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EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent ple. Abans de començar el següent punt,
la Sra. Sílvia Tur ens ha fet arribar a la Mesa l’escrit RGE núm.
739/19, pel qual avisa de la seva assistència avui a la Sra.
Plenària, per tant em sol·licita l’excepció de l’article 86.1 del
Reglament del Parlament, com si hi ha qualque moment que
vulgui sortir o no.

Per tant, deman si ho podem excepcionar a la resta de
grups? Sí?

Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo, com el darrer pic que es va
donar aquesta situació, nosaltres, tots els grups estam d’acord,
no ens hi oposam, però a mi m’agradaria, ja ho vaig demanar
l’altra vegada, doncs tenir un detall sobre quins seran els casos
excepcionals a partir d’ara; ho dic perquè la situació de la Sra.
Tur, que jo la compartesc, la comprenc i l’he viscuda, mai no
havia ocasionat en aquest Parlament, durant tots els anys
d’existència d’aquest Parlament en què moltes han estat les
dones que ens han precedit que han estat mares i han tengut
infants petits essent diputades, mai no havia ocasionat un
escrit d’aquesta naturalesa, sobretot quan es tracta de
votacions, que sabem l’hora que es donaran les votacions i que
és un temps determinat.

Per tant, jo demanaria que se’ns fes arribar per part del
lletrat del Parlament un informe amb tots els casos en què es
podrà excepcionar aquest article d’ara en endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Doncs passam a la tercera sessió
plenària.

Punt únic.- Debat i votació del di ctamen de la
Comissió de Medi Ambient i  Ordenació Territorial del
Projecte de llei RGE núm. 7154/18, complementat amb
l'escrit RGE núm. 7155/18, de resi dus i sòls
contaminants de les Illes Balears.

Passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui que correspon
al dictamen del Projecte de llei RGE núm. 7154/18 -silenci,
per favor-, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.

Presentació  per part del Govern del Projecte de llei, si
n’és el cas, té la paraula el Sr. Conseller, el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bon dia a tothom. Avui arribam a una fita d’aquesta
legislatura, un dia important, un dia on aprovarem una llei
pionera a l’Estat espanyol, una llei pionera a les Illes Balears,

una llei pionera a Europa. A les Illes Balears produïm més de
800.000 tones de residus cada any, per tant, era ben hora ja
d’afrontar aquest repte, tenir la nostra primera llei de residus,
tenir la nostra primera llei de residus per fer front a aquest
repte, a una illa, a un lloc amb aquesta biodiversitat i amb
aquesta sensibilitat, i per això és important haver donat aquesta
passa i haver donat aquesta passa amb una llei pionera, amb una
llei valenta, una llei que segueix l’estratègia de plàstics
marcada per la Unió Europea, una llei que recull les directives
de residus en concepte d’economia circular, i una lle i que,
abans de ser aprovada, ja té efectes en el medi ambient perquè
el sector econòmic ja s’hi adapta en part.

És una llei on tots serem claus, les administracions, els
ciutadans, el sector econòmic, perquè tots som necessaris per
aconseguir els objectius que ens hem marcat; tots cada dia
produïm residus, avui, vostès, abans d’arribar aquí, ja han
generat una gran quantitat de residus que hauran de ser tractats.
Era necessari generar aquests residus? Aquesta és la pregunta
clau d’aquesta llei. Cada dia tots generem residus, cada dia tots
hem d’actuar per evitar-los. Aquesta llei ha generat sinèrgies
arreu de l’Estat, a altres comunitats autònomes els he d’agrair
la seva participació, com Catalunya, València o Navarra, i ha
estat inspiradora d’iniciatives al Congrés o de debats a altres
comunitats autònomes. Per tant, és una llei valenta i una llei
que té ben clar e l seu objectiu: la protecció del nostre
ambient, la protecció del nostre entorn.

Una llei que neix d’un llarg procés de participació, que
neix de recollir diferents sensibilitats, interessos, diferents
punts de vista, i de recollir l’experiència de les Illes Balears.
Vull donar les gràcies a totes les entitats, empreses, tècnics,
tota aquella experiència, i em dirigesc a vostès especialment,
tota aquella experiència durant anys acumulada, ens hem de
sentir orgullosos de la feina feta durant molts d’anys, que ens
permet avui afrontar aquest repte amb major capacitat.

El residu que no es genera és el millor, per tant, e l
principal objectiu d’aquesta llei és la reducció i ens marcam
per al 2021 una reducció del 10% sobre el que es produïa el
2010, i per al 2030 una reducció del 20%, però hem de tenir
en compte tant els ciutadans de les Illes Balears com tots
aquells que ens visiten, per tant tots els indicadors s’han de fer
sobre l’índex de pressió humana, no val que diguem que som
els que més reciclam perquè ens compten el que generen els
nostres visitants.

En aquesta legislatura vam dir que seria la legislatura de la
mar, hem fet el decret de posidònia, properament l’ampliació
de Cabrera, la creació de noves reserves, però aquesta llei
també forma part d’aquest paquet per protegir la nostra mar,
pensin vostès en l’illa del Pacífic de plàstics, que té una
superfície com França, Espanya o Alemanya; o amb les xifres
que diuen que el 2050 hi hauria més plàstics que peixos a la
mar, per tant, hem de fer qualque cosa per protegir el nostre
entorn d’aquests plàstics. Per això ens hem marcat objectius
clars, mesures per reduir el plàstic a les nostres vides, com
puguin ser les borses lleugeres o molt lleugeres que hagin de
compostables, les anelles de les llaunes biodegradables, les
safates dels aliments que siguin compostables; els (...) o els
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nostres dentífrics que tenen plàstics i nanoplàstics s’adaptin,
s’haurien de comercialitzar les versions reutilitzables de
moltíssims elements que així ho permeten; hem de desterrar
el plàstic d’un sol ús, els tassons, els plats, les palletes, tots
aquests elements innecessàriament, construïts amb un
material de plàstic que es degraden molt lentament, per altres
materials, no es prohibeix clarament, però sí aquest material.
O les càpsules de cafè, una innovació que genera un valor
afegit, però que també genera un impacte gran sobre el nostre
medi, que els hem d’exigir com exigim a altres productors
responsabilitat ampliada d’aquests, a més a més també als que
produeixen encenedors.

Lluitam contra la generació d’aquests envasos, ja siguin
també els de l’administració pròpia, dins el Govern hem de
donar exemple, les institucions públiques han d’evitar la
generació de residus de plàstic, per això potenciam les fonts
d’aigua potable, els elements d’envasos reutilitzables o a tots
aquells esdeveniments, concerts, que estiguin promocionats
pel Govern que s’hi cerquin alternatives a l’ús, d’envasos d’un
sol ús o de tassons d’un sol ús. Crec que és necessari donar
aquesta passa endavant.

L’èmfasi en el plàstic, abans els he posat exemples a nivell
internacional, hem parlat de l’illa dels plàstics, hem parlat de
la xifra del 2050, però l’impacte ja dóna a la nostra mar
Mediterrània, l’impacte ja té lloc a les Illes Balears, l’IEO,
l’Institut Oceanogràfic Espanyol ja ha detectat dins els peixos
de les Illes Balears traces de plàstic, per tant hem d’actuar. A
(...) a les darreres necròpsies sempre es dóna com a una causa
de mort l’existència de plàstics, per tant ja afecta la nostra
biodiversitat i, per tant, hem d’actuar.

No només hem d’actuar amb mesures de reduir els residus
en el tema dels plàstics, també ho hem de fer amb altres
elements, com les tovalloletes, que no són conscients els
ciutadans de l’impacte que generen, els hem d’avisar, hem de
col·laborar amb els ajuntaments i crear ordenances per
organitzar els residus, per prevenir-los; volem evitar aquestes
imatges a les nostres platges plenes de llosques de tabac, hem
d’actuar del concret, del petit detall, perquè aquesta llei neix
dels detalls, neix de la gestió del dia a dia, neix de la gent que
cada dia ha generat residus posant exemples concrets, perquè
hem d’avançar.

Els productors han de trametre al Govern tota la seva
informació i és importantíssim, demanam esforços de
reducció als consumidors, però també els hem de demanar als
que generen residus, per això els productors cada quatre anys
hauran de fer un pla de reducció de residus. I aquests ens
permetran minimitzar l’impacte des del primer moment, des
del moment de la producció.

Fa uns dies parlàvem a la llei agrària -per cert, Sr.
President, haurem de canviar aquests tassons de plàstic quan
aquesta llei entri en vigor.

(Algunes rialles)

A la llei agrària parlàvem de sobirania alimentària,
parlàvem de la capacitat de la nostra terra de produir aliments
per a tots, de poder fer aquesta sobirania, però també hem de
parlar del residu alimentari, del malbaratament, a la nostra
terra es generen molts d’aliments i es malbaraten i per això
hem de marcar uns objectius. Per al 2020 hem de començar
a fer les passes i generar un acord de diagnosi, arribant a
acords, a un pacte social entre tots, indústria, agricultors,
indústria, restauradors, hotels, tothom ha de dir la seva per
evitar aquest malbaratament alimentari; menjar que es perd en
el camí, que podria ser aprofitat, que podria ser, si garantim la
traçabilitat, la seva seguretat alimentària, podria ser utilitzat
per altres persones per generar un bé o, a més a més, també
amb els restaurants o amb els hotels, actes que ara mateix són
una minoria que demanam endur-nos les restes, poder-nos
endur-les i aprofitar-les, hem d’evitar que tant ens ha costat
produir aquest aliment, tan ràpidament es malversi.

Els nostres pobles han demostrat amb moltíssimes
experiències, i aquí veig alguns gestors als quals els ho vull
agrair, la nostra capacitat per reciclar, per tant ja hem parlat de
reduir, de reutilitzar, però també hem de parlar de reciclar, i
hem demostrat ja amb experiències, amb fets, amb realitats,
que som capaços, i per això ens marcam objectius ambiciosos
en aquesta llei, per al 2021 ens marcam que un 50% dels
materials, com el paper, els metalls, el plàstic, el vidre hauran
de ser reciclats. Però en els envasos som més ambiciosos,
fins arribar al 75% per al 2030; està clar que ho hem
demostrat que són possibles, però ho hem de fer i ho hem de
fer amb mesures concretes, com pugui ser el fet que serà
obligatòria la recollida selectiva de la matèria orgànica, del
tèxtil, dels residus perillosos. Cal que en origen se separin els
residus perquè així després puguin ser tractats, hem d’apostar
per al compostatge domèstic i el compostatge comunitari i, a
més a més, hem de promulgar amb aquesta llei que tots els
contractes de neteja vulguin recollida separada, si els residus
se separen en origen poden ser tractats, poden ser recuperats,
poden ser reutilitzats, poden ser reciclats, però si no
aconseguim això no aconseguirem els nostres objectius.

I ens marcam, si em permeten la broma, amb l’article
“deixalles”, com diuen els companyes del Servei de Gestió de
Residus, als quals els vull agrair l’esforç fet, l’article que diem
que hem de ser capaços de reutilitzar, ja està de
l’obsolescència programada, ja està bé de tots aquests
elements que tenen una vida curta, que és més fàcil tirar-los
que tornar-los arreglar! Ens marcam objectius de reutilització
i per això per al 2025 el 3% dels residus domèstics han de ser
gestionats i preparats per a aquesta reutilització.

I com no pot ser d’altra manera, com vam dir al principi de
legislatura, com vam demanar al Consell de Mallorca, no pot
ser, si volem ser unes illes sostenibles que siguem el femer
d’Europa. S’ha d’haver acabat que per maquillar nombres
econòmics es dugui fems de fora per ser incinerada a la nostra
terra. Per això, en aquesta llei es prohibeix la importació de
residus per ser incinerats en instal·lacions públiques. Cal
deixar-ho clar: e l Consell de Mallorca va prendre la seva
decisió i avui aquí al Parlament es reafirmarà per llei. Per tant,
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evitarem així temptacions d’altres de recuperar aquesta
iniciativa.

Hem d’aconseguir que aquest objectiu sigui possible i,
com diem, l’educació ambiental és l’instrument més poderós
per fer-ho possible. Hem de canviar consciències, els ho diu
un regidor de poble, un regidor que s’ha disfressat, ha vist com
en la seva tercera edat es disfressava de poalet, de bossa de
prepagament, que feien còmics a les escoles. L’educació
ambiental és l’eina del canvi, hem d’explicar a la gent per què
volem reciclar. No és un caprici, és per l’impacte que genera
dins el nostre ambient. És per intentar generar una economia
nova. És perquè volem ser una societat més sostenible, una
societat més justa.

I per això hem de prendre mesures concretes, com per
exemple que l’1% dels contractes de recollida vagin destinats
a l’educació ambiental. Si no ensenyam a demanar-nos el per
què de tot plegat no avançarem en aquesta societat.

I damunt el món de residus sempre pesa un dubte gran, un
dubte de la manca de dades, de la transparència. És clau que
tots els gestors expliquem bé on van dirigits els doblers
públics, on van dirigits els esforços perquè la transparència
serà clau perquè tothom cregui en aquest model. Per això,
incorporam un concepte tan fàcil com el de pagament per
generació i tan complicat, on cada ajuntament haurà
d’implantar la seva manera, on cada ajuntament haurà d’adaptar
la seva realitat... com fer aquesta recollida selectiva.

Exigim una transferència a les tarifes, si pagam per una
cosa hem de saber per què pagam, a les taxes, als preus públics
de recollida, als preus de tractament, als  beneficis que es
generen de la gestió dels residus.

Els gestors de residus hauran de dir-nos quines dades han
tractat de residus. No pot ser la disparitat de dades que tenim,
si volem afrontar de forma metòdica el futur hem de saber les
dades i no podem... que els sistemes de gestors, de
responsabilitat ampliada no ens donin, no ens facilitin les
dades de manera acurada perquè si no tenim aquesta
informació no podem elaborar sistemes de gestió adequats.

Ens hem marcat uns objectius clars per al 2020 i si no es
compleixen evidentment haurem de desenvolupar mecanismes
per fer millores, no ens serveixen els sistemes actuals si no
aconseguim els objectius i , per tant, haurem de fer nous
mecanismes de recollida selectiva, nous mecanismes de
responsabilitat ampliada perquè així com estam ara no estam
avançant a complir els objectius.

Permeti’m que faci un petit detall sobre la llei a l’apartat
de sòls contaminats, probablement l’apartat menys conegut,
però on també innovam, recollim els sòls degradats i la
necessitat voluntària de la seva recuperació, facilitam que si
un sòl està contaminat es pugui recuperar de forma voluntària.

El camí que ens ha dut a aquesta llei a dia d’avui no ha estat
senzill, ha estat un camí llarg. Vull agrair a tots la seva
implicació, als funcionaris, als tècnics, al director, a tots els

empresaris que ens han ajudat per entendre les necessitats, a
les entitats, a totes aquelles persones que de forma anònima
poden dir que són els autors intel·lectuals de moltíssimes de
les mesures, perquè els puc dir que en aquest cas, en aquesta
llei no hi ha cap dubte que de l’esborrany inicial que vàrem
treure a exposició i en la qual varen participar amb els sectors
s’ha anat enriquint, moltíssimes gràcies per tot plegat.

Una llei pionera en residus, com deia, la primera llei
adaptada a la nostra realitat, a protegir el nostre entorn, a
protegir les Illes Balears, unes illes que han de mirar cap a la
mar, que probablement moltíssimes vegades l’hem tenguda
oblidada, amb mesures que són pioneres, amb mesures amb
les quals Europa ens fa costat, no en tenguin cap dubte; amb
mesures que hem tirat endavant amb valentia, però que són
reals, que són reciclables i que a més altres entitats, altre
organitzacions ens seguiran; amb uns objectius clars, amb uns
objectius ambiciosos, sí.

El Sr. Company no vol ser el primer. Sr. Company, ara no
hi és, no és una decisió no ser el primer, és una obligació ser
els primers. Les Illes Balears són de les més afectades pel
canvi climàtic , són de les més afectades per l’abandó de
residus, són de les més afectades per la contaminació marina.
Per tant, és la nostra responsabilitat actuar, si volem exigir a
la resta d’estats , si volem exigir a la ciutadania esforços
nosaltres també els hem de fer.

I en aquesta llei és importantíssim perquè significarà un
canvi de model, un canvi de model per a les empreses, un canvi
de model per als ciutadans, per als gestors, que entre tots ho
farem possible, canviarem la forma de consumir per ser una
societat més responsable, una societat més sostenible.

I ens hem preparat, durant aquests anys ens hem preparat,
pel camí moltíssima gent que ja s’ha avançat i vull agrair a
totes aquestes empreses, supermercats, cadenes hoteleres,
distribuïdors, que ja fan esforços, que avancen en aquest text
per fer-ho possible, perquè l’economia circular, aquest
paradigma, generar llocs de feina, generar riquesa, generam
protecció del medi ambient, però també generarem esforços
i millores per als nostres treballadors.

Que quedi clar que la línia bàsica d’aquesta llei és un lema
molt senzill: el millor residu és aquell que no es produeix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Vidal. A continuació passarem
al debat de les esmenes mantingudes al projecte de llei. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 10334,
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10335, 10336, 10337, 10339, 10340, 10342, 10706, 10707
i 10709/18, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo intent en les meves intervencions parlamentàries no
reiterar arguments, per tant, molts dels arguments que ha
expressat el conseller en els quals coincidim evidentment no
els repetiré, no sé si la repetició d’arguments és un residu,
però arriba a ser un poc molest que contínuament diguem el
mateix. 

Per tant, crec que és una llei ben orientada, és una llei que
no ha rebut cap esmena a la totalitat, la qual cosa ja és un
índex, un signe que cap grup no la combat, diguem, d’una
manera absoluta.

Pensam que és una llei que va -com ha dit el conseller- en
la protecció del medi ambient. Hem de lluitar per minvar el
plàstic, aquesta és una gran lluita de les societats occidentals
i hem de reduir l’emissió de residus d’una manera desaforada
que és el que fan aquestes societats de consum que tenim.

Aquesta llei, un dels seus plantejaments és ser més
ambiciosos, el conseller deia ser els primers en els objectius
marcats un poc per la normativa de l’Estat i per la normativa de
la Unió Europea, anar una passa més enllà. Ho dic perquè hi ha
un caramull d’esmenes, sobretot dels grups parlamentaris
Popular i de Ciutadans que, diguem, no estan d’acord,
qüestionen la competència de les Illes Balears per anar una
passa més enllà. El nostre grup parlamentari, que creu molt en
l’autogovern de les Illes Balears, a totes aquestes esmenes ens
posicionam ja directament... hi votarem en contra com ho
vàrem fer en ponència i en comissió ja que sí pensam que
tenim capacitat normativa i capacitat legal i capacitat
competencial per anar una passa més enllà.

Dit això, començaré per les esmenes del nostre grup
parlamentari que consideram més rellevants i més importants
i que encara estan pendents i que no han estat incorporades,
per tant, a la tramitació d’aquest projecte de llei.

Tenim dues esmenes relatives al sistema de dipòsit,
devolució i retorn. Aquest sistema és un poc una innovació, és
vera que la llei no estableix que s’hagin d’implantar aquests
sistemes, obri la porta al fet que es pugui fer si els consells
insulars així ho consideren pertinent, però nosaltres tenim
dues esmenes perquè entenem que, per una banda, la
implantació d’aquest sistema, en tot cas, ha de requerir una
justificació econòmica i una anàlisi de vida de l’envàs i del
producte. Pensam que les dificultats i els costos que genera la
implantació d’aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn han
de ser ven valorades i ha d’estar justificada com pertoca
aquesta implantació. Per tant, volem que la llei incorpori una
motivació extra que no es troba en aquest moment al projecte
de llei perquè es pugui fer aquesta implantació.

I una segona qüestió per a nosaltres molt important en
relació amb aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn és
que la seva implantació no pugui suposar una obligatorietat per
a determinats establiments, per què? Perquè les maquinàries
i les instal·lacions que du aparellades la implantació d’aquest
sistema puguin provocar una minva de superfície del negoci
que el faci inviable, i per això tenim una esmena que diu que
preferentment les maquinàries i les instal·lacions d’aquest
sistema s’implantin en domini públic, i que si no és possible
la seva implantació en domini públic en tot els comerços amb
una superfície inferior a 300 m2 no estiguin obligats, no se’ls
pugui obligar a tenir aquesta maquinària i aquestes
instal·lacions, perquè consideram que és una superfície ...,
també estam oberts a qualsevol transacció, si és una qüestió de
minvar a 250 metres evidentment no serà aquest el problema
perquè es tiri endavant aquesta esmena, però pensam que els
comerços amb una superfície petita, si està oberta la
possibilitat que obligatòriament hagin d’instal·lar aquesta
maquinària, e l que farem és que aquest comerç no tengui
superfície per funcionar.

Per tant, en la mesura que El Pi sempre intenta estar al
costat del petit i mitjà comerç, del comerç de proximitat, i
donar-li facilitats i equilibri, no voldríem que aquesta
possibilitat d’un sistema de depòsit, devolució i retorn
s’acabin convertint en un nou desequilibri de les grans
superfícies en relació amb el petit comerç, i això és un risc
que existeix, perquè és evident que el petit comerç no té les
superfícies útils, no té la capacitat de superfície per acollir
aquesta maquinària que sí que poden tenir altres. Per tant
aquest és un primer..., dues esmenes molt importants en
relació amb el sistema de depòsit, devolució i retorn.

Una segona esmena molt important, en la nostra opinió,
que queda pendent d’El Pi és la relativa al cànon. La llei preveu
la creació d’un nou tribut; aquest tribut és el cànon per gravar
la disposició del rebuig per dipòsit i incineració. Aquesta
previsió és a una disposició  addicional; nosaltres
l’eliminaríem, entenem que la llei ja incorpora mesures prou
contundents per no fer necessària la implantació de nous
tributs en aquesta matèria. Per tant nosaltres no estam d’acord
amb aquest increment constant de la pressió fiscal. L’altre dia
sortia un estudi -divendres passat, crec- un estudi que diu que
a les Illes Balears tenim la pressió fiscal més alta, i afegir al
banyat ens pareix una equivocació.

Ens queden, a part d’aquestes esmenes, set esmenes,
aquestes ja molt més puntuals. Una és relativa als productes
d’un sol ús. Nosaltres entenem que els productes d’un sol ús
haurien de ser definits per una ordre del conseller, perquè
pareix relativament fàcil identificar què és un producte d’un
sol ús però al final no ho és tant, i  el tema polèmic de les
maquinetes d’afaitar n’és un exemple, perquè les maquinetes
d’afaitar pareix que són d’un sol ús però realment no
s’utilitzen només una vegada, normalment aquestes
maquinetes d’utilitzen diverses vegades, provoquen diversos
afaitats. Per tant entenem que aquí hi pot haver una inseguretat
jurídica, que la nostra esmena seria que es pogués resoldre
amb un llistat clar del que són productes d’un sol ús a través
d’una ordre del conseller.
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Tenim esmenes per allargar l’horitzó temporal, per
exemple en aquesta qüestió específica. És vera que hi ha hagut
canvis importants en l’horitzó temporal de la llei, moltes
esmenes nostres han estat incorporades a aquesta qüestió de...
en quin moment l’obligació i la determinació de la llei serà
obligatòria. I després hi ha tota una sèrie de noves obligacions
que entenem que s’haurien de matisar; per exemple el
conseller ha parlat de les dades, que els operadors o els
gestors subministrin dades; nosaltres estam a favor que se
subministrin dades individualitzades dels productes, però no
sempre això és tan fàcil, i per tant tenim una esmena que diu
que motivadament, justificadament, amb autorització de la
conselleria competent, es pugui, en lloc d’aportar les dades
individualitzades, es pugui aportar una estimació objectiva; per
què?, perquè, ja dic, al final això estam d’acord que el principi
general ha de ser l’aportació, però no sempre serà tan fàcil, i
així ho sabem tots, i per tant això genera una dificultat i
hauríem de trobar un mecanisme que tancàs el sistema i
permetés superar les dificultats.

El nostre grup parlamentari està satisfet amb la tramitació
parlamentària, s’han incorporat esmenes i aportacions d’El Pi
en aquest projecte de llei, pensam que és una llei necessària,
imprescindible, i els convidam sobretot a repensar la seva
postura en relació amb el tema del petit comerç i amb el tema
de comerços de superfície inferior als 300 metres per intentar
garantir la seva viabilitat econòmica.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 10710,
10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 10718, 10719,
10720, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729,
10730, 10732, 10733 i 10844/18, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, público asistente. Bien,
señoras y señores diputados, para Ciudadanos el desarrollo de
la economía de un país sólo tiene un camino, y es avanzar
hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y que
tienda a la contaminación cero del aire, del agua y del suelo.

El objetivo es claro: que el crecimiento y el desarrollo
económico no estén reñidos con la protección del medio
ambiente y la protección de la salud humana, y para ello, como
ya hemos discutido aquí en este tiempo, uno de los grandes
retos del siglo XXI, uno de otros retos, es el crecimiento
basado en la economía circular, una economía donde el
residuo deja de ser residuo para convertirse en materia prima
para ser reutilizada. Por lo tanto, efectivamente, necesitamos
una norma en nuestra comunidad que aborde la gestión del
residuo para su preparación para ser reciclado como materia
prima o bien reutilizado y, por otra parte, necesitamos también
una norma para prevenir la producción del residuo, porque

siempre va a existir un volumen de residuo no reutilitzable ni
reciclable, y que va a tener que ser eliminado bien en
vertedero o bien por incineración, y en ambas vías al final
suponen un uso de un suelo que es a su vez un recurso
limitado.

Por lo tanto, en cuanto al proyecto de ley de residuos, de
suelos contaminados, elaborado por el Govern, he de
comentar que pese a que no dudamos de que el fondo de la
norma coincide con nuestras consideraciones que acabamos
de exponer y por tanto apoyaremos aquellos artículos que así
lo recogen, a su vez consideramos que el proyecto de ley
regula medidas que están absolutamente fuera de su ámbito
competencial, lo cual nosotros consideramos grave, porque
esto conlleva a que la norma genere una gran inseguridad
jurídica, porque introduce normativas contradictorias a la
europea y a la estatal, y todo ello va en contra del esfuerzo de
todos los sectores a caminar juntos de manera global hacia la
economía circular y la reducción de los residuos.

Siempre lo hemos comentado. La cuestión de la
contaminación es una cuestión global; se ha de actuar
localmente, las comunidades tienen que dar instrumentos para
actuar localmente, pero los acuerdos son globales. Así, el
proyecto de ley incluye medidas que no se ajustan a los
grandes acuerdos alcanzados en Europa en cuanto a la
economía circular, y que están plasmados en las nuevas
directivas europeas rompiendo el mercado único, que es uno
de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Y por otra
parte  el proyecto de ley posee medidas que tampoco se
ajustan a la normativa estatal básica.

Por todo ello hemos registrado 26 enmiendas, de las
cuales nos quedan vivas 21, que a continuación defenderé
brevemente cada una de ellas puesto que ya se ha puesto
muchísima argumentación en la ponencia.

Nuestra enmienda al artículo número 2 va encaminada a
que sin perjuicio de que se pueda alcanzar una tasa de reciclaje
de los residuos de envase de un 75% antes del año 2030,
como propone el proyecto de ley, pedimos que en todo caso
se tendrá que dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados
según la normativa europea, que es de un 70%.

Queremos recordar que la directiva europea se ha
aprobado hace nada, en el 2018, y el 70% es un gran acuerdo
aceptado y consensuado por todos los estados y con todos los
sectores implicados, que es lo importante , que se han
comprometido a hacerlo.

Por ello, creemos que la normativa de las regiones, de las
comunidades, debe ir encaminada a hacer especial hincapié en
dar instrumentos para que se pueda alcanzar ese 70% recién
acordado globalmente, del cual, desgraciadamente, estamos
muy alejados. 

Por lo tanto, yo considero que como políticos nuestra
función no es decir estar muy contentos porque con un boli
hemos puesto que yo voy a ser mejor y voy a subirlo del 70%
al 75% mientras tenemos un vertedero en Ibiza, en Ca Na
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Putxa, y tenemos un vertedero en Es Milà que llevan lustros
siendo delitos continuos medioambientales y ni un solo
gobierno ha sido capaz de hacer absolutamente nada, nada,
donde se están vertiendo todas las basuras sin reciclar porque
no hay plantas de reciclaje. Por lo tanto, me parece una
absoluta hipocresía decir, voy a subir del 70 al 75% cuando ni
siquiera ni un solo gobierno ha sido capaz de parar ese delito
medioambiental. 

Por lo tanto, en nuestra enmienda proponemos que los
gobiernos seamos, al menos, honestos y que los gobiernos
demos instrumentos para que efectivamente se produzca el
reciclaje, no estamos aquí para poner fechas y para poner
topes, esto ya está decidido globalmente en Europa, estamos
aquí para dar instrumentos y que el reciclaje se realice. 

En cuanto a nuestras enmiendas referidas al artículo 9 así
como al artículo 32, al artículo 26 y al artículo 27, todas ellas
hacen referencia a la responsabilidad ampliada del productor
y a las responsabilidades financieras que deben asumir los
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del
productor, los SCRAP. En dichos artículos el proyecto de ley
adopta medidas sobre la responsabilidad ampliada del
productor que no se ajustan a la normativa estatal básica, y es
sabido que el Estado tiene competencia exclusiva para
establecer las medidas en este ámbito, una competencia
exclusiva que de hecho así incide en ello la propia ley en el
punto 1 del artículo 26, por lo que no se entiende que luego se
legisle sobre este tema a sabiendas de que no se tiene
competencia.

Miren, en los artículos 26 y 27, por ejemplo, se expone
que el Gobierno de la comunidad autónoma podrá imponer a
los productores un tipo específico de sistemas colectivos de
responsabilidad ampliada del productor, los SCRAP, cuando
esta medida está fuera de su nivel competencial. Todo esto
genera una inseguridad jurídica por contradicciones
normativas que van en contra de la propia naturaleza de una
norma, que es precisamente generar seguridad jurídica.

Por otra parte, en cuanto a las enmiendas del artículo 23,
que regula los productos de un solo  uso, comentar que
nuestras enmiendas van encaminadas a cumplir con las
directivas europeas en cuanto a la prohibición de venta y
distribución de determinados productos puesto que es
competencia de la Unión Europea. No se puede prohibir la
venta en Baleares de un producto que sí está permitido por
toda la Unión puesto que rompe con el mercado único, que es
uno de los pilares fundamentales, porque ese mercado único
es el que permite los grandes acuerdos para avanzar en la
economía circular y en la reducción de residuos. Sólo los
grandes acuerdos con todos los sectores y a nivel global son
los que nos van a permitir avanzar, y eso se consigue habiendo
un mercado único.

Por otra parte, comentar que la normativa europea acerca
de los productos de un solo uso la estamos tramitando ahora
y hay que esperar a los acuerdos a los que lleguemos. 

Por último, comentar las enmiendas al artículo 24,
referidas a las medidas de prevención de envase. Aquí se nos
han aceptado varias enmiendas, pero nos quedan unas cuantas
vivas. Miren, si bien estamos de acuerdo que se tienda a tener
fuentes de agua potable en los edificios públicos, no estamos
de acuerdo que en los espacios o eventos de la administración
pública se prohíba la venta de bebidas en envase de un solo uso
siendo estos envases reciclables. 

Miren, si un producto se comercializa en envases que son
reciclables y el producto sigue la normativa de la
responsabilidad ampliada del productor para su recogida, lo
que se tiene que hacer es facilitar sistemas de recogida al
consumidor para que estos envases que son reciclables se
conviertan en materia prima, pero como esto no se hace lo que
hace esta norma es lo más sencillo, pues prohíbo la venta del
producto por el hecho de que el consumidor no está
concienciado y no recicla. A nosotros este artículo realmente
nos parece un despropósito, lo que no se puede hacer es que
paguen injustos por pecadores; e l que cumple, cumple, y al
que no cumple hay que hacerle cumplir. 

Por tanto, comentar que desde Ciudadanos votaremos a
favor de todos aquellos artículos que estén a favor de toda la
economía circular, pero no votaremos a favor de todos
aquellos artículos que extralimitan su nivel competencial o
propongan medidas desproporcionadas por el hecho de que el
ciudadano no está concienciado de su responsabilidad como
un actor fundamental dentro de la nueva economía circular.

Por último, ya en cuanto a nuestro posicionamiento con
respecto al resto de enmiendas, pues, seguiremos con el
mismo sentido de voto que en comisión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 10743,
10744, 10746, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755,
10757, 10758, 10760, 10762, 10763, 10766, 10768, 10769,
10770, 10771, 10772, 10773, 10775, 10776, 10777, 10778
i 10779/18, i  per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra.
Perelló. 

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Dedicaré la meva primera intervenció a defensar les esmenes
presentades per aquest grup i que resten vives, i em permetran
unes consideracions prèvies per contextualitzar-les. 

En primer lloc, el projecte diu que beu de les directives
comunitàries que són d’aplicació en aquesta matèria que ara,
avui, ens ocupa i certament recull alguns aspectes que ens
mereixen una valoració positiva. No obstant, entenem que el
text hauria de mantenir la necessària coherència i
harmonització en temps i contingut a les directives i a la
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transposició que en faci l’Estat, ja que l’objectiu de la
transposició és precisament garantir un marc normatiu adequat
i harmònic per al desenvolupament de l’economia circular a
Espanya. 

Malgrat això, el projecte s’avança als processos de
transposició i, si bé, com s’ha dit, s’esmenten els marcs
normatius comunitaris a parer nostre no es fa una traducció
adequada d’aquest al text i en alguns casos fins i tot la
regulació no s’ajusta a aquest marc, i adopta continguts i
mesures en qüestions que encara no han estat resoltes per la
Unió Europea i que a nivell comunitari es poden acabar
resolent en un sentit diferent al que ara s’adopta, la qual cosa
pot acabar afectant l’efectivitat de l’aplicació de les directives
i de la transposició que l’Estat en faci i augmenti la
complexitat del marc normatiu aplicable i no contribuint
precisament a la seguretat jurídica.

Així, per exemple, les noves directives inclouen requisits
mínims generals de funcionament per als  sistemes de
responsabilitat ampliada dels productors, que cobreixen tots
els envasos comercialitzats que estan en procés de
transposició a nivell dels estats membres, i l’efectivitat i
eficiència d’aquestes mesures només es poden avaluar una
vegada que han estat completament implementades i aplicades
a l’àmbit nacional i  europeu. Per tant, només llavors seria
possible  avaluar si calen accions o mesures addicionals o
normatives complementàries sobre els envasos.  

En conseqüència, les mesures que adopta el projecte sobre
la base de la competència autonòmica, que li permet adoptar
mesures addicionals de protecció al medi ambient, suposen,
a parer nostre, una extralimitació per prematures i crea
incertesa i confusió quan es preveu aplicar-les abans de
l’efectiva transposició de les directives. 

Els productors necessiten claredat en les seves
responsabilitats legals i un marc normatiu estable i també
harmonitzat per a així fer possible la investigació, les
inversions i la innovació en aquesta matèria, i el projecte que
avui s’aprovarà no va en aquesta línia.

Pel que fa a les esmenes que mantenim vives, explicaré les
més importants. Així les esmenes a l’article 2 que es
mantenen cerquen ajustar e ls objectius prevists per al
reciclatge dels residus d’envasos, al que fixa precisament la
Directiva 94/62, un cop ha estat modificada per la Directiva
2018/852 i, per això, se cenyeixen els objectius relatius a la
preparació  per a la reutilització dels residus domèstics
susceptibles d’operacions d’aquests tipus.

I quant al llindar temporal d’aquests objectius, si bé s’ha
ampliat durant la tramitació parlamentària del 2020 al 2021
consideram que és insuficient i que en línia del que estableix
la directiva esmentada hauria de ser al 2025.

A l’article 9, sobre el pagament per generació, és
important tenir en compte que la llei estatal recull, amb
caràcter bàsic, quines són les responsabilitat financeres que
han d’assumir els sistemes col·lectius de responsabilitat

ampliada dels productors i, en concret, els costs que han de
suportar són exclusivament els corresponents al cost
addicional que representa la recollida selectiva.

A més a més i pel que fa a la previsió d’incloure dins les
seves obligacions les despeses per accions de conscienciació
i comunicació, no es pot obviar que, segons la normativa
estatal, l’assumpció d’aquestes despeses sempre té caràcter
voluntari i està supeditat al que s’acordi al corresponen
conveni.

Igual fonament té l’esmena que es presenta a l’article 27,
relatiu a les compensacions a càrrec dels SCRAP per a residus
d’envasos, i l’esmena a l’article 32, apartat 3.h), que es
refereix als recursos que integren els fons de prevenció i
gestió de residus i que inclou aquestes aportacions a les quals
ens acabam de referir.

L’esmena a l’article 22, relatiu a les mesures de prevenció,
reutilització i disminució de la condició de perillositat dels
residus, elimina la menció a afavorir i regular el mercat
d’envasos retornables per tal d’incrementar els que siguin
reciclables perquè és contrària a la Directiva 94/62, d’envasos
i residus d’envasos, que no contempla aquesta acció al seu
article 5.1. Per tant, s’hauria de limitar el foment i no regular
el mercat. Així mateix consideram més adient parlar de
realitzar campanyes d’informació als usuaris sobre els
productes que generen residus en lloc de preveure l’acció com
a una imposició.

L’article 23, regulació dels productes d’un sol ús, ha sofert
importants canvis durant la feina en ponència, amb alguns
estam d’acord i altres no els podem compartir, raó per la qual
mantenim les esmenes a aquest article. En primer lloc, perquè
algunes d’aquestes mesures afecten productes que no es
troben als llistats prevists per la Directiva marc de residus i no
obstant això, són objecte de prohibició o de fortes limitacions
al projecte, amb llindars temporals per a la seva aplicació
petits, malgrat la seva ampliació en ponència, la qual cosa
confronta clarament amb la normativa europea, sobretot quan
es tracta de productes que tenen sistemes de responsabilitat
ampliada del productor que, a més a més, compleixen.

En segon lloc, perquè el projecte no només prohibeix la
distribució i la comercialització, sinó fins i tot també l’ús
d’alguns d’aquests productes encara que -com ja he dit- no han
estat objecte de cap restricció per part de la Unió Europea o
aquesta només els ha subjectat com a molt a obligacions
d’informació de la seva capacitat de generar residus.

Finalment, les mesures que s’adopten respecte d’aquests
productes no prevists per la normativa comunitària no
comptem amb estudis tècnics i científics ni dades
contrastades i verificades científicament, a diferència del que
passa amb els productes als quals les directives subjecten
alguna limitació o prohibició.

Consideram, per tant, que abans d’introduir prohibicions
sobre els productes resulta indispensable avaluar de forma
acurada la idoneïtat de la prohibició enfront a altres mesures,
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com ara per exemple els acords voluntaris amb els productors
o la col·laboració públicoprivada i la recerca del consens. 

L’article 24, relatiu a les mesures de prevenció d’envasos,
parteix de la idea que s’ha d’afavorir i fomentar l’ús d’envasos
reutilitzables per a continuació prohibir en caràcter general
begudes envasos d’un sol ús en edificis i instal·lacions de les
administracions públiques a partir del 2021. En virtut
d’aquesta mesura les begudes en envasos d’un sol fabricades
a Espanya i a qualsevol altre estat membre no es podran
comercialitzar en edificis i instal·lacions públiques, la qual
cosa suposa una barrera a la lliure circulació de mercaderies.

A més a més, aquesta mesura s’aprovarà avui incomplint
l’obligació de notificació que imposa la Directiva 94/62, que
exigeix notificar a la Comissió Europea abans de la seva
adopció els projectes de mesures que es vulguin adoptar al
marc d’aquesta directiva que, entre altres coses, estableix que
els estats membres no poden impedir la posada al mercat al
seu territori dels envasos que compleixin les disposicions de
la directiva.

Així mateix la mesura també confronta amb la directiva
perquè entre les mesures de foment de la reutilització que
aquesta contempla no es troba en cap cas la prohibició de
comercialitzar determinats productes per no ser reutilitzables.

El mateix podem dir pel que fa a l’apartat 5 d’aquest article
24, respecte dels esdeveniments públics i les restriccions als
envasos d’un sol ús, a més de la previsió d’un sistema de
dipòsit quan en aquests esdeveniments s’hauria d’implementar
un sistema de recollida selectiva que asseguri una correcta
gestió dels residus.

Finalment, el tema de les anelles de plàstic que subjecten
els paquets de llaunes o les botelles de begudes és un exemple
de la manca de rigor del projecte i de certa improvisació. La
seva prohibició no figurava a l’avantprojecte, sorprenentment
aparegué al projecte de llei sense cap aval tècnic constatable
a l’expedient i com a mesura d’aplicació immediata, i després
de la feina en ponència ha quedat diferida a l’any 2021 sense
que hi hagi la certesa sobre alternatives viables al mercat per
a substituir-les i obviant els problemes logístics que la seva
prohibició pot comportar per al transport i distribució
d’aquests productes.

A tot això hi hem d’afegir la total absència d’estudis que
analitzin com afectarà a Balears les limitacions a l’entrada de
productes que no s’ajustin als requeriments que imposa la llei
enfront a altres zones del territori nacional i comunitari on
aquestes restriccions no existiran.

Sobre els  sistemes de responsabilitat ampliada del
productor mantenim les esmenes als articles 26 i 27. He de
dir que preveu la possibilitat, vull fer una petita menció -em
qued sense temps-, però sí que, si m’ho permet el president,
vull fer una petita menció a la previsió que fa el projecte a
l’establiment de l’obligatorietat del sistema de dipòsit,
devolució i retorn per a determinats residus i, deixant al marge
el que ja s’ha dit respecte de la competència exclusiva de

l’Estat per establir els SCRAP, s’ha rebutjat l’esmena d’aquest
grup que pretén substituir l’obligatorietat per un procés
participatiu amb totes les parts afectades, la qual cosa ens
preocupa, més sabent que el Govern compta amb informes
tècnics que no avalen precisament la implementació d’aquest
sistema a les Balears, informes que posen de manifest
l’impacte econòmic i social que els ciutadans hauran
d’assumir.

Hi ha una aposta forta del projecte de llei per aquest
sistema i, si bé és cert que la seva posada en funcionament se
supedita a  una prova pilot mínima d’un any, el cert és que no
s’ha explicat amb suficient claredat ni l’abast ni les
repercussions que un canvi de model d’aquest calat tindrà, ni
com pot arribar a afectar els ciutadans i, de fet, no hem vist
cap estudi seriós que avali el cost que tindrà per a cada ciutadà
de les Illes ni s’ha contrastat informació amb els sectors de la
distribució, l’hoteleria i el turístic respecte d’això. D’aquí que
excloure el procés participatiu que es proposa via esmena no
sembla un auguri, esmenes totes elles de calat suficient que -
entenem- mereixen una reflexió per part de tots els grups.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears RGE
núm. 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787,
10788, 10790, 10791, 10792, 10793, 10794 i 10795/18, i
per posicionar-se respecte a les esmenes presentades pels
altres grups parlamentaris té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bienvenidas y bienvenidos todas
las personas que de una forma u otra estáis implicadas ya sea
en las instituciones o en asociaciones o en colectivos en la
lucha contra el plástico.

Y es que hoy desde este parlamento venimos a declarar
eso, una guerra contra el plástico, venimos a destruir el nuevo
séptimo continente que emerge en nuestros mares, y también
hacia los micro-plásticos que bebemos e ingerimos día a día
todas y todos muy poco a poco, pero que lo hacemos. Hoy
venimos a dar marcha atrás a una gestión de un producto que
revolucionó el consumo masivo, y que hoy nos envenena
lentamente. El plástico se ha convertido en el enemigo de la
humanidad, pero sobre todo en el enemigo de nuestro tesoro
natural que conforman las Islas Baleares, nuestras islas.

La nueva cultura de los residuos ha llegado tarde, no hace
mucho más de tres años, en los primeros cien días de esta
legislatura. En ese momento la consellera del Consell de
Mallorca Sandra Espeja mandó parar los barcos que traían a la
isla de Mallorca la mierda, sí, digo la mierda de toda Europa

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810781
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810782
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810783
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810785
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810786
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810787
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810790
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810791
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810792
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810793
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810794
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201810795
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a quemar a Son Reus, aquí, a unos pocos quilómetros de
Palma. Aquel 29 de octubre de 2015 se hizo historia en las
Islas Baleares cerrando el último escándalo de la desarticulada
del Partido Popular. Como bien ha dejado clara la historia de
la ciudad de Nápoles la basura y la mafia son vasos
comunicantes, ambos muy malolientes, y la incineración de
residuos en Mallorca ha sido su versión balear y mallorquina,
todo un atentado contra el medio ambiente perpetrado por el
Partido Popular, que planificó una incineradora
sobredimensionada, como no puede ser de otra manera en las
obras realizadas por el Partido Popular...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... y cuyo punto de sadismo contra el medio ambiente vino de
la hoy...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... senadora y candidata a la alcaldía de Felanitx “Lady Caca”,
Catalina Soler, que decidió, ante la falta de basura propia para
incinerar, traerla de los cuatro confines del globo hasta aquí,
hasta Mallorca.

Es verdad que si bien los turistas generan más de un quilo
de basura al día y la variación estacional de esta porquería es
uno de los problemas endémicos de las islas mediterráneas
que la Comisión Europea se ha propuesta abordar, esto no son
excusas o no pueden ser excusas para la irresponsable gestión
de “Lady Caca” y sus amigos del Partido Popular de la basura.

Y sí, es que la basura no es algo que se le dé muy bien
gestionar al Partido Popular, que nos dejó un panorama
dantesco en todos los consejos, pero los governs del canvi de
los cuatro consejos han obrado el milagro de pulverizar año a
año los récords de reciclaje y hacer una gestión de residuos
responsable y digna del amor a nuestras islas. Quiero
agradecer desde este atril  a los consejeros de Medio
Ambiente de los cuatro consejos: al exconsejero Miquel
Vericad, del Consell d’Eivissa; a Sandra Espeja, del Consell de
Mallorca; a Javier Ares y a Aram Ortega, del Consell de
Menorca; y a Daisee Aguilera, aquí presente, del Consell de
Formentera, por el ejemplo de la gestión de basuras que
hemos dado al mundo, porque el mundo nos está observando.
La noticia de la prohibición de plásticos de un solo uso fue un
fogonazo que dio la vuelta al mundo. La audacia dels acords
pel canvi de acabar con el lastre que más ensucia nuestros
mares ha sido no sólo una noticia genialmente acogida
alrededor del mundo, sino un ejemplo que ha hecho soñar con
un mundo sin plásticos en los mares.

Pero si de algo ha servido de termómetro del éxito en
ciernes de esta ley fue el desembarco en este  humilde
parlamento autonómico de hordas de hombres trajeados,
lobbistas que recorrieron medio mundo porque han sabido ver
el potencial peligro de que esta ley se extienda como la
pólvora, porque ya se sabe: una buena idea es el virus más
contagioso. Hoy se plantean esta prohibición las mismísimas
instituciones europeas, y por nuestros despachos pasaron
lobbistas de Gillette, de Procter & Gamble, de Nespresso,

Hicom, Hewlett-Packard en su vertiente de tóners y cartuchos
de tinta; la Asociación nacional de aguas envasadas, la
Federación española de industrias de la alimentación y las
bebidas, Ecovidrio y Ecoembes, tal y como podéis ver en la
web de transparencia.podemos.info, donde está nuestra
agenda.

A todos y a todas los recibimos cortésmente, como no
puede ser de otra forma, para decirles que aun entendiendo sus
necesidades empresariales y sus intereses comerciales, nada
ni nadie está por encima de la protección de nuestro mar y de
nuestro medio ambiente, y esperamos, espero que pudieran
entender, si es que aprovecharon su visita a las Islas, el tesoro
que protegemos cada uno y cada una de los diputados que
estamos defendiendo esta ley en las Islas Baleares. Claro que
vistas las intervenciones y vistas las enmiendas de algunos
partidos como es el partido de Ciudadanos o el Partido
Popular, parece que esas visitas hicieron mella en su criterio,
accediendo a los intereses de estos lobbies.

Desde las sierras, pinares y (...), a las playas de arena
blanquecina y aguas turquesas, se  ven contaminados por
plásticos que a nuestra naturaleza tan sabia le cuesta siglos
desintegrar o metabolizar. Por ello, pido el voto en
conciencia, y particularmente me gustaría llamar la atención
sobre una de las cuestiones que todavía podemos fijar en
nuestra ley vanguardista de residuos, si es que atienden a
nuestra enmienda número 10795, la cual contiene la
obligatoriedad de la implantación del sistema de depósito,
devolución y retorno, que puede marcar más aun el cambio
cultural que queremos imprimir a esta ley. Con ella tenemos
también la 10781, para suprimir trabas a esta implantación del
sistema de depósito, devolución y retorno, y también la
10782, para suprimir de una forma obligatoria esa prueba
piloto, que sí que se haga pero que no sirva como una traba
legal para que se ponga en marcha este sistema. El concepto
está claro: que se responsabilice el consumidor de los
envases, y que tengan valor y que nunca se desprendan de ellos
irresponsablemente contaminando nuestras islas.

Se contamina de muchas formas, por eso presentamos -y
los residuos contaminan de muchas formas- por eso
presentamos también al 10792, en la que decimos que se
utilicen, en caso de que haya plagas, productos que no sean
contaminantes, porque entendemos que la ley no sólo tiene
que ser cuantitativa sino que tiene que ser cualitativa, y todas
las fumigaciones de parques, en centros escolares o  en los
alrededores de centros escolares y de campos, han de ser con
productos que no sean contaminantes. Por eso podemos
mejorar mucho la ley. 

La ley que hoy aprobamos es un paso decidido al futuro
que queremos, es el futuro que queremos, pero estamos
convencidos de que los estándares de protección ambiental
que hoy nos exige la Unión Europea dejarán a esta ley
obsoleta muy pronto; por eso pido a la próxima cámara trabajo
y esfuerzo para seguir liderando una lucha que puede poner a
las Islas Baleares en el liderazgo mundial, Sra. Ballester,
porque hay que actuar en local pensando en global. Esta ley es
y debe ser de la gente, esta ley al fin y al cabo es de aquellos
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que van a las playas a limpiarlas cada día de forma voluntaria,
y es de nuestro tejido empresarial de proximidad, que se va
concienciando de este problema. Es, al fin y al cabo, de la
ciudadanía de las Islas, que día a día está bajando el nivel de
residuos desechables gracias a la reutilización y al reciclaje,
y está permitiendo el azul del agua, el verde de los campos y
el brillo de la arena. Una mención a ellos y a ellas, a vosotras
y a vosotros, quiero terminar este discurso. Hoy estamos
tratando del futuro, estamos ampliando horizontes para
emprender un camino que nos reserva unas Islas Baleares no
del futuro sino con futuro.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. A continuació passam al torn
d’intervencions a favor o en contra. Per tant, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Diputada..., el Sr. Diputat -perdó- el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, no, perdó, Sr. President. Senyors
diputats, senyores diputades, en primer lloc vull saludar molt
afectuosament l’equip de la Conselleria de Medi Ambient aquí
present, especialment al director general de Residus, Sebastià
Sansó, que sense el seu lideratge, dedicació, empenta, il·lusió
i bona feina aquesta llei no hauria arribat a tan bon port com
els consensos que demostra tenir, reunits avui aquí a
representants de sectors tan diversos. Benvinguts també tots
els representants d’entitats, associacions i empreses, i gràcies
per la col·laboració activa durant tot aquest període de
tramitació de la llei. Gràcies de tot cor perquè demostra que
és una llei consensuada i que perdurarà en el temps.

En segon lloc, també vull agrair la tasca de tots els diputats
i diputades dels altres partits amb qui hem debatut cada una de
les esmenes presentades a aquesta llei, i no n’han estat poques,
de les 178 esmenes inicials ara aquí en queden 71 de vives, i
vull agrair, de nou, que se n’han consensuat amb tots els
partits.

Per altra banda, m’havia promès no parlar-ne, però és que
ahir el Partit Popular, en boca del seu portaveu, va dir , una
vegada més, que amb la Llei de residus coincidim en els
objectius a combatre, però no en la manera d’assolir-los, i va
posar un exemple que voldria comentar per deixar-lo..., perquè
quedàs clar que no és així. El Sr. Company, que es veu que els
residus no li importen molt perquè no ha vengut i no hi és aquí
ara, va dir que si algú va al metge i el metge li recomana que ha
de beure un litre d’aigua al dia durant un any al final seran 365
litres d’aigua, però no se’ls beurà en quinze dies perquè els
efectes serien contraproduents, i diu que el Govern amb la
Llei de residus vol fer això, beure els 365 litres d’aigua en
quinze dies. Al Sr. Company el que li hauríem de dir és que si
algú va al metge i el metge li diu que ha de deixar de fumar o
ha de deixar l’alcohol el que no pot fer és dir, bé, ja el deixaré

d’aquí tres, quatre anys, perquè aquesta és una tasca..., o no pot
dir, eh, en comptes de fumar tres paquets de tabac en fumaré
dos i mig i anirem avançant així. Així no arreglarem res, o ens
llevam el tabac i els mals hàbits com més aviat millor o no ens
en sortirem.

No sap quants peixos dels que mengem contenen
microplàstics a dia d’avui? I llagostes? Fins i tot diuen que la
balena que va morir aquest cap de setmana a Cala Millor
podria haver ingerit plàstics. Els plàstics, com el tassó que
fins fa un moment teníem aquí, per sort ens l’han canviat, les
canyetes, els encenedors o les fulletes d’afaitar d’un sol ús
estan per tot arreu. Fins i tot les anelles de plàstic , que
comentava la diputada del Partit Popular, ja s’estan eliminant,
ja hi ha alternatives a altres països d’Europa amb els quals
s’estan agrupant aquests envasos. 

Però tot i així no han bastat les mesures preses fins ara, el
planeta se’ns està morint i necessitam fer via per salvar-lo;
però no només això, els 28 ja s’han posat d’acord per acabar
amb bona part dels plàstics que recollim a la llei en els
mateixos terminis que a la nostra. El 2021 els plats, coberts,
bastonets de cotó d’un sol ús... to ts aquests productes ja
estaran prohibits. 

Ara entrant un poc en les esmenes de cada un dels partits.
El Partit Popular inicialment va presentar 37 esmenes, de les
quals 11 s’han aprovat, transaccionat o s’han retirat, en queden
26. Hem escoltat aquests dies que el Partit Popular està prou
d’acord amb els objectius que persegueix aquesta llei, i hem
d’estar contents d’escoltar-ho, ara bé, estaríem més contents
si aquesta llei sortís endavant per unanimitat o almanco sense
vots en contra. El plantejament del PP és que la llei balear va
més enllà del que diu la llei bàsica estatal i la comunitària, i no
compartim aquesta extralimitació competencial que diu el PP,
i voldria saber com ho farien ells per arribar als objectius
sense ser valents i anar més enllà de les lleis estatals. 

La Sra. Antònia Perelló  ha posat èmfasi en tres temes
principalment: no tenim competències per regular tot el que
regulam en aquesta llei i anam més enllà de les directives
europees, i també s’ha incidit que en certa manera no hi ha
consensos en el sector ni temps per adaptar-se perquè anam
amb terminis que volem fer massa via. 

Sobre les competències, aquesta llei va més enllà de la
regulació estatal i també va en la línia de la regulació europea
marcada a través de les directives en vigor i les que es
discuteixen a dia d’avui a Brussel·les. Segons un informe legal
encarregat per la Conselleria de Medi Ambient a un bufet
extern i independent totes les mesures reflectides en aquesta
llei tenen empara jurídica i legal dins les competències que té
aquesta comunitat autònoma.

Entenem la discrepància plantejada tant pel Partit Popular
com per Ciudadanos, que són els dos partits centralistes i
recentralitzadors, però tot el que reflecteix aquest projecte
són mesures addicionals de protecció del medi ambient,
competència autonòmica que desenvolupam per tal de protegir
el territori especialment sensible que són les nostres illes. 
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Sobre els consensos, jo no seria tan alarmista sobre el
temps d’adaptació que tenen els diferents sectors; tant des de
la conselleria com des d’aquest mateix parlament s’ha parlat
amb moltíssima gent. Només cercant les dades de amb qui ha
parlat el Govern, hi va haver un total de 3.489 opinions
expressades sobre dues preguntes formulades pel Govern
sobre residus, després hi va haver la fase pública de consulta
pública prèvia, després es va fer el tràmit d’informació pública
de l’avantprojecte de llei amb un total de 420 al·legacions per
part de 77 entitats diferents, a més, hi ha hagut reunions
sectorials amb diferents sectors com el de la distribució a
l’hostaleria i el comercial. S’ha escoltat i s’ha parlat
pràcticament amb tothom i tot això sense que el projecte de
llei arribàs al Parlament; una vegada aquí, com ha comentat el
diputat de Podemos, hem rebut visites de moltíssims de
sectors i hem escoltat moltes de les demandes, algunes
s’implementaran i d’altres no. 

Sobre les ajudes, el 2018 la Direcció General de Política
Industrial va treure ajudes per valor de 5,5 milions d’euros per
a la modernització productiva d’empreses i digitalització, és
a dir, per poder comprar maquinària nova fins a un 50% del
cost d’adquisició. Aquesta línia, que enguany es repeteix, ha de
servir perquè aquestes empreses es puguin adaptar. La
Direcció General d’Innovació també ha tret ajudes dels fons
Feder en projectes innovadors on les empreses es podien
acollir, i finalment la Direcció General de Residus ha tret
700.000 euros en una convocatòria per a projectes
d’empreses que apostin per l’economia circular amb
component social.

De Ciudadanos s’han acceptat o transaccionat 5 de les 26
esmenes que varen presentar. Totes, o pràcticament totes, van
en la línia de limitar l’ambició d’aquesta llei, consideren, com
bé ha dit la diputada de Ciudadanos, que ens hem de centrar
amb què fa Europa i no podem anar més enllà. Amb això no
ens entendrem mai, la nostra percepció del sobiranisme i de
la capacitat d’autogovern que tenim per anar més enllà en
temes de protecció del medi ambient farà que no ens puguem
entendre.

Però també voldria recordar-li que, pel que fa a la
responsabilitat ampliada del productor, nosaltres consideram
que els gestors de residus han de tenir més obligacions i no ho
ha comentat bé, però els convenis que signen amb els
ajuntaments per tal de desenvolupar la seva tasca hauran
d’assumir les despeses de comunicació; trobam que és una
cosa totalment lògica.

Sobre el tema de..., botaré un poc perquè no acabaré per
temps. Volia comentar les esmenes que queden pendents d’El
Pi, de les 17 que vàreu presentar en queden 9 de vives. La que
feia esment sobre productes d’un sol ús a la darrera versió s’ha
modificat ja l’articulat, de manera que es parla d’altres tipus de
productes; en certa manera deixam de banda els productes que
no són d’un sol ús al que cita la legislació europea. 

Pel tema de la implantació del sistema de dipòsit de
devolució i retorn, la llei ja recull que es faran tots els estudis
per fer-lo adaptat a les Illes Balears sense que suposi un

perjudici econòmic, especialment per als més petits. I també
podríem arribar a preveure, en cas d’implantar-se, que els
sistemes de retorn i devolució que no impliquin les màquines,
es podria arribar a fer manualment; en aquest sentit es podria
adaptar a les diferents mesures dels establiments. 

Sobre l’obligatorietat que els gestors subministrin les
dades per a nosaltres, com ja ha comentat abans el conseller,
és un tema fonamental per tal de poder executar la llei i
permetre excepcions seria obrir una porta a la qual s’acollirien
per tal d’excepcionar i no poder actuar en aquest sentit. 

Sobre el cànon, voldria explicar que a Catalunya
actualment està al voltant del 40% de recollida selectiva i al
2020 ha d’estar al 50%, i sobretot és important augmentar la
recollida de matèria orgànica, nosaltres actualment estam al
20%. La Unió Europea adverteix a l’Estat espanyol que és
important un impost finalista per poder arribar als objectius,
un impost on tot el que es recapti sigui per a polítiques de
prevenció i per potenciar instal·lacions de recollida de
matèria orgànica. 

Finalment, també em voldria centrar en Podem, en el to un
poc bel·licista en què s’ha expressat, hi estam d’acord que hi
ha una guerra contra el plàstic i sí hem de tenir clar que per
poder anar a una guerra cal estratègia, fermesa, força i
consens. Estam en una guerra contra el plàstic i estam fent un
atac mai vist abans a la Unió Europea, però no podem llançar-
nos sense consensos i sense tenir els mínims pactats amb tots
els sectors implicats. Aquesta llei està molt pactada amb tots
els sectors i per això consideram que serà viable i funcionarà.

Sobre el tema de les fumigacions, ja vàrem comentar que
la fumigació no és un residu en sí i dins una llei de residus no
trobam que sigui el lloc per posar aquesta esmena, trobaríem
que en un altre àmbit i amb estudis que ho avalassin sí que
podria ser viable.

I sobre el tema de l’obligatorietat de l’SDR, nosaltres som
partidaris d’un SDR que s’apliqui amb les condicions que estan
a aquesta llei. Aquesta llei està pactada amb tots els sectors
que l’han d’aplicar, amb els sectors ecologistes i, per tant,
consideram que modificar-la podria implicar que aquesta
guerra que vosaltres esmentau l’arribem a perdre i no és la
voluntat de ningú supòs.

Finalment ja per acabar, considerem que és un projecte de
llei molt ambiciós, però realista, factible i aplicable. Es tracta
de dur a la pràctica aquell lema ecologista que a molts de
nosaltres en ha acompanyat des de ben petits que diu: pensa
globalment i actua localment. Això és el que fem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patricia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom i sigui benvingut
el públic que avui ens acompanya. La llei de residus juntament
amb la de canvi climàtic són dues de les lleis més esperades
pels nostre grup perquè significa posar límits al nostre
territori, finit per definició i amb una pressió humana en
èpoques concretes que du al límit el fràgil equilibri ecològic.

Aquesta és una llei pionera i valenta i com a tal té el seu
molest per a alguns, però la realitat que vivim ens obliga, per
no haver fet els deures abans, per no haver estat prou
conscienciats dels problemes dels residus a cercar una llei de
màxims. Per açò aquesta llei ens posiciona davant un canvi de
mentalitat.

Les tres erres dels residus ja fa estona que les coneixem:
reduir, reciclar i reutilitzar i de sempre s’ha insistit en la
necessitat de reduir. Idò, efectivament, aquesta llei posa
l’accent en la reducció de residus. I com es poden reduir els
residus en una societat consumista? Evitant la seva producció,
canviant el material d’aquests productes que, per desgràcia,
acaben a la mar.

El filòsof francès Jean-Pierre Dupuy diu que la gent aprèn
a cop de catàstrofes com les de la Fukushima o Txernòbil. Als
diaris dels anys 80 els antinuclears eren tractats literalment
d’imbècils i romàntics però ara ja no, perquè han passat
aquests desastres i els tracten amb més respecte.

Amb el canvi climàtic passa el mateix, The Economist s’ha
torbat trenta o quaranta anys, després que el debat científic fos
clarament establert, a reconèixer que potser passava alguna
cosa amb el canvi climàtic, tot i que no hi ha hagut cap
desastre tan gran de moment.

Ens trobam, idò, en un lloc de no retorn amb tot el que açò
vol dir, fem tard, Espanya ha rebut un munt d’advertiments i
Europa la situa entre els 14 països que més retard duen en
polítiques de residus i corre el risc de no complir amb els
objectius dels 50% al 2020, incidint en aquests quatre
aspectes: recollida separada per a assegurar un reciclatge de
qualitat, esquemes eficients de responsabilitat ampliada a
productor, fiscalitat, sí, senyores diputades i senyors diputats,
aplicar fiscalitat verda és un requeriment d’Europa, no un
caprici de grups com el nostre. Europa ens ho diu clarament:
per aconseguir els objectius marcats és necessitaran
inversions adequades i innovació en productes, serveis i
polítiques públiques, tant públiques com privades.

Això només serà possible  si es quantifiquen de forma
apropiada els impactes al medi ambient i si el mercat
reflecteix també el vertaders costos mediambientals. 

Això implica aplicar sistemàticament el principi de qui
contamina, paga, fer desaparèixer subsidis que resultin
perjudicials per al medi ambient, fer que la càrrega fiscal no
recaigui en la feina, sinó en la contaminació i millorar la
qualitat de les dades, transparència i mètode.

Les estadístiques de producció, composició, transport i
tractament de residus no sempre s’obtenen aplicant els
mateixos mètodes ni amb el mateix nivell de detall en tots els
països d’Europa. Així es fa molt difícil fer-se una idea global
de la situació i detectar tendències o la manca de dades sobre
residus perillosos, qüestió especialment preocupant.

Al debat d’aquesta llei ens trobam dos posicionaments
contraposats, centralisme versus sobiranisme. Som conscients
que la gestió de residus és un tema molt delicat i complex en
el qual intervenen molts de factors i a més és fàcil perdre de
vista la situació global. La gestió de residus a Europa resulta
especialment difícil, cal protegir el medi ambient sense
distorsionar el mercat interior comunitari. 

És per açò que no hi ha una solució única que pugui
aplicar-se a totes les situacions, però l’estratègia de la Unió
Europea en matèria es fonamenta en una sèrie de principis
sòlids: principi de prevenció, la producció de residus ha de
reduir-se i quan sigui possible evitar-se; la responsabilitat del
productor i el principi qui contamina, paga, els que produeixen
residus o contaminen el medi ambient han de pagar tots els
costs de les seves accions; principi de precaució, han
d’anticipar-se tots els problemes potencials; principi de
proximitat, els residus han d’eliminar-se el més prop possible
del seu origen.

El projecte de llei de residus que avui debatem i
previsiblement aprovarem es basa en aquests principis. Per
açò em resulten sorprenent les contínues referències a la
legislació europea per part dels grups de l’oposició durant la
ponència. Ho reconec, ens costa d’entendre aquesta por a fer
una llei que, els agradi o no, marca el camí que seguiran altres
comunitats  i  països perquè, senyores i senyors diputats,
aquesta llei es basa en el principi de precaució, s’anticipa als
problemes potencials.

Una de les crítiques que ens han fet és l’extralimitació
competencial. No podem compartir aquesta insistència en el
marc normatiu espanyol. Per què no? Doncs perquè hi ha dues
velocitats al reciclatge de residus: la que porten les
institucions europees, entossudides a incrementar els
objectius a complir per tots els membres de la Unió Europea
en la dècada vinent i  la que porta Espanya que és incapaç
d’augmentar el percentatge de deixalles municipals que es
reciclen per complir, si més no, amb la normativa comunitària
vigent. Mentre a Europa de mitjana el 45% d’aquests residus
es reciclen, a Espanya està estancada al 29% i opta
majoritàriament, un 56%, per dipositar als abocadors les
deixalles urbanes.

Volem ser ambiciosos i per açò miram abans la legislació
europea, d’obligat compliment per a tots els estats, que
l’espanyola endarrerida en aquestes qüestions. 

Personalment se’m fa difíc il entendre que una de les
preocupacions expressades a ponència fos que potser hi hauria
productes que no es trobarien als supermercats. Doncs,
benvinguts als supermercats de Menorca on no sempre trobes
el que cerques i vivim sense cap tipus de trauma psicològic.
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No, és que sincerament no podem acceptar aquest tipus de
queixes més pròpies de les societats consumistes i no
conscienciades. L’arquitectura institucional i territorial del
nostre petit país és un factor més de dificultat a l’hora de
redactar aquesta llei i en conseqüència per al seu debat. És
d’agrair, per tant, que durant la comissió  per dictaminar
l’informe de ponència la Sra. Perelló remarqués que
comparteixen els objectius finals d’aquesta llei.

Així, les qüestions que més debat han generat ha estat les
d’àmbit competencial, els objectius percentuals, així com els
temps per aplicar la nova normativa, la responsabilitat
ampliada i la supressió de figures impositives, bàsicament
qüestions més d’àmbit ideològic, però tot i provar d’entendre
l’alteritat, la realitat és la que és, no podem perdre més temps,
ens volem emmirallar en aquelles ciutats i països que fan bé
les coses, com per exemple Malmö que ha aconseguit reduir
els residus que arriben a l’abocador del 22% de l’any 2001 al
0,7% al 2013, que cobreixen el 60% de les seves necessitats
de calefacció de la ciutat i l’àrea de Bornlof, evitant així els
combustibles fòssils que produeixen 25.000 tones anuals de
biofertilizant i 10.000 tones de compost, biogàs equivalent a
2 milions de litres de benzina i diversos metalls, inclosos
preciosos.

Aquests són els exemples que hem de mirar amb ambició,
amb responsabilitat de futur i si fins ara posàvem el focus al
ciutadà, ara aquest canvia i posam la mirada també als
productors.

Vull agrair també totes l’esforç fet per tots els grups
parlamentaris, fets a ponència per intentar arribar a acords tot
i que de vegades ha estat complicat. Vull agrair al Sr. Gallardo
la seva tasca com a coordinador, no ha estat gens fàcil, i a
Sebastià Sansó, quina feinada que has fet, gràcies.

I ara per acabar la meva intervenció llegiré un fragment del
discurs que Greta Thunberg, una jove suïssa de quinze anys, va
pronunciar a la darrera cimera del clima a Katowice i que és
una autèntica lliçó que ens obliga a reflexionar molt
seriosament sobre el que hem fet, però sobretot sobre el que
farem a partir d’ara: “Vostès diuen que estimen els seus fills
per sobre de tot, però els estan robant el seu futur davant dels
seus propis ulls. Fins que no comencin a centrar-se en el que
ha de fer-se en lloc del que és políticament possible no hi
haurà esperança. No podem resoldre una crisi sense tractar-la
com una crisi, necessitam mantenir els combustibles fòssils
a terra i hem de centrar-nos en l’equitat i si la solució dins del
sistema són tan impossibles de trobar tal vegada hauríem de
canviar el sistema en si mateix. No hem vingut aquí a pregar
als líders mundials que es preocupin, ens han ignorat en el
passat i ens tornaran a ignorar. Ens hem quedat sense excuses
i ens estam quedant sense temps, hem vingut aquí per fer-los
saber que el canvi està arribant, els agradi o no; el veritable
poder pertany a la gent”. 

Gràcies Greta per posar llum on altres volen posar foscor,
jo no sé vostès, però nosaltres volem estar a l’alçada del que
reclama aquesta jove, volem assumir la nostra responsabilitat
perquè volem poder mirar als ulls dels nostres joves i dir-los

sí, que sí, que som capaços de mirar més enllà i que
precisament perquè els estimam hem estat valents i
ambiciosos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia, Sr. President. Abans de res, una salutació a la
conselleria amb el seu director general al davant, als
representants dels consells, els que pateixen més els
problemes dels residus més directament en el seu dia a dia, a
totes les entitats i associacions que tant han col·laborat en
aquesta llei.

L’oportuna habilitat del creixement econòmica passa per
la preservació  dels recursos naturals i el paisatge i pel
manteniment de les activitats productives decisives a una
economia de serveis, unes activitats econòmiques que estan
vinculades encara avui a una elevada generació i consum de
contenidors i envasos, de residus que acaben per malmetre
massa vegades el medi natural. Els costs directes i indirectes
dels residus són econòmics, energètics, paisatgístics i
ambientals i lesionen l’oferta turística, és un cercle no gens
virtuós, d’una certa perversitat.

La llei vol contribuir a la sostenibilitat del model
econòmic des de l’equilibri entre el creixement sostingut, el
present, i la perdurabilitat, el futur. El problema dels residus
i el seu tractament necessiten de respostes locals, no podem
obviar l’avantatge insular, les grans concentracions de
demanda, de consum ni l’enorme pressió humana que genera
el turisme. No podem defugir d’una gestió i tractament
acurades i sostenibles, la llei hi dedica una bona part del seu
articulat, tot i que si hem de fer cas als debats polítics i
socials que ha suscitat, podria semblar que només preocupa
als responsables de planificar i gestionar i no a la resta de
gent, només els qui ho pateixen de manera directa, però tot
açò és d’una importància transcendental i hi ha acord,
enhorabona a tothom, tenim un acord.

Sembla ja molt enfora aquella encara senadora del PP que
cridava enfurismada: “les Illes són meves!”, ho recorden?, de
tan seves que considerava les Illes es creia amb dret d’infestar
Mallorca de fems i de fums importats.

La planificació, gestió i tractament han passat
desapercebuts a la tramitació de la lle i davant del greu
problema de la generació, si el resolem la resta vendrà costa
avall. La nostra particular realitat local, econòmica, geogràfica
i ambiental fa que haguem de remar amb especial energia i
decisió, que ens haguem d’anticipar amb seny a l’arribada a la
meta, una meta que compartim amb els territoris continentals,
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necessitam de compassar la bugada a les possibilitats  de la
nostra economia de serveis, no podem córrer més del que la
nostra musculatura productiva és capaç de suportar. Per açò,
votarem en contra de les esmenes que queden vives de Podem,
exigeixen d’esforços superiors a les forces que, de manera
consensuada amb els sectors productius implicats, convenim
que té la nostra societat. Qui estreny massa una clavilla de
vegades sol fer passar la rosca.

Però no podem tampoc enredar la boga, no podem perdre
estropada, per açò votarem en contra de les esmenes sensu
contrario que es mantenen actives de Ciutadans i del PP; així
com en menor mesura, molta menor mesura de les d’El Pi.

No podem agombolar ritmes a la velocitat de creuer que
fins fa gaire ha vengut marcant la Unió Europea i la normativa
bàsica estatal, ells també estan accelerant i a les totes. 

El Govern Rajoy es va prendre l’obligació  d’adaptar la
normativa estatal a les directives europees amb una calma
desmesurada i injustificable, la seva parsimònia deliberada, la
seva demora premeditada són causes principals de necessitat
ara d’haver d’accelerar la boga.

La intenció de la Sra. Perelló no ho ha estat d’enredar, tot
s’ha de dir, és cert, no ha volgut enredar la boga, tot i que vol
un ritme més assossegat. Hem arribat a acords, la seva actitud
constructiva i la de la Sra. Ballester i del Sr. Melià hi han
ajudat molt, molts de temes crucials tenen un vessant molt
tècnic i a la vegada molts d’angles i arestes; la importància
dels objectius a assolir no pot tampoc condicionar l’activitat
econòmica fins fer-la impossible. Açò obliga a calibrar ritmes
i a cercar consensos, no sempre ho hem aconseguit, tot i que
sí prou vegades, ningú no ha mostrat voluntat de bloqueig, i és
d’agrair. Ha estat una ponència constructiva i de diàleg.

La Sra. Perelló ho ha dit, compartim els objectius; la resta
de grups han actuat també en favor d’uns positius objectius
compartits, per açò la llei tendrà un bon recorregut, perquè els
objectius també són compartits per la majoria social. Cada
vegada som més conscients de la gravetat del problema dels
residus, de la contaminació del sòl i del subsòl i del medi marí
i de la greu afectació ambiental que provoca la proliferació de
plàstics i productes i envasos no reciclables en el consum.
Tots els grups en són conscients, per més que diferim a la dosi
i en la posologia del remei, en la urgència del tractament i en
la conveniència o no d’obligar-nos tanmateix a administrar la
solució de manera suficient. 

No ens podem quedar en un catàleg de recomanacions,
com voldrien PP i Ciutadans, o d’obligacions laxes, relaxades.
Si fem descansar la llei en una presumible, però presumpte
actitud responsable als generadors i als intermediaris tendrem
un èxit molt relatiu, hem de cercar l’equilibri. La llei ha de
transcendir l’àmbit de la voluntarietat responsable, ens jugam
massa en el camí inevitable de la sostenibilitat ambiental i
econòmica. 

“La llei és dura, però és la llei”, diu la màxima llatina, dura
lex, sed lex; no és el nostre cas, la llei és d’una contundència

mesurada, tot i que va més enllà, és cert, de les conveniències
a curt termini dels controladors dels mercats internacionals,
sobretot pels ritmes que imposa i per més que la llei
paradoxalment vagi a favor dels productes precisament com el
dura lex.

Les dinàmiques globals de relació entre productors i
consumidors van pel camí que hem emprès, ho veiem a cada
instant, com els intermediaris prenen iniciatives voluntàries
com, per exemple, la supressió de les bosses de plàstic. Els
productors i sobretot els intermediaris aprenen a adaptar-se a
les exigències dels consumidors, fins i tot a avançar-s’hi, el
mercat viu una guerra d’avantatges, qui guanyarà no ho farà per
preu sinó per reputació. Tanmateix és un altre caire d’una
mateixa realitat, ho debatíem a la Llei agrària fa una setmana,
creix l’exigència de preservació de la salut pública, d’una
gestió sostenible de la producció i de la comercialització. La
gran majoria d’empreses de les Illes Balears ho saben, ho
comencen a comprendre els hotels, els bars i restaurants, les
empreses de distribució i els comerços finalistes. Per açò, la
llei té un remarcable consens social i també en bona part dels
sectors productius.

Els productors han d’assumir cada vegada més la
responsabilitat sobre els residus que generen a través dels
envasos, tantes vegades excessius, desmesurats, per raons
ambientals, però també és i serà cada vegada més una
exigència dels consumidors. Ara, no podem deixar la solució
només a la voluntat interessada del mercat. Podem i hem
regular.

Ciutadans i el PP rebutgen el caràcter obligatori de la
norma, però és, ens és aquest caràcter obligatori
imprescindible, i hi posen Ciutadans i PP objeccions de
competència condicionats com estan per una suposada
preeminència legal sistemàtica de les determinacions
legislatives estatals, però tenim prou competències, suficients
competències en matèria sobretot de medi ambient, com per
poder regular sobre la responsabilitat ampliada dels
productors. Si algú ens hagués dit fa tres mesos que el debat
es cenyiria sobretot a raons de competència i no tant sobre la
conveniència o no de qüestionar la llibertat dels productors a
l’hora d’envasar o vendre ningú no s’hauria cregut. Hem fet
una bona passa endavant en parlar de competències i no de la
responsabilitat ampliada dels productors. 

Ciutadans posa èmfasi en algunes concrecions de la llei
que considera inaplicables, com les que regulen els
esdeveniments esportius; les qüestions de ritme, percentatge
i concreció són sempre opinables, però diria que aquí la
realitat també s’imposa. El pes específic de la reputació en
l’èxit comercial d’una empresa o d’una marca, i açò val també
per al patrocini esportiu, comença a determinar fins i  tot
qüestions tan anecdòtiques, però simbòliques, com les dels
bidons d’aigua que els ciclistes solen rebre en plena marxa i
que tant capficava la Sra. Ballester en el debat a comissió. La
realitat pedaleja i a pinyó fixo en el mateix sentit que la llei,
aquí no hi ha tampoc cap Tourmalet ni cap Puig Major a
superar, els bidons ja ho són reciclables, realment i
metafòricament reciclables. La societat avança agrupada en
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pilot cap al canvi de model, no tenguin recança i no quedin
enrere. 

Senyores i senyors del PP, han tornat a fer tard a la sortida
d’aquesta carrera, són a temps d’esprintar, no vulguin tornar a
ser el fanalet vermell de la cursa, pedalegin cap al futur, deixin
d’avançar com els crancs de bots cap enrere.

En el temps que ha transcorregut des de la presentació del
projecte de llei gairebé han desaparegut les divergències entre
les productes d’un sol ús, que impedirà de comercialitzar
sempre, és clar, que no siguin de materials compostables
oficialment reciclables aquesta llei i aquells que està en
disposició de prohibir la Unió Europea: els bastonets de
plàstic..., de les orelles, les canyetes de refresc, etc., i és que,
com diria el comissari Karmenu Vella si un dia compram un
peix i ens l’enduem a casa en una bossa de plàstic a l’any
següent comprarem un peix amb la bossa de plàstic a dins. 

No hi ha cap lobby a Europa, cap grup de pressió més
poderós que la consciència ambiental dels ciutadans i les
ciutadanes quan actuam com a consumidors responsables.
L’únic obstacle real són els comptes de resultats de les grans
multinacionals i aquestes també aprenen a adaptar-se i a la
carrera.

La llei aplica les competències que tenim en una mesura,
els percentatges, i en uns ritmes, els terminis, que sabem que
podem complir i els podem complir precisament per la nostra
condició de territori petit i limitat, insular. Per açò volem i
podem anar una mica més de veritat que la resta. Les
relativament petites dimensions dels quatre mercats insulars
també hi ajuden, així com la poca complexitat dels canals
d’importació, de distribució i comercialització dels nostres
productes.

Així ho comprenen la gran majoria de ciutadans i
ciutadanes, així ho reclamen cada vegada més els consumidors
turístics i així ho han entès la gran majoria de les empreses de
les Illes Balears. Tenir un teixit productiu, petit, però vigorós,
al qual la llei brinda oportunitats de distinció, a favor d’ells va
també aquesta llei i a favor del medi ambient i de la
perdurabilitat del nostre model econòmic i social. 

O ens reciclam o ens reciclaran o pitjor, e ls  nostres
clients programaran la nostra obsolescència com a destí. Per
açò és fonamental aprovar avui aquesta llei.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèpliques i
contrarèpliques, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com sol ocórrer aquests
debats es converteixen més en un debat de totalitat que en un
debat d’esmenes parcials, això ens passa seguit, seguit, però
sí que vull fer dos petits comentaris al Sr. Gallardo, que és
l’únic, diguem, que ha tengut el gest de, almanco, entrar una
miqueta en les esmenes dels diferents grups parlamentaris.

Una en relació a la informació, vostè  diu: és que si
admetem l’estimació i no les dades individualitzades obrim la
porta; però la nostra esmena diu que és amb autorització de la
conselleria, vull dir, no ho deixam a la lliure decisió de les
empreses o dels gestors. Per tant, és la conselleria al final qui
motivadament podria admetre les estimacions, evidentment la
conselleria ja... garantirà que aquesta via excepcional no es
converteixi en aquesta gran porta oberta, que no es facilitin
aquestes dades.

I segon comentari, sobre el sistema de dipòsit, devolució
i retorn, vostè diu: és possible que s’introdueixin mesures per
aconseguir l’objectiu que vostès estan defensant, que és que
el petit comerç no es vegi perjudicat per la dimensió d’aquesta
maquinària, etc., m’ha vengut a dir això, i és possible que això
passi, però també és possible que no passi, i el voldríem és
que la llei garantís que això no passarà i  vostès no volen
incloure aquesta garantia. I aquesta és la diferència que
continuam mantenint en relació amb aquesta qüestió
específica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Únicamente comentar al Sr. Gallardo
y al Sr. Borrás, que nos han intentado convencer de si se
modifican las directivas europeas o si se hacen objetivos
diferentes no pasa nada porque aquí tenemos capacidad, pero
bueno, yo creo... comentar que no, no nos han convencido,
creemos que los acuerdos globales en medio ambiente son
importantísimos, la contaminación no es estática, la
contaminación va por todos lados, se la lleva tanto el suelo
como el agua como el aire. 

Por tanto, esos acuerdos son importantísimos porque
además marcan los ejes en los que nos tenemos que mover
tanto los ciudadanos como las empresas. Las empresas cuando
tienen que invertir, que las empresas son ciudadanos que
invierten, son ciudadanos que tienen una iniciativa e invierten
ahí su dinero para tener un negocio, siguen estas directivas
europeas. Por lo tanto, creemos que ¿qué directivas tienen que
seguir?, pues, las que nos marcamos todos a la vez porque
cuando se marca un objetivo y lo seguimos todos a la vez es la
única manera de luchar contra la contaminación y de luchar
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contra la disminución de los residuos. Por eso es tan
importante que la sigamos.

Nada, solamente comentar que en cuanto a las botellas
reciclables, las botellas de agua que la administración pública
comenta que no va a introducir según esta ley en su uso,
comentar que son empresas que están cumpliendo con la
normativa, que son reciclables y que estos productos pueden
ser materia prima. Por lo tanto, no se entiende que nieguen o
prohíban esta venta.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Antònia Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per fixar el
posicionament d’aquest grup respecte de les esmenes que
resten vives dels altres grups, mantindrem el sentit del vot
expressat en comissió per les raons que ja vàrem exposar de
forma prou àmplia durant el treball sobretot de la ponència.

Sí que vull fer una referència a quin és el posicionament
d’aquest grup respecte del conjunt de la llei. El projecte, ja ho
he dit a la meva primera intervenció, ens mereix una valoració
positiva en alguns dels aspectes que es recullen i que encaixen
perfectament dins el marc normatiu del que diu beure, com ara
la transparència en la gestió de residus, la recollida separada
de diferents fluxos de residus, l’impuls a la prevenció en la
generació, la metodologia d’anàlisi del cicle de vida i, com no,
la compra pública verda i sostenible. 

Ho vaig dir en ponència i ho vaig dir en comissió  i avui
m’ho han recordat els portaveus que m’han precedit, el nostre
grup està d’acord amb els objectius que persegueix aquesta
llei i amb algunes de les mesures que aquesta adopta, emperò
mantenim les objeccions que ja hem exposat a l’anterior
intervenció i per les raons que ja de manera ampla ho he fet
amb anterioritat i que no reiteraré.

Sí que voldria dir al Sr. Gallardo que no es tracta només
que existeixin alternatives en el mercat que permeten
substituir alguns dels productes que ara el projecte prohibirà
o restringirà la seva distribució o la seva comercialització,
hem de pensar, Sr. Gallardo, si el mercat serà capaç de poder
assumir l’aplicació pràctica d’aquestes mesures, i li he de
recordar l’esmena que vàrem transaccionar precisament en
comissió en relació amb les bosses de plàstic on hem rebaixat
la previsió inicialment prevista al projecte de llei precisament
perquè les empreses ens han traslladat la impossibilitat del
mercat de fer front a les exigències que derivaven del
projecte.

Per tant, no es tracta només que hi hagi alternatives, sinó
que aquestes efectivament es puguin dur a terme i puguin

donar solució pràctica a les necessitats  reals que tenen les
illes.

Hem de dir també que ens ha cridat molt l’atenció que a
totes les intervencions que han fet els distints portaveus, fins
i tot el mateix conseller en presentar el projecte de llei, s’ha
posat molt de relleu el residu, perquè aquest projecte se
centra molt al residu, però no tant en el recurs al marc de
l’economia circular, quan els residus són només una etapa en
el cicle de vida dels productes i en l’àmbit europeu la
comissió ha inclòs les seves propostes sobre residus en un
paquet molt més ample, sobre l’eficiència dels recursos i
l’economia circular. S’ha parlat molt de residus i s’ha parlat
molt poc, Sr. Conseller, d’economia circular. Des d’aquesta
perspectiva consideram que el projecte suposa una clara
pèrdua d’oportunitat perquè menysvalora el potencial de
generació de valor per a tota la societat que deriva de
l’efectiva aplicació dels models d’economia circular.

Finalment, no es pot dir -em sap greu, Sr. Gallardo- que
sigui un projecte fruit del consens i la participació real de tots
els sectors afectats. És vera que avui en aquesta sala hi ha
presents molts de sectors, però no hi són tots, n’hi ha d’altres
que han presentat multitud d’al·legacions a l’esborrany, al
projecte de llei, fins i tot durant la tramitació parlamentària.
Tots els grups ens hem reunit amb aquests sectors afectats i he
de dir que molt poques de les seves reivindicacions, de les
seves demandes han estat ateses.

Ho evidencia també l’escàs èxit que han tengut moltes de
les esmenes que han presentat els grups que som a l’oposició
i que recollien, entre altres coses, algunes d’aquestes
reivindicacions.

I no es tracta d’estar subjugat al poder dels productors, Sr.
Morrás, no, es tracta de ser realistes i que la implantació de
determinades mesures necessiten un temps; les empreses, els
productors, els distribuïdors volen, volen assolir aquests
mateixos objectius, volen innovar, volen aconseguir-ho, però
necessiten temps.

En això no només ens preocupa el tema dels productors o
dels distribuïdors, ens preocupen també els ciutadans perquè,
com ja he dit abans, notam a faltar en aquest projecte els
suficients informes tècnics, els  suficients estudis que
permetin avalar la viabilitat d’algunes de les mesures que es
pretenen adoptar, i sobretot i principalment l’impacte que
tendrà per als ciutadans de les Illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Aitor Morrás. 
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bé, gràcies, president. Bien, empezamos un poco por la
coordinación de..., o por las palabras del coordinador de la
ponencia. Respecto a nuestra esmena que hemos presentado
para intentar evitar que en las fumigaciones se utilicen
productos que sean contaminantes; está claro, Sr. Gallardo,
que una fumigación en sí no es contaminante, no es
contaminante, bueno, es algo a lo mejor el queroseno o la
huella de CO2 que deja el avión cuando fumiga, pero lo que sí
es un residuo contaminante es el producto que se utiliza, y
nosotros lo que pretendemos con esta enmienda es que se
prohíba el uso de esos productos contaminantes, que luego,
como bien ha dicho la Sra. Ballester, y esperemos que en
función a lo que ha dicho apoye esta esmena diciendo que se
contamina en el agua, se contamina en el suelo y se contamina
en el aire, claro, con productos, por ejemplo, que se utilizan
en las fumigaciones. Eso contamina, Sr. Gallardo y Sra.
Ballester, son residuos contaminantes y por eso pedimos que
se incluya para que la ley además, como hemos dicho, de
cuantitativa sea cualitativa. 

Y es cuantitativa, Sr. Melià, es cuantitativa en cierta
medida, nosotros queremos que vaya un poco más allá en
cuanto a la cuantificación de esos productos porque se puede
cuantificar, mire, las empresas saben perfectamente el número
de unidades que venden, porque sino no funcionarían bien, y
mucho más las multinacionales que son las que nos están
presionando para que no pongamos en marcha esta ley. Yo no
me creo que una multinacional que se dedica a la distribución
de bebidas con envases de un solo uso no sepa las unidades
que vende en Mallorca, y es más, pero no sólo en Mallorca en
Ibiza y tal, sino en cada población en la que tiene una tienda en
la que se distribuye su producto.

Por eso nosotros entendemos que esa obligatoriedad de
recogida de datos ha de ser no sólo por el tipo de producto
que se vende sino por el número de unidades de cada producto
que se vende, y así el Govern, las administraciones tendrán
más criterio o mejor criterio para poder tomar medidas.

Claro, somos valientes, Sr. Borrás, pero somos valientes
hasta aquí, ¡eh!, si se pasa de exigencias a la ley, si queremos
ser un poco más ambiciosos nos pasamos de rosca, pero es
que ¡ojo!, no se pasan de rosca más que los que se niegan a
pasarse de rosca en beneficio del medio ambiente, en este
caso a lo mejor el Partido Socialista o la mayoría que impide
aprobar las esmenes que nosotros estamos imponiendo para
que sean un poco más valientes, no, porque somos nosotras y
nosotros los que tenemos ahora mismo la oportunidad de ser
valientes o no votando esta ley, y se es valiente hasta aquí, Sr.
Borrás. Está pasando un poco, más o menos lo mismo que a
nivel estatal pasa con el Decreto de vivienda, que claro que
tiene medidas que son buenas, pero no son lo suficientemente
buenas para los administrados y administradas, que tendría que
bajar el precio de los alquileres o medidas para que bajen el
precio de los alquileres, aparte de las otras medidas buenas
que contiene, indudablemente, pero insuficientes. Por eso hay
que ser valiente, y también en residuos, Sr. Borrás. 

Claro que es positiva la ley, claro que es positiva la ley.
Pero si están de acuerdo con los objetivos, me pregunto yo, si
el Partido Popular está de acuerdo con los objetivos, ¿por qué
no apoya también las medidas que se prestan en la ley?
Porque, claro, da la casualidad que hacen caso a las personas
y a los colectivos con los que no se ha llegado a un acuerdo,
que precisamente son los que no están aquí, que a lo mejor
son esas que de repente despiertan en determinadas cabezas la
preocupación del por qué, qué vamos a hacer ahora si no hay
anillas que unan las latas de refrescos en los supermercados,
¡ya la hemos liado!, ¡ya la  hemos liado!, ¿qué pasa que no va
a haber refrescos en los supermercados? Porque Hicone, una
empresa que viene de Chicago, que viene el presidente, una
multinacional a intentar convencernos a este parlamento de
que las anillas, en estudios suyos, de que las anillas de plástico
no contaminan en los mares; preguntéselo a las tortugas y a
los peces y a toda el microplástico que nos comemos todos
los días nosotras y nosotros, a ver si estos estudios no son
suficientes porque, claro, en nuestros estudios el presidente
de Hicone nos vino aquí diciendo: “no, no, no, miren ustedes
los residuos de plásticos en los mares, no aparece ni una
anilla”. Vaya, debe ser el único que no ve anillas en los mares.

Por eso es necesaria esta ley, por eso hay gente que está
aquí representando a la sociedad, y hay otras personas que no
están, son a esas personas a las que nosotros hemos intentado
hacer ver que es muy importante que subsistan ellos como
empresa, que se adapten, que se adapten al mercado y a la
realidad de ahora de Baleares, porque sabrá usted que una de
las máximas empresariales que también se lleva a la
naturaleza, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor
se adapta. Pues es lo que nosotros le solicitamos en concreto
también a Hicone, es decir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, vagi acabant, per favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

..., ustedes seguirán distribuyendo o ofertando productos para
distribuir en el mercado bebidas, pero adáptense y háganlo con
productos reciclables.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu. A veure,
la societat varia a una velocitat molt elevada i la
conscienciació ambiental cada vegada és més alta, sovint
s’acusa la classe política d’anar per darrera de la ciutadania i
en aquest cas també és evident, aquesta llei, que està molt bé
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i és molt valenta, li voldria recordar al diputat de Podem, és
molt valenta, podria ser que arribàs tard, però ara que hi som
ara és el moment de posar-nos-hi en la protecció del medi
ambient.

A veure, contestant a Pep Melià, nosaltres, sobre el tema
de les dades, nosaltres som més partidaris que si realment no
es poden donar unes dades els gestors de residus diguin que no
es poden donar i ja veurem com es tractarà això que no obrir
la porta que si no es poden donar s’aferrin aquí i no puguin
funcionar.

Sobre el tema de l’aplicació de si l’SDR a establiments
petits, hi ha establiments petits que ho veuen com una
oportunitat, ho veuen com un fet que encara els pot fidelitzar
la clientela i això. En els casos que no es pugui tampoc no
s’obliga que es faci amb una màquina, es poden cercar
alternatives per tal de tirar endavant. Aquest és un punt de
discrepància que tenim i és vera que el podem mantenir. 

Després, sobre el tema de Ciudadanos que parla d’acords
globals, és vera, són acords globals de mínims, no són màxims
que s’han d’assolir; ningú no està obligant que si arribam a un
70% de reciclatge digui, aturau de reciclar el 30% que queda,
no el recicleu, per favor. Ningú ens prohibeix que anem més
enllà. Per tant, nosaltres estam d’acord que les directives
europees avancen com mai no havien fet fins ara, però un
ciutadà, una empresa no ha de seguir només les directives
europees, ha de seguir una normativa estatal i una normativa
autonòmica i en aquest cas una normativa autonòmica que ve
avalada per estudis que diuen que podem fer aquesta normativa
autonòmica.

Al final hi ha dues contraposicions, una és el lliure mercat
i l’altra la protecció del medi ambient. Nosaltres som més
partidaris de la protecció del medi ambient que del lliure
mercat al cent per cent, com sembla que defensen des de
Ciutadans i també des del Partit Popular.

El Partit Popular sí que és veritat que Antònia Perelló ha
fet referència que no... no parlàvem d’economia circular, vull
dir, potser no hi hem fet èmfasi en la presentació , però és
evident que aquesta llei se centra sobretot en el recurs, ai, en
el residu com a un recurs i deixa..., o sigui, i no fa que sigui un
problema. O sigui, per primera vegada fem una llei on es mira
molt que tots els residus es puguin valorar com a recursos.

També li voldria dir que el primer objectiu d’aquesta llei
és reduir, o sigui, reduir, reutilitzar i reciclar, per tant, quan
ens posam a reduir, i aquí també voldria parlar amb Olga
Ballester de Ciudadanos, quan parlam que les botelles d’aigua,
de plàstic en administracions públiques, nosaltres consideram
que l’objectiu principal és que s’han de reduir. Les botelles
són un dels principals materials, objectes que es troben
abandonats al medi ambient, ha de ser una primera passa per tal
de reduir-los, abans que reciclar-los millor si els podem
reduir, i una vegada que no es poden reduir, mirem si es poden
fer en envasos reutilitzables. Aquest és el criteri que ha seguit
aquesta llei, primer reduir, després reutilitzar i després
reciclar i aquest és el sentit que hem seguit.

En aquest sentit, també voldria dir a Podem que és una llei
valenta, que veure els atacs que en certa manera rep per part
d’alguns partits encara que és vera que són molt limitats a uns
aspectes molt concrets es demostra que és una llei valenta,
que tindrà efectivitat i continuïtat en el temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Doncs torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

 No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res i des de... molt
afectuosament, Sr. Morrás, molt afectuosament, aquesta llei
ha intentat arribar a acords amb els productors locals, amb els
distribuïdors locals, amb el muscle productiu d’aquesta
comunitat i aquest llei serà efectiva si té el seu suport i si ells
poden seguir el ritme d’aquesta llei. Anar més de veres del que
la nostra societat és capaç d’anar seria contraproduent per a
aquesta llei, és a dir, no s’aplicaria directament i, per tant,
faríem un flac favor als objectius que tots compartim de tenir.

I més afectuosament encara li ho diré, no s’ho prengui
personalment, que només els infants confonen valentia amb
inconsciència. Hem de ser valents, però no inconscients, eh?,
ja sé que vostè no se li ho pren, però... vull dir-ho així
gràficament, evidentment, perquè s’entengués, eh?, ja sé que
vostè no pensa així.

Sra. Ballester, afectuosament també, la Unió Europea no
ens dirà res per fer una passa més a favor del medi ambient.
Vostè, que és una persona pulcra, vostè que és una persona
pulcra i és mare segur que no ha renyat mai un fill per ser més
net del que vostè pensava que seria, igual l’hagués renyat per
ser més brut, per ser més brut sí, però per ser més net no. Per
tant, aquesta llei vol ser més neta, vol ser més a favor del medi
ambient i a partir d’aquí som més valents, anam més enllà del
que, diguéssim, l’estàndard europeu pretén avui, però que
segur que no pretendrà d’aquí a sis mesos, perquè Europa està
ramant molt ràpidament cap als mateixos objectius.

I es preocupen pel mercat únic, el mercat únic és una cosa
i tenir un únic mercat n’és una altra ben diferent. Nosaltres
defensam el mercat únic, però no un únic mercat. Mercat únic
no vol dir que a tots els prestatges de totes les botigues i
supermercats de tot Europa hi hagi d’haver el mateix producte
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de la mateixa marca amb el mateix envàs, vol dir que tots els
ciutadans de la Unió Europea han de tenir accés a tots els
productes bàsics per tenir una vida confortable i de benestar.
Això és el mercat únic, eh?, que no és el mateix que un únic
mercat.

Economia circular, curiosament els partits de la dreta han
parlat d’economia circular, (...) i reclamen que no hem parlat
d’economia circular, però jo... o jo ho entenc malament o els
seus arguments confonen economia circular amb donar voltes
a una sínia, circular al voltant del tema i donar voltes sense
atacar el problema de front. L’economia circular es fa...
avançarem amb lleis com aquesta i amb les lleis que
aprovarem dia 12, de canvi climàtic, la llei que varem veure fa
unes setmanes, llei agrària, aquestes lleis avancen cap a una
economia circular perquè en l’economia circular no s’hi
avança donant voltes, sinó caminant cap endavant.

Productors i distribuïdors, jo crec que la nostra
responsabilitat bàsica i per açò el ritme d’aquesta llei que és
un ritme mesurat i conscient és amb els productors i
distribuïdors locals, no amb els productors internacionals.
Crec que no ens passarà res si en aquest mercat únic no hi ha
determinades marques que no són capaces de posar-se al dia,
no crec que ens passi res, però tots els productes els tindrem,
no passin pena que tots els productes els tindrem, fins i tot les
capsuletes de cafè o els bidons de les carreres ciclistes, que
tant preocupen la Sra. Ballester i que tant preocupen tanta
gent, sembla que..., perquè (...) hi fan tant d’èmfasi, tots els
productes hi seran, no tindrem cap problema per tenir to ts
aquests productes.

I ens parla, la Sra. Ballester, d’hipocresia perquè no hem
pogut resoldre encara el problema dels abocadors, home,
parlar d’hipocresia el dia que aprovam aquesta llei a un govern
que du aquesta llei al Parlament i els consells des del seu
compromís a resoldre aquest problema són tots aquí donant
suport a aquesta llei, crec que realment és un dia... molt mal
dia per parlar d’hipocresia, crec que és dia per parlar de seny
i de consens.

I finalment, Sra. Perelló, també amb molt d’afecte,
l’impacte que produirà als  ciutadans aquesta llei, serà un
impacte molt positiu. Vostè creu que reduir residus, reciclar
més generarà impactes negatius en la vida de les persones?
Vostè creu que reciclar més, reduir residus afectarà
negativament la nostra indústria turística? Jo crec sincerament
que no, Sra. Perelló. 

Jo crec que tot açò va a favor no només a la vida diària dels
ciutadans i ciutadanes d’avui i de demà, de les generacions de
futur, sinó que també va a favor de la nostra oferta turística
perquè tindrem un paisatge més aclarit, un medi marí més net,
no tindrem aquestes platges plenes de plàstics com tenim
tantes vegades avui, que tants d’esforços i tants de recursos
costen a l’administració de resoldre per donar una bona
imatge, i Sra. Perelló, perquè no és més net aquell qui fa més
net, sinó que és més net aquell que embruta manco i a favor
d’embrutar manco, a favor de generar menys residus és cap on
va aquesta llei.

Gràcies, Sr. President, tenim una bona llei que estic segur
que farà molt més feliços i molt més sanes les persones
d’aquí, d’avui i sobretot les del futur.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Doncs, una vegada acabat el
debat de les esmenes passam a les votacions.

Passam a les votacions del primer bloc, aquest bloc ha
estat dividit en quatre votacions. Crec que totes i tots teniu...
el paper de les votacions. Jo les aniré cantant i, per favor,
deman silenci per evitar errors, d’acord?

Sí, Sra. Sureda, digui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. D’aquest primer bloc, la 10753 la
voldríem votar a part, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la 10334. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La 10707. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La 10753. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

La 10758. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Ara votaríem la 10754. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Ara les 10752, 10776, 10763, 10768, 10770 i 10762.
Votam.

19 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

Ara les 10743, 10744, 10751 i 10750. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam al següent bloc. La 10337. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la 10335, 10339, 10342, 10706, 10709, 10714,
10779, 10733, 10773 i 10769. Votam.
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24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Ara la 10712, 10715, 10718, 10719, 10725, 10729,
10746, 10755, 10720 i 10730. Votam.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Voldria votació separada de la 10720.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la 10712, 10715, 10718, 10719,
10725, 10729, 10746, 10755 i 10730. Votam.

21 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció. 

Ara passam a la votació de la 10720. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Ara passam a la votació de la 10757. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Ara passam a la votació de la 10771, 10713, 10716,
10717, 10777, 10778, 10766, 10772, 10775 i 10760. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 10336 i ...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, voldria votació separada de la 10336.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Doncs, passam a la votació de la 10336,
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Votam.

5 vots a favor; 31 en contra i 21 abstencions.

Ara la 10340, del Grup Parlamentari El Pi. Votam.

4 vots a favor; 32 en contra i 21 abstencions.

Passam a la següent, aquí també ens han demanat votació
separada, passam a votar la 10710. Votam.

3 vots a favor; 35 en contra i 19 abstencions.

Ara la 10726, 10727 i 10728, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, com també l’anterior. Votam.

2 vots a favor; 36 en contra i 19 abstencions.

La següent també ens han demanat votació separada, les
votarem d’una en una. Votam la 10723, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Votam.

3 vots a favor; 32 en contra i 22 abstencions.

La 10724. Votam.

2 vots a favor; 35 en contra i 19 abstencions.

I ara la 10844. Votam. 

2 vots a favor; 33 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de la 10732, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Votam. 

2 vots a favor; 52 en contra i 3 abstencions.

A la següent ens han demanat una votació separada. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, jo aquí també voldria votació separada, 10782,
10785, 10787, 10788, 10793 i 10795.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la 10782, la 10785, la 10787, la 10788 i la
10793, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

9 vots a favor; 48 en contra i cap abstenció.

Passam a votar la 10784. Votam. 

8 vots a favor; 46 en contra i 3 abstencions.

Ara la 10781, la 10783, 10786, 10790, 10791, 10792,
10794 i 10795. Votam.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, li havia demanat separada la 10795. 

EL SR. PRESIDENT:

Repetim. La 10781, 10783, 10786, 10790, 10791, 10792
i 10794. Votam.

8 vots a favor; 48 en contra i cap abstenció.

Ara la 10795. Votam.

9 vots a favor; 48 en contra i cap abstenció.

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei. 
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, si en este primer grupo se puede votar aparte
el artículo 25. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester, també tenim votació separada en
aquest punt. Per tant, passaríem a una primera votació que
serien el 9 i el 32. Votam.

36 vots a favor; 21 en contra i cap abstenció.

Passaríem a la votació del 25. Votam.

38 vots a favor; 19 en contra i cap abstenció.

Ara passaríem a la votació dels articles 23, 26, 27 i de la
disposició addicional sisena. Votam.

33 vots a favor; 24 en contra i cap abstenció.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, en aquest bloc si pot ser votació separada de
l’article 34.

EL SR. PRESIDENT:

No, falta una votació encara d’aquest bloc. Ara passaríem
a la votació de l’article 2 i 24. Votam.

32 vots a favor; 21 en contra i 3 abstencions. 

Passam al següent, passam també a votació separada,
passam a la votació de l’article 7. Votam. 

38 vots a favor; 19 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’article 22. Votam.

33 vots a favor; 22 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’article 4 i 51. Votam.

33 vots a favor; 19 en contra i 5 abstencions.

I ara passam a la votació de l’article 34. Votam.

32 vots a favor, 20 en contra i 5 abstencions.

Al següent bloc també han demanat votació separada, algun
grup vol més... vol algun article separat?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ

Sí, president, la votació de l’article 50 també podria anar
per separat, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam a la votació dels articles 11 i 12.
Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de l’article 28. Votam.

33 vots a favor; 3 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de l’article 50. Votam.

33 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.

I ara passam a la votació de la disposició transitòria
primera. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Doncs passam al següent bloc. Votarem primer l’article
59. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Ara el 78. Votam.

38 vots a favor; cap en contra i 17 abstencions.

Ara l’article 77. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Finalment, votarem els articles als quals no es mantenen
esmenes.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Pot ser votació separada de l’article 35, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació de l’article 35...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Em sap greu, però nosaltres no ho votam tot igual, també
demanaríem la votació separada dels articles 64 i 67 i si vol ja
li dic els del proper bloc...

EL SR. PRESIDENT:

Anirem per parts, primer votarem aquest.

(Remor de veus)

Doncs passam a la votació dels articles 1, 3, 5, 8, 14, 20,
29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79
i 80 i de les disposicions transitòries segona i tercera i de
l’annex 7 bis. Votam.

38 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Ara l’article 35. Votam.

37 vots a favor; 1 en contra i 19 abstencions.

Ara els articles 64 i 67. Votam.

35 vots a favor, cap en contra i 22 abstencions.

Ara passam al següent bloc. Sra. Sureda, ara si em vol dir
el sentit del vot.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Seria l’article 23 bis, els articles 42, 43, 15, 16, 17, 19,
33, 62, 65 i 18. Serien dos blocs. Ho torn dir, miraré d’anar
per ordre, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 62, 65 i l’article 23
bis.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Votació separada del títol IV i de l’article 33.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

¿Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, sí.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

También la votación por separado del 23 bis y de la
exposición de motivos, gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació ..., -silenci, per favor-, passam a la
votació dels articles 15, 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 62 i 65.
Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Ara el 23 bis. Votam.

33 vots a favor; cap en contra i 24 abstencions.

Ara el títol IV i la denominació del títol IV i l’article 33.
Votam.

(Se senten veus de fons que diuen: “per separat”)

Separat? Repetim la votació. 

(Se sent de fons la Sra. Oficiala Major que diu: “el 33 ja
l’hem votat (...)”)

Sí, tens raó, sí, només la denominació del títol IV. Passam
a la votació de la denominació del títol IV. Votam.

37 vots a favor; 1 en contra i 19 abstencions.

Dins l’altre bloc s’havia votat el 33, tornam a votar l’article
33, que havien demanat votació separada. Votam l’article 33.
Votam.

32 vots a favor; 1 en contra i 24 abstencions.

Ara votam l’exposició de motius. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Passam a votar la resta. Votació conjunta del projecte, de
les denominacions del títol I i dels capítols 1 i 2 del títol I, de
l’article 6, de la denominació del títol II, del capítol I del títol
II, dels articles 10 i 13, de la denominació del capítol II del
títol II, dels articles 18 bis, 15, -no, està votat-, dels articles
18 bis, de la denominació del títol III, de les denominacions
del títol V, dels capítols I i II del títol V, dels articles 39 i 41,
de la denominació  del capítol III del títol V, de les
denominacions del capítol IV del títol V, del capítol VI i del
capítol I del títol VI, dels articles 52 i 53, de les
denominacions del capítol II del títol VI, del títol VII, del
capítol I, II i III del títol VII, denominació del capítol IV del
títol VII, de les denominacions del títol VIII, del capítol I del
títol VIII, del títol IX i dels capítols I i II del títol IX, de les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i
cinquena, de les disposicions transitòries quarta i cinquena, de
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la disposició derogatòria, de les disposicions finals primera,
primera bis, primera ter i segona, i dels annexos 1, 2, 3, 4, 5,
6 i 7. Votam.

38 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Doncs, una vegada acabada la votació, es faculten els
Serveis Jurídics de la cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.

(Petita cridòria i aplaudiments)

Aixecam aquesta sessió per continuar amb la següent.
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