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EL SR. PRESIDENT:

Comença la Comissió d'Economia, i en primer lloc,
demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Alejandro Pax.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Carme Garcia.

I.1, I.2 i I.3) Preguntes RGE núms. 1320/98, 1321/98 i
1322/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relatives a Seprona, a
serveis forestals i a desbrosses a camins, respectivament.

EL SR. PRESIDENT:

En relació al primer punt de l'ordre del dia, referent a les
preguntes RGE núms. 1321, 1320 i 1322, del Sr. Joan Bosco i
Gomila, queden posposades com a conseqüència de la
impossibilitat d'assistència, per causa justificada, de l'autor de
les esmentades preguntes, per la qual cosa, passarem al segon
punt.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1338/98, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tractament dels residus de
les explotacions ramaderes intensives ("purins").

És el relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 1338/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractaments dels residus de les explotacions ramaderes
intensives ("purins"). Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula la diputada Sra. catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta
proposició no de llei, aquest projecte de llacunat és objectiu, tal
com queda expressat a l'exposició de motius, de donar solucions
als tractaments de residus de les explotacions ramaderes
intensives, i evitar així la contaminació del subsòl.

La directiva del Consell de 12 de desembre del 91, relativa
a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda
pels nitrats utilitzats a l'agricultura, més coneguda com a
directiva dels nitrats, és la 91-676 CEE, el que ens
especifica ja dins els objectius d'aquesta directiva,
clarament, és reduir la contaminació causada o provocada
pels nitrats d'origen agrícola, i el segon objectiu fixa
clarament que s'ha d'actuar preventivament contra noves
contaminacions d'aquest tipus.

En el mateix annex d'aquesta directiva, aquest annex II,
conegut com el codi de bones pràctiques agràries, ja fa
especial menció al punt 5 a la capacitat i disseny de piques,
d'emmagatzament de fems, mesures per evitar la
contaminació de l'aigua per filtració a aigües subterrànies
d'aquests líquida derivats dels fems d'aquest ramader.

Tenim altres normatives concretes, legislacions d'aquests
residus ramaders, exemples europeus, exemples de diferents
estats, Bèlgica, Dinamarca, Països Baixos, etc., relatives a
la problemàtica dels residus ramaders, sobretot intensius, i
mesures per evitar la contaminació produïda bàsicament en
el subsòl. Tenim, en concret, Catalunya, i aquí especifica
clarament que a Catalunya, una de les darreres informacions
amb què podem comptar, és la Generalitat, i sortia fa poc,
"la Generalitat regularà la gestió dels purins a granges de
porcs a Catalunya", precisament on es produeix és a una
zona de gran concentració ramadera i especifica ben
clarament les concentracions i, per tant, que ben aviat es
farà un decret per evitar aquesta contaminació derivada de
la concentració dels més coneguts, que són els lixiviats,
però més coneguts dins el món ramader com a purins.

Tenim també un altre exemple, a la Junta de Castella i
Lleó, on ja han anunciat que a finals d'aquest estiu ja entrarà
en vigor un decret sobre residus ramaders que recollirà
precisament aquesta directiva europea a què he fet esment,
aquesta directiva que comentava, més coneguda com
directiva dels nitrats.

I hi ha d'altres exemples.
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Entenem des del Grup Parlamentari Socialista que és
important resoldre aquesta problemàtica, que s'ha de dur a terme
un projecte d'aquest tipus, un projecte de depuració biològica,
en realitat aquest estudi és un estudi que ha de permetre
extrapolar a tot tipus de residus ramaders, i fins i tot, seria
extrapolable a la depuració d'aigua a petits nuclis urbans, a
depuradores de nuclis urbans. Entenem que des del Govern s'ha
de donar suport a un sistema de tractament d'aquest tipus, una
instal•lació molt senzilla i de baix cost de manteniment, i, per
tant, amb solucions assumibles per al sector.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta
proposició no de llei que va en el sentit de realitzar aquest
estudi empíric per després poder ja impulsar aquest sistema de
tractament a les diferents granges intensives, dels diferents
ramats, de diferents explotacions ramaderes, a tot Balears. I és
per això que la presentam en aquests termes:

"El Parlament de les Illes Balears, conscient de la necessitat
de racionalitzar el maneig de residus ramaders i plantejar
solucions pràctiques i econòmiques a alguns problemes
mediambientals derivats de la concentració de grans quantitats
de purins, a les explotacions intensives ramaderes i per tal
d'aconseguir el compliment de la normativa espanyola i
comunitària en matèria mediambiental, insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el projecte experimental de llacunat
per a la resolució biològica dels processos de transformació de
la matèria orgànica de les explotacions ramaderes, i evitar així
el deteriorament superficial i freàtic de la zona on es realitza".

Esperam, per tant, el suport de tots els grups amb
representació en aquesta cambra a aquest projecte de llacunat,
per poder-lo dur a terme. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té
la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup d'Esquerra Unida dóna suport a aquesta proposició no
de llei del Grup Parlamentari Socialista, perquè coincidim amb
la preocupació davant aquesta problemàtica que, a més a més,
no només afecta les Illes, com bé ha dit la diputada proposant,
sinó també a d'altres comunitats autònomes que ja prenen
mesures per tal de preservar el medi ambient i per tal de donar
una solució real a aquest problema. De fet, així com a
Catalunya i a Castella-Lleó sembla que ja hi ha decrets o
directives concrets, sembla que a la Comunitat Autònoma
d'Aragó s'han trobat amb el mateix problema, i es reconeix una
problemàtica d'un 60% de granges que dins el territori aragonès
no tenen formes ni mesures per tal de prevenir o de posar en
marxa aquestes directives europees i, per tant, igualment som
conscients que a les Illes, aquesta solució que es proposa a
aquesta proposició no de llei, un llacunat i, de qualque manera,
a través d'aquest sistema resoldre els processos de transformació
de la matèria orgànica és una bona solució que, almanco, a
través de granges experimentals aquí es podria dur a terme.

En aquest sentit, per tant, pensam que és una bona
proposició no de llei que hauria de tenir el suport de tots els
grups presents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, volem felicitar la Sra. Amer,
tant per la iniciativa, com per la documentada defensa que
n'ha fet que, a més, ve a sumar-se ja a un acord consensuat
que va prendre la ponència del Picab del sector lleter, que ja
entra d'altres qüestions, va debatre aquesta. Per tant, si una
comunitat autònoma ha de ser especialment sensible al medi
ambient i sobretot a la contaminació de les capes freàtiques,
hem de ser les Illes Balears. I naturalment donarem el suport
a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta
proposició no de llei relativa al tractament de residus de les
explotacions ramaderes intensives, més coneguts com a
purins, volem manifestar, el Grup Parlamentari Popular, que
si bé és cert que és necessari racionalitzar l'ús dels residus
ramaders i plantejar solucions pràctiques i, a ser possible,
econòmiques, als problemes mediambientals derivats de les
grans quantitats de purins que es produeixen a les
explotacions ramaderes intensives, creim que la solució de
només plantejar el llacunat, és una solució un tant parcial i
dóna una visió només d'un tros del problema. Creim que en
aquestes illes ja es prenen mesures, es fa en aquests
moments, per part del Govern balear, un estudi de la
reutilització de les aigües residuals procedents dels purins
i les aigües de neteja, contemplant diverses possibilitats,
perquè creim que reduir-ho únicament a la possibilitat del
llacunatge, tal vegada no és el més adequat.

En tot cas, som partidaris, el Grup Parlamentari Popular,
d'abordar una gestió integral dels residus, sense deixar de
banda el llacunat, tal vegada sí que serà el més adequat,
però en tot cas, s'ha de menester un estudi previ. I no s'han
de descartar, alhora altres alternatives com pot ser el
dessecament, el compostatge o d'altres que puguin anar
sortint a rel d'aquest estudi a què feia referència. En tot cas,
el llacunat presenta problemes importants que s'han
d'estudiar i s'estan estudiant, com és la ubicació, recordem
que són substàncies molt pestilents, molt molestes, i també
és preocupant la ubicació d'aquell llacunat quant a l'afecció
que pugui tenir sobre la capa freàtica i el comportament que
pugui tenir sobre els aqüífers que es trobin en aquella zona
on aquesta llacunat, aquesta forma d'emmagatzemar residus
o líquida es produeixin.
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En tot cas, per totes aquestes raons, per aquesta aposta cap
a una gestió més integral i per aquesta necessitat d'uns estudis
previs, sense descartar res a priori, però en els termes en què
està formulada la proposició no de llei, el Grup Parlamentari
Popular no li donaria suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

En primer lloc, gràcies, Sr. President, vull agrair el suport
que han donat la resta de grups parlamentaris a aquest projecte
d'experimentació del llacunat, al Partit Popular, així i tot,
intentaria una proposta, ja que s'han presentat aquí les
intencions del Govern per part del Grup Parlamentari que dóna
suport al Govern, l'interès per donar solucions al que és en
realitat el compliment de la normativa europea i, per tant, també
de la normativa espanyola, faria una nova proposta, si és així,
que el Govern vol cercar solucions, podem deixar el projecte
experimental del llacunat en concret, i la resta de la proposta
dur-la a terme, que sembla que anava en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diputat.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, el Grup Popular entén que
qualsevol possible proposta que modifiqui aquesta o en aquest
sentit, que evidentment es podria treure l'especificitat del
llacunat i contemplar-ne d'altres més generals, amb un caràcter
molt més integral, tot açò ha de quedar a l'espera dels estudis
que s'estan realitzant, un cop tinguem els estudis serà el moment
de dur a terme qualsevol proposta. Moltes gràcies-.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Diputada.

LA SRA. AMER I RIERA:

Si em permet, Sr. President. Sí, realment és un projecte molt
simple i que podria donar solucions important i eficaces al
sector, i si el Govern obri les portes a aquest projecte, jo crec
que ben bé altres institucions sí que estaran disposades a
estudiar-lo ben de prop per poder-lo dur a terme. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de la proposició no de llei RGE
núm. 1338/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de
llei.

III.- Sol•licitud de compareixença, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, per tal
de recaptar la presència de l'Hbles. Srs. Consellers de
Sanitat i Consum i d'Agricultura, Comerç i Indústria, per
tal d'informar sobre les inspeccions a benzineres.

Per últim, passam al darrer punt de l'ordre del dia, relatiu
a l'escrit RGE núm. 751/98, del grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual
sol•liciten que la Comissió d'Economia adopti l'acord de
recaptar la presència dels Hbles. Srs. Consellers de Sanitat
i Consum, i d'Indústria, per tal d'informar sobre les
inspeccions a benzineres.

Grups que vulguin intervenir? Té la paraula la diputada
Sra. Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Aquesta petició que ara s'ha d'estudiar està registrada en data 4
de febrer, quan havia ja sortit a l'opinió pública tota la
problemàtica del frau de les benzineres denunciat per l'OCU,
l'Organització de Consumidors i Usuaris de tot l'Estat espanyol
a través de la detecció d'aquest frau a les benzineres de Madrid,
i ha estat un tema que ja s'ha debatut en plenari, en aquest
parlament, a través d'una interpel•lació del Grup Parlamentari
Socialista, i per part del Govern balear, igualment, ha
comparegut davant la Comissió d'Afers Socials, el conseller de
Sanitat i Consum. Per tant, els arguments a favor de recaptar la
compareixença dels dos consellers, en aquest sentit, nosaltres la
limitaríem al conseller d'Indústria, Comerç i Agricultura, ja que
pensam que és l'altra visió del problema del frau. De fet, el
conseller de Sanitat i Consum ens va passar una informació
sobre les inspeccions realitzades durant l'any 97 i durant els
primers mesos de l'any 98, i hi ha una valoració diferent sobre
aquestes inspeccions realitzades, he de fer constar també,
perquè quedi en el Diari de Sessions que avui mateix he rebut les
actes d'inspecció a les benzineres que des del mes de gener
s'havien demanat al conseller de Sanitat i Consum, i que en el
plenari d'ahir vaig haver de dir que no s'havia rebut encara la
documentació sol•licitada, però precisament perquè ja tenim
aquesta documentació i per tant es podrà analitzar amb més
calma el resultat d'aquestes inspeccions, pensam que és
important la compareixença del conseller d'Indústria perquè
expliqui com, des de la seva conselleria, s'nalitza i es veu la
tasca inspectora i sancionadora dels possible frau de les
benzineres a les nostres illes.

En aquest sentit, pensam que la raó de la compareixença ara
té igualment més pes que mai i, per tant, sol•licitaríem que tots
els grups parlamentaris donassin suport a aquesta petició de
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Mixt donarem suport al
que s'ha sol•licitat per part d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. També donarem suport a la petició que ens
sembla lògica i raonada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, des del Grup Parlamentari Socialista, també donarem
suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup no donarà suport a la proposta demanada per
Esquerra Unida, en el sentit que creim que en aquest tema
el Govern ha enviat documentació, hi ha hagut una
interpel•lació al plenari sobre el tema de les benzines, hi ha
hagut una compareixença voluntària del Govern, d'un
membre del Govern davant comissió per donar tot tipus
d'explicacions sobre quina és l'actuació que du a terme en
aquests moments el Govern balear, i fins i tot ahir hi va
haver una moció al plenari, on crec que va quedar bastant
clar que el cas que s'ha produït a Madrid, de frau a les
benzineres, no és aquí, a Balears, que el que ens trobam
aquí, a Balears, és de distint control i inspeccions que es fan
a les benzineres, ens trobam dins uns casos de normalitat
que hi pot haver, tal vegada, un desajustament a un
comptador, però no hi ha aquí un frau manifest en el tema
de les benzineres, i que fins i tot hi ha un compromís del
conseller de la darrera compareixença que va fer davant
comissió, que comentava la Sra. Thomàs, que quan acabi
aquesta darrera campanya que fa de control i inspeccions a
les benzineres, quan s'hagi acabat aquesta darrera
campanya, el conseller tornarà comparèixer a una comissió
per donar les explicacions oportunes sobre les dades i les
conclusions que s'han tret sobre aquesta darrera campanya.

Per tot això, crec que en aquest moment no és adient que
comparegui aquí el conseller de Comerç i Indústria, sobretot
tenint en compte que hi ha un compromís ja, per part d'un
membre del Govern que quan acabi aquesta pròxima
campanya de control i inspeccions, vendrà a analitzar
aquestes dades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, només per manifestar una vegada més que el Grup
Parlamentari Popular no acaba d'entendre, crec, les
peticions per part de l'oposició, perquè allò que nosaltres
reclamam és la presència del conseller d'Indústria, Comerç
i Agricultura, precisament per allò que afecta el seu
departament. Em respon el Grup Parlamentari Popular
parlant del conseller de Sanitat i Consum que ja ha
comparegut, i ho he reconegut, a una altra comissió
parlamentària; nosaltres ho feim des del punt de vista de la
Comissió d'Economia perquè pensam que correspon a
aquesta comissió, i el fet que el conseller de Sanitat i
Consum hagi promès una altra compareixença a una altra
comissió, no lleva arguments per reclamar aquesta
compareixença del conseller d'Indústria.
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De tota manera, evidentment, continuarem seguint el tema,
perquè pensam que el control de l'acció del Govern correspon
a l'oposició, i, per tant, continuarem amb aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular creim que el Govern balear ha donat totes les
explicacions que havia de donar en aquest tema de les
benzineres, que no hi ha absolutament res a amagar i que, amb
les compareixences, i de les interpel•lacions que hi ha hagut
aquí, el Govern balear ha donat explicacions d'una manera
global, de quines eren les actuacions que duia a terme el
Govern, tant a la Conselleria de Sanitat i Consum com a la
Conselleria d'Indústria, que fins i tot s'ha comentat que hi havia
una espècie de protocol entre una direcció i l'altra, sobre les
actuacions conjuntes que s'estaven duent a terme, amb la qual
cosa creim des del Grup Popular que s'han donat explicacions
àmplies sobre el tema de les inspeccions i els controls que du a
terme el Govern balear, que en cap cas no vol defugir de venir
a aquest parlament a donar explicacions el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, sinó que creim que s'han
donat unes explicacions per part del conseller de Sanitat
àmplies sobre les actuacions que du a terme tot el Govern balear
en aquesta matèria. Per això creim que no és necessari que
comparegui el Sr. Cardona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de l'escrit
751/98 d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada l'esmentada petició.

Arribats a aquest punt i no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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