssim d’acord a fer, a tirar endavant aquesta ponència

duent aquí gestors, experts, experiències que hi hagi en matèria

de gestió sostenible de residus a llocs o a indrets que poden

tenir una problemàtica semblant a la nostra, com pugui ser l’illa

de Sardenya o la de Krk a Croàcia, que esmenta la proposició

no de llei. 

Sí que volia acabar dient, ja ho he avisat abans als altres

grups, al Sr. Nadal no he tengut temps perquè no havia arribat,

que sí que hi ha un petit error de redacció en el text de la

proposta, quan diu que “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern a crear una ponència d’estudi”, que evidentment el

que hauria de dir la proposta és que “El Parlament de les Illes

Balears acorda crear una ponència d’estudi”. 

I res més a afegir per part del nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Els grups proposants fem aquesta

PNL sobre la creació d’una ponència tècnica sobre la gestió

sostenible dels residus a les Illes Balears perquè, tot i la

legislació vigent, anam molt enrere pel que fa a la gestió de

residus.

Vivim en un món cada vegada més contaminat que ens

condueix cap a un desastre ecològic, per això aquesta necessitat

de posar-nos-hi d’una vegada a trobar les solucions més adients

per reduir al màxim la generació de residus, atès que vivim a

unes illes fràgils, les quals depenen bàsicament del turisme.

Ajuntar territori limitat i masificació, és a dir, petjada

ecològica, ens obliga prendre consciència per tal de trobar

solucions escaients. 

L’informe SOER 2015 assenyala, igualment, que hi ha

indicis que les nostres economies s’aproximen als límits

ecològics del sistema en el qual estan immerses i que comencen

a fer-se patents alguns dels efectes de les limitacions dels

recursos físics i mediambientals. Les estimacions existents

indiquen que el consum mundial total excedeix la capacitat

regenerativa del planeta en més d’un 50%, en altres paraules,

consumim més del que el nostre planeta pot produir en un

determinat període sense afeblir la seva capacitat productiva.

La reducció de residus és el primer i més important pas de

la jerarquia per solucionar el problema d’aquests, implica

actuar amb sentit crític des del primer pas de tota acció lligada

al consum i redueix la quantitat de residus a tractar i la

contaminació lligada a totes les activitats del tractament

corresponent. La quantitat de recursos naturals utilitzats per a

la seva fabricació també disminueix.

El millor residu és aquell que no es produeix, cal fomentar

les tres erres, reduir, reutilitzar i reciclar. Sempre és més

econòmic i més ambientalment sostenible utilitzar material

reciclat que material nou. I és que en un món interdependent el

que fem a nivell local repercuteix a nivell global. Moltes de les

matèries primeres que vénen, vénen dels altres països. 

El Sr. Abril ha fet esment a l’abocador d’Es Milà i és cert

que està saturadíssim, just avui s’ha presentat una iniciativa per

conscienciar la gent per tal que recicli. És que de fet no arriba

al 20% dels fems que es recullen a Menorca i que estigui

seleccionat per al seu reciclatge.

Vet aquí la necessitat de crear aquesta ponència per tal de

posar la nostra comunitat en el bon i tan important camí de la

gestió dels residus.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula la Sra. Diputada Sílvia Limones, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, pues más o menos

seré breve, añadir y complementar lo que han dicho los

compañeros sobre la presentación de esta PNL. Efectivamente,

el objetivo debe ser buscar fórmulas para aumentar el

porcentaje de recogida, tanto de fracción orgánica como otros

residuos, en todas las islas ya que, tal como nos marcan las

leyes estatales y europeas, el porcentaje que tenemos ahora

mismo de recogida está muy lejos de que podamos alcanzar los

objetivos, y tenemos que seguir trabajando para que esto se

haga efectivo. 

Políticas como las que se hablaban de recogida puerta a

puerta en los municipios, ver algún tipo de fórmula para que el

que contamina paga o mirar otras experiencias que se hayan

llevado a cabo en otras islas y que hayan sido positivas para

aumentar el porcentaje de recogida de todos los residuos que

generamos, debe ser la línea que debemos seguir, y pensamos

que es necesario un plan de coordinación entre todos los planes

de gestión de residuos insulares y por esto se presenta esta

iniciativa para crear la ponencia de estudio de residuos de las

Islas Baleares, que pensamos que es muy necesario.

Nada más, gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per un temps de

deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors

diputats. Des del nostre grup parlamentari, el Grup Podem Illes

Balears, trobam que és molt important i és gairebé súper

necessari que hi hagi una llei de residus a nivell autonòmic i a

nivell balear, però no només que es pugui aprovar i que es

pugui debatre, sinó que sigui consensuada i sigui debatuda

entres els diferents agents socials, i per això ens hem afegit a la

petició de fer aquesta ponència tècnica de residus per tenir tots

els punts de vista, ja que ens pot hipotecar per a molts d’anys

si trobem... o si.... si tirem per un model de gestió erroni o

equivocat.

En això és molt important que hi puguin participar experts

en altres models que es puguin fer en altres illes semblants a les

Balears i... que hi hagi el temps suficient per poder treballar bé

aquesta llei i que sigui... bé, que sigui pràctica i que sigui útil.

A més, la gestió que s’ha fet en alguns casos aquí, a les

Balears, ha estat molt dolenta i volem denunciar la importació

de residus que s’ha fet des d’Itàlia i des d’Irlanda del Nord i

volem que aquesta llei pugui acabar amb aquestes pràctiques

que són molt imprudents, que són antiecològiques,

irresponsables i que s’han dut a terme per a l’anterior govern

del Partit Popular.

Creiem que hauríem de determinar l’article 19 de la Llei

13/2012 i no permetre aquesta importació de residus, haurem

d’anar a un altre model. Per això en aquesta ponència és molt

important que es puguin convidar i participar a moviments

socials i experts i garantir que aquesta llei sigui moderna i que

posi les Balears al capdavant de l’exportació de residus.

També hem de ser pioners en aquest tipus de gestió de

residus i hem de cuidar el medi ambient i posar l’accent en la

reducció, en el reciclatge i la gestió en la proximitat dels

residus.

I seria tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Diputat Rafel Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres anunciam que estam a

favor d’aquesta PNL, votarem a favor. Entenem que els motius

que s’han exposat per part dels diferents ponents tots ens

semblen coherents. Som conscients que, per exemple, la

recollida selectiva que es fa a Mallorca, que és el que més

coneixem, jo me n’adono que a pobles al voltant de Manacor,

per exemple, hi ha pobles que es fa recollida selectiva, a altres

no se’n fa.

Ja ho ha dit el Sr. Abril, els mateixos consells tenen

diferents maneres d’enfocar aquest tema i, per tant, entenem

que es fa necessari canviar l’actual model de gestió de residus.

Estam d’acord amb el que diu la PNL de crear aquesta

ponència d’estudi, amb tècnics que ens puguin orientar i,

lògicament, al Partit Popular ens agradaria participar en la

confecció d’aquesta llei que reguli el tema de residus.

Per tant, ja anticipam que hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Diputat Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Malauradament nosaltres no

donarem suport a aquesta proposició i no pel tema de fons, que

ens sembla molt bé, el tema de fons, lògicament, i ens sembla

molt bé que hi hagi una llei de residus, tot això ens sembla

beníssim.

El que passa és que hauríem de començar a reflexionar

sobre la capacitat d’aquest parlament, de la seva assumpció de

feines i de la feina de qualitat que pot fer, perquè, és clar, si ens

dedicam a crear ponències, dimarts passat vàrem crear una

ponència sobre les autopistes d’Eivissa, és igual, però, és clar,

ens dedicam a crear ponències, hi ha una ponència del

Reglament, una ponència de Formentera, una ponència... bé.

Tots els temes em semblen molt importants, però, és clar, els

mateixos grups han elevat una queixa a la Mesa de

l’acumulació de feina i nosaltres mateixos ens contradiem, i jo

vull fer aquesta reflexió, perquè és clar, aquí tots tenim grans

idees, tots són temes molt importants -tots són temes molt

importants- evidentment, però és clar, tenim la capacitat que

tenim i per tant, nosaltres mateixos ens queixam que hi ha una

acumulació de feina i després ens dedicam a afegir al banyat.

Jo crec que hauríem d’entendre que molts d’aquests temes,

i aquest per a mi, és un tema que el Govern hauria de liderar i

que el Govern és qui té els mitjans i qui té la capacitat i qui, en

tot cas, hauria de crear una comissió d’experts, que haurien de

fer un esborrany de la llei i que hauria de provocar el debat.

Perquè, és clar, si no, sembla que ho ha de fer aquest

parlament, que no som els que tenim més mitjans ni els que

tenim els enginyers ni els que tenim els experts ni els que tenim

els tècnics, i jo no sé si perdem un poc... i sé que es fa des de la

més bona intenció, no pos en dubte en cap moment la bona

intenció, el contrari, la vull lloar la bona intenció. 

El que passa és que només vull fer un toc d’atenció de si no

val la pena reflexionar sobre la capacitat que tenim per encarar

un debat molt tècnic, perquè aquest és un debat molt tècnic, i

evidentment al final hi ha una llei de residus i aquesta llei de

residus l’ha d’aprovar aquest parlament, i evidentment hi haurà

una participació de tots els grups parlamentaris, però jo no sé
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si canviar l’ordre d’aquests factors, que és el que es fa, no sé si

això és el més intelAligent.

Per tant, jo convid els grups proposants que reflexionin,

perquè és clar, si d’aquí a una setmana, supòs que no, perquè

no hi haurà període de sessions, però si en el setembre cream

quatre ponències més sobre quatre temes que segur que també

seran molt importants, idò evidentment tal vegada ens haurem

posat una fita de gran quantitat de feina, però la qualitat

d’aquesta feina començarà a minvar, i no crec que aquest hagi

de ser l’objectiu que tenguem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula per contradiccions el grup

proposant per un temps de cinc minuts, Sr. David Abril, té la

paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, vull agrair al Grup Popular el suport a la proposició.

I pel que fa al Grup d’El Pi, he de dir al Sr. Melià que

compartesc part de la reflexió que fa sobre el nivell de

saturació de feina que hi pot haver a un moment donat en

aquest parlament, però també demanar-li comprensió pel fet

que també... jo crec que entre tots podem aportar un poc de

racionalitat a això i de calendari. I que... evidentment la

intenció, i ho diu també la mateixa proposició, és fer una feina

compartida amb el Govern i complementària, en el sentit que

el Govern evidentment ha de liderar, podríem fins i tot discutir

a un moment donat qui té més temps o recursos per fer segons

què, però evidentment crec que aquí amb aquesta ponència

podem... es pot fer una feina important d’aportar a la feina que

faci a un moment donat el Govern, de fer un projecte de llei,

perquè les qüestions que afecten els residus pens que són

estratègiques no només per abordar una problemàtica que tenim

ara, sinó també aquest canvi de model econòmic que crec que

d’alguna manera tots i totes també compartim.

Crec que tots compartiríem que si som capaços de treure

d’aquesta ponència, de la llei que en pugui sortir o que pugui

alimentar la feina d’aquesta ponència, que deixem enrere

alguns absurds, com per exemple que no s’acompleixi

estrictament el criteri que qui contamina, paga, no?, el Sr.

Nadal parla dels ajuntaments que fan una bona feina de

recollida selectiva, altres no tant, però al final, per exemple, en

el cas de Mallorca, tots els ciutadans, fins i tot els ciutadans

també que tal vegada han fet més els deures a l’hora de reciclar,

hem d’acabar pagant una mateixa tarifa. 

Per tant, ja no acomplim el principi de qui contamina, paga.

Idò, això, ho haurem de revisar. I està clar que haurem de

mantenir durant una sèrie d’anys el sistema d’incineració, no?

Que acabem amb aquest déjà vu del transport de residus de

Formentera; que posem ordre en el tema d’un pla de

deixalleries, de maneig de residus perillosos o de les terres

contaminades, quants d’anys ha arrossegat per exemple el tema

de Majórica, dels terrenys de Majórica, perquè entre altres

coses no hi havia una eina ni normativa ni logística diguem

adequada per abordar aquesta qüestió? O un darrer absurd, amb

el qual acab aquesta intervenció, que al mateix temps que

importàvem residus, i sort que això ja s’ha aturat, d’altres illes,

almanco pel sistema públic, eh?, no vol dir que s’hagi aturat per

altres sistemes, també és un advertiment que vull fer, a la

vegada, per exemple, de Menorca, s’estigués portant... o sigui,

importàvem residus d’Itàlia i exportàvem biomassa a Itàlia, vull

dir que és una situació una mica absurda, quan la biomassa

també es podria aprofitar aquí, no només a efectes de residus,

sinó a efectes de generació d’energia, també més ecològica. Idò

acabar amb tot aquest seguit d’absurds i de disfuncions i som

capaços de fer-ho amb la feina i amb el coneixement que es

pugui aportar en aquesta ponència, que jo crec que és una

ponència tècnica i tot el que aportarà és coneixement, i llavors,

el Govern, evidentment, que faci la seva feina.

Però pens que a tots els parlamentaris i parlamentàries,

encara que anem una mica més carregats de feina, ens anirà bé

abordar aquest tema, que, a més, per altra banda, jo pens que

no deixa de ser prioritari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Bé, passam a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 7204/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

10 vots a favor, 1 abstenció.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 7204/16, relativa a creació d’una ponència

tècnica sobre la gestió sostenible dels residus a les Illes

Balears.

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

Moltes gràcies.
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