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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Comença la sessió de la
comissió d'avui. Demanaria, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta. Pilar Ferrer substitueix Marí Calbet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

I.- Debat de l'escrit RGE núm. 2258/97, presentat pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a
Criteris generals per  a la redacció del Pla sectorial per a la
gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu
al debat de l'escrit número 2258/97, presentat pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a criteris
generals per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de
residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té la
paraula l'honorable conseller de Medi Ambient, d'Ordenació del
Territori i Litoral, Sr. Bartomeu Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bon dia. Presentam un pla director que té com a objectiu una
visió global dels residus balears, sense fer cap distinció a priori
entre els sòlids urbans i els especials. No obstant això, respecte
al sòlids urbans, es menten operatiu el Pla director sectorial
vigent, amb les seves modificacions, però pensant amb una
integració futura de tot. És a dir, l'Estat central està preparant,
en aquests moments, una llei bàsica de residus per recollir les
mesures relatives a tot tipus de residus. Seria, realment,
tècnicament incorrecte crear una visió segmentada d'ells, amb
la qual cosa integram en un sol pla tot el conjunt normatiu
respecte a residus, respecte a la planificació. Això ho hem
d'entendre.

Hi ha uns principis bàsics que regeixen aquest pla, que fan
referència als conceptes de minimització en origen de residus.
El més important és reduir inicialment la massa de residus
posat en circulació, això és l'element bàsic i fonamental. A
continuació, hem de parlar de conceptes que puguin ser
reciclar, reutilitzar, valorar residus com elements definitoris
d'aquest sistema. Un punt, també, definitori és crear un règim
de responsabilitat del generador de residus respecte al seu
reciclatge, reutilització o adequació a un sistema de control.

També una menció important serà una cosa que actualment
estam fent de forma aïllada a administracions, que és una
recuperació de sòls contaminats. És el problema ambiental
més greu que tenim a les Balears, la recuperació dels
abocadors. Possiblement, els anys vinents hi haurem
d'invertir més recursos, conjuntament, les administracions
públiques balears.

Un darrer element que mai ha de ser deixat de banda és
la sensibilització del ciutadà de la necessitat d'actuar en
polítiques clares i definitòries quant a la generació de
residus i quant a la seva gestió. Estam parlant del fet
d'intentar que a les Balears hi hagi uns sistemes molt ben
definits que puguin cobrir el problema més greu que ara
tenim a nivell ambiental, que són els residus, el seu depòsit,
el seu control, la seva sortida. En aquest sentit, les mesures
que han de sortir són moltes. Actualment, ja hem avançat
molt en aquest tema. Jo els hi puc mostrar, deixar una
documentació que fa referència a la gestió dels olis usats i,
després, un document relatiu a la gestió de residus especials
que, a efectes d'informació, els diré que són (...) de bateries
a piles, fangs de plantes depuradores, fangs de plantes
industrials, fangs de depòsits de combustibles, residus de
neteja de tèxtils, sector de pells, florescents, cendres, residus
sanitaris, pneumàtics, cartutxos de tòner, plàstics, vidre,
dragats de ports, residus del sector agroalimentari, paper i
cartó, dissolvents orgànics i inorgànics, pintures, residus
forestals, residus d'indústria fotogràfica i la terra de metall
ferrosos. Cadascun d'aquests camps implica un sistema de
gestió distint, implica un problema diferenciat que ha de ser
assumit pel conjunt d'administracions de forma
completament tecnificada.

Jo avançaré, per ventura, un punt que podria ser un dels
elements importants del futur pla, que seria la possibilitat
d'una gestió integrada de residus especials donat la ingestió
indirecta. És a dir, concessions a tercers que, de forma
unitària i tenint en compte especialitats, facin la gestió de
tots els residus especials que hi ha a les Balears. Les masses
crítiques d'aquests residus dificulten la possibilitat d'una
gestió independent, una per una. Amb la qual cosa,
possiblement, estic avançant alguna cosa que, evidentment,
no surt en els criteris, és a dir, una formulació quant a gestió
d'aquests residus, una vegada inventariats i definits en els
criteris de gestió podria ser concursar i que hi hagi un sol
agent, autoritzat pel conjunt d'administracions, que es faci
càrrec de la seva gestió i control i que permeti, de forma
ordenada, donar sortida a entitats recicladores o
reutilitzadores dels productes.

Després, hi ha una qüestió que jo vull anticipar que
crearà una certa polèmica dins aquest debat que és quan
parlam d'incineració. Recordem que estam parlant
d'incineració respecte a rebutjos. Deim que sempre és millor
incinerar de forma adequada, d'acord amb els paràmetres de
control necessaris, abans que depositar. És a dir, no estam
parlant d'un sistema d'incineració, d'eliminació dels residus
i no (...), ho vull dir per evitar un conflicte previ. Això quasi
és tot, estic a la seva disposició per contestar a qualsevol
pregunta, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada aquesta exposició,
demanaria si hi ha algun grup que vol que se suspengui la
sessió, no?, idò, procedirem al torn de formulació de preguntes
o observacions referides al tema objecte de debat per part dels
distints grups parlamentaris. En primer lloc, pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un altre pla sectorial, el de residus,
ens toca avui. Ja com és tradicional, de la lectura d'aquest pla
se'n desprenen poques conclusions. Com tots els altres no diu
res clar, no hi ha unes prioritats clares, per exemple, quan
parla..., no diu quins criteris..., és a dir, fa una relació en el punt
3.1 de tots els tipus de residus. perillosos, assimilables urbans,
inerts, (...), sanitaris, fangs, agrícoles,  però el Pla no fa ni una
referència, encara que sigui una referència específica, a
cadascun d'elles, a la gestió i al tractament de cadascun d'ells,
sinó que fa una cosa molt ambigua, molt genèrica que no ens
permet fer-nos una idea clara de per on poden anar cadascun
d'aquests.

Per altra costat, tenc la sensació que, igual com ha passat en
altres aspectes com, per exemple, qüestions d'ordenació del
territori, s'ha començat la casa pel terrat. És a dir, ara estam
discutint fer un pla general de residus quan ja fa gairebé tres
anys que tenim una part feta d'aquest conjunt, que és la dels
sòlids urbans, quan tenim una altra peça, encara no fa un any
que crec que va sortir un decret de gestió de residus
hospitalaris. És a dir, tenim un trencaclosques una mica (...), del
qual han anat sortit peces i ara pretenem donar un visió de
conjunt, quan jo crec que el més lògic hagués estat el contrari,
primer tenim el marc general i d'aquest marc general es
desprenen les actuacions o els programes sectorials per a
cadascun del tipus de residus, etc. Per tant, crec que el procés
hauria d'haver estat al contrari.

No puc obviar un tema sobre el qual el conseller ja n'ha fet
de passada alguna referència, el tema de la incineració, encara
que amb matisos, el conseller hi és present, hi és present com
sempre amb aquest tipus d'eufemismes que agraden tant als
tècnics d'aquestes coses d'aprofitament energètic o valoració
(...) la valoració no vol dir necessàriament sempre incineració,
però està present, està molt present. És obvi, des del punt de
vista ecologista i dels Verds no podem acceptar que es
contempli com opció vàlida per eliminar residus aquest tipus de
tractament que està rebutjat a nivell internacional per tot el
moviment ecologista.

Entrant en coses concretes, el punt 13, de coordinació entre
organismes públics, crec que queda poc clar, sobre qui és que
realment ha de tenir la paella pel mànec i dur la gestió, el
control, crec que queda poc clar i pot donar lloc, després, a
possibles conflictes.

Per últim, per exemple, també he vist, quan parla del Pla
nacional de residus perillosos, -això està a la pàgina 5-, la
part que parla de prevenció i diagnòstic, -això ja és una
pregunta, una curiositat-, parla que a finals del 95 s'han de
tenir els inventaris de residus perillosos, la meva pregunta
és si aquest inventari de residus perillosos està ja a
disposició, si la conselleria ho té a disposició. Per tant,
simplement com a conclusió, dir que són uns criteris
excessivament ambigus, aparentment amb bones intencions,
però que ens fa dubtar molt del seu resultat final. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies. No sé si ho he entès bé o malament, però
he entès que de sobta vostè es queixava que feia falta un
marc general i, després, actuar sectorialment en cadascun
del tipus de residus, això és el marc general, justament, no
és altra cosa que això, això és el marc general i després...,
bé, és que els urbans és una part dels residus, no són tots. Jo
he començat explicant que l'Estat central, que té
competència exclusiva i bàsica en tema de residus,
actualment, està formulant, a part d'haver fet ja una llei
d'envasos i residus d'envasos, està formulant una llei bàsica
de residus. Es romp l'esquema que hi havia abans, del 75,
que hi havia una llei de residus i després hi havia una llei de
residus perillosos, està unificant tots els conceptes.
Nosaltres estam preparant la planificació territorial per fer
front a una visió de residus a nivell global, això és el marc
general.

També he avançat, per ventura, una conclusió que hauria
de sortir del Pla, que seria que la gestió dels residus
especials, -dic especials per distingir-los dels urbans
ordinaris, dins especials hi ha des de voluminosos a tòxics
i perillosos-, per ventura, el millor seria anar a una gestió
unitària en el conjunt de les illes (...) masses crítiques. Ja
m'avanç a una pregunta, hi ha un pre inventari de residus
especials, on també hi ha els perillosos, complimentant
aquesta prescripció. Les masses i els volums a tractar són
d'un nivell que, segons el meu parer, precisen d'una gestió
unitària en principi.
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Jo he començat per dir que, per favor, sobre incineració (...)
recordar que l'article 16, si vostè el llegeix, es donarà compte
que estam parlant d'incineració o aprofitament del rebuig del
residu. Això no significa un sistema d'eliminació dels residus
com s'està fent actualment (...) a Mallorca, sinó només el
romanent del residu que realment no sigui reciclat, reutilitzat o
aprofitat. És un sistema distint. Pensam que medi
ambientalment és més correcte cremar-lo de forma controlada
que abocar-lo. Estam parlant de molts residus i distints, amb la
qual cosa el procés de cremació i incineració és molt distint i
diferenciat.

Quant a coordinació de Govern balear, ajuntaments i
consells insulars, recordem que en aquest tema tots tenim
competències i obligacions, uns quant a planificació i
normatives i altres, més que res, gestió. En aquest sentit,
recordem que l'esquema constitucional és que la gestió i la
responsabilitat estan en mans dels ajuntaments. Actua el consell
insular de forma subsidiària i actua el Govern autonòmic en
matèria de planificació respectant sempre normativa bàsica de
l'Estat. Som moltes administracions competents en aquest tema
i ens hem de coordinar. Això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull aclarir un punt, no
sé si no m'he explicat bé o si el Sr. Conseller no m'ha entès. Jo,
precisament, em queixava que la primera passa, quan parlam de
residus, hauria d'haver estat el marc general i, després, entrar
parcialment en la gestió dels diferents tipus de residus i no al
revés. Simplement era això. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Per ventura tard, però ara duim un marc general, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té
la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Expressar, en primer lloc,
la meva satisfacció per poder parlar definitivament dels residus
en aquesta comissió. En segon lloc, vull aprofitar l'oferiment
que ha fet el Sr. Conseller sobre aquesta documentació relativa
a residus especials i perillosos. En aquest sentit, si pot ordenar
la remissió de les còpies corresponents als grups parlamentaris,
al manco el nostre li agrairà sincerament.

En aquests criteris, és obvi que observam una ordenació
dels objectius polítics. Efectivament, són la primera cosa
que ha de presidir uns criteris, que consideram racional, que
consideram en gran part correcte, en la seva immensa
majoria i és, evidentment, una ordenació dels objectius
polítics molt europea. Malauradament, en aquest cas concret
dels residus, nosaltres tenim una primera diferència amb els
criteris, en el seu moment, aprovats per aquestes instàncies
europees, perquè, com el grup que m'ha precedit en l'ús de
la paraula, nosaltres no pensam que la incineració sigui un
sistema ecològicament correcte, ni que s'hagi de posar per
endavant, amb el sistema de jerarquia que fa el Parlament
europeu, dels abocadors controlats. És una diferència que
nosaltres tenim i que és manifesta i és coneguda en aquesta
qüestió per moltes raons que ara no explicaré però que, en
definitiva, pensam que la incineració és una solució
desenvolupable en el tema de l' acumulació de residus, que
deixa la porta oberta a l'increment quantitatiu de la
producció de residus i que, a més, és una tecnologia dura
que provoca danys medi ambientals a llarg termini que
nosaltres, al manco, no consideram acceptables.

En qualsevol cas, a part d'aquesta qüestió més general,
un primer dubte que, en tot cas, jo crec que aquesta reunió
de la comissió hauria de servir per intentar afinar perquè, en
definitiva, avui no som aquí per votar res, estam aquí per
aclarir conceptes, és l'articulació d'aquests criteris generals
en el tema dels residus sòlids urbans. Si llegim el punt
número 3, es diu que e"l pla comprendrà tots els tipus de
residus:" i a continuació fa una llarga llista, de la qual estan
exclosos, precisament, la major part dels residus, que són
els residus sòlids urbans. Hi ha un punt 3.2, fora d'aquest
epígraf inicial o d'aquesta frase inicial que diu "el pla
comprendrà tots els tipus de residus:", i el punt 3.2 diu
"respecte als residus urbans s'aplicarà el Pla director per a
la gestió de residus sòlids urbans de les Illes Balears, així
com les seves possibles modificacions que s'integraran en la
planificació general de la gestió dels residus". Això què vol
dir?, que els residus sòlids urbans queden..., aquests criteris
els aprovam només per la llista de residus que figuren en el
punt 3.1?, per tant, queda fora tot el tema de residus sòlids
urbans?, vol dir que els criteris que avui aprovam han de
servir de base per aquestes possibles modificacions del Pla
director de residus urbans, que aquí mateix ja s'apunten com
a previsibles aquestes modificacions?, és a dir, quina és la
seva articulació?, quin és l'abast de tot això? 

Quan estam parlant, per exemple, -enllaç amb el punt
anterior-, de considerar la valorització energètica (...) com
una cosa més correcta que l'abocament controlat, estam
parlant d'aquests tipus de residus especials, dels residus
perillosos?, de què estam parlant exactament? Aquest és un
dubte que m'agradaria que s'aclarís en aquest debat.
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Després, efectivament, nosaltres trobam a faltar, tal vegada,
una consideració, malgrat que fos a nivell de criteris generals,
respecte a la realitat pluriinsular de la nostra comunitat. Això
també ens remet a un altre dels dubtes que ens planteja el text,
a la pàgina 8, quan es parla del principi d'autosuficiència. Es
diu que aquest principi "s'haurà d'entendre en un marc de
flexibilitat, per tal com serà necessària la cooperació entre
regions i transfronterera en el marc de la política estatal i
comunitària", sobre què parlam quan parlam d'aquesta
flexibilitat? En una realitat insular, i a la vegada pluriinsular,
que convida a un tractament específic exhaustiu de residus a
cadascuna de les illes, quan parlam de flexibilitat, què
preveim?, quin tipus de trasllat de residus o de rebuig preveim
en aquests criteris?, són les cendres de la incineradora que, per
ventura, s'han d'anar cap a València, segons previsió
contemplada a un dels acords adoptats recentment pel Consell
Insular de Mallorca?, estam parlant de trasllat de residus d'una
illa a l'altra?, de què parlam exactament?, o només estam
parlant d'alguns tipus de residus, per ventura de residus de
caràcter perillós o una cosa d'aquestes característiques. També
ens agradaria tenir concreció sobre aquesta qüestió.

Trobam a faltar en els criteris objectius en matèria de
reciclatge. Es fixen objectius només, modests d'altra banda, en
el tema dels residus de caràcter perillós, però no així amb els
altres residus, ni tan sols es fixa la necessitat, i nosaltres creim
que això és una mancança seria dels criteris, que el pla fixi
objectius de percentatge, de reciclatge, de reutilització, etc. És
a dir, com a mínim, s'ha de plantejar dins els criteris que el pla
ha de contemplar un pla canlendaritzat per això, el mateix que
es fa a alguna previsió candelaritzada quant a la instal•lació
d'infraestructures. 

Després, el tema de la recollida selectiva, per a nosaltres,
també està molt poc recollit dins els criteris. És una peça
fonamental. Es pot donar un mica per entès que el reciclatge, al
qual es dóna l'èmfasi europeament correcte, -com he dit abans,
inclou la recollida selectiva. Malgrat que, efectivament,
existeixin processos de separació de residus i de reciclatge que
no impliquin aquesta recollida selectiva, però, en tot cas, ens
agradaria una major concreció dels criteris en aquesta matèria,
perquè, a més, la recollida selectiva té un aspecte que va més
enllà del funcional, que és un aspecte educacional de la
població, cap a la problemàtica de residus. 

Per acabar, sobre el tema dels aclariments, juntament amb
això de la flexibilitat i en l'autosuficiència i l'articulació de
residus sòlids urbans en aquests criteris, ens agradaria també
una mica de concreció respecte..., en el sentit del que pensa
vostè o la conselleria quan elabora aquests criteris, quan la
pàgina 9 parla dels organismes de gestió en el sentit de com
avui vostè ha parlat de sistemes de gestió indirecta, a través
d'empreses, etc., més enllà del que diuen els criteris o
desenvolupant algunes de les coses que diuen els criteris
respecte a convenis amb empreses i tal, sobre el tema
d'organismes de gestió. És a dir, aquesta col•laboració,
coordinació, de les diferents administracions amb competències
en la matèria, què pensa quan es planteja aquesta qüestió en els
criteris? Simplement aquestes qüestions, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. Aquest pla està definit quant als residus no
sòlids urbans. És a dir, els sòlids urbans ja tenen una
regulació, uns criteris, estan definits i, actualment, en
particular, hi ha una revisió d'aquest pla director dels (...)
urbans, considerant l'entrada en vigor de la Llei d'envasos i
embalatges. Implica ja criteris?, implica formes de gestió
molt distintes. És a dir, queden separats, no obstant això, el
que el pla diu és que s'integraran en un sol pla. Són criteris
distints, però al final, quan hi hagi planificació d'especials,
per distingir dels urbans, quedaran integrats.

La incineració, jo ho repetesc, només respecte al rebuig,
estam parlant de residus especials. Dins els especials hi ha
molts tipus, des de perillosos a no perillosos. El que deim és
que el rebuig ha de tenir un tractament que, des de
Brussel•les, des de qualsevol instància especialitzada es
considera més eficient ambientalment una incineració
controlada que un depòsit d'aquest material. Ara ja hi ha una
tècnica que està avançant molt que és la piròlisi que, per
ventura, en el futur pot ser una solució, però actualment
encara no ho és. En aquests moments, possiblement, la
tècnica, la millor solució és incinerar els rebutjos, que no els
residus, cosa que és distinta. 

Autosuficiència significa que, en principi, la gestió es
faci a nivell de cada illa, però hem de ser flexibles perquè
les masses crítiques de tractament de tots els residus
especials, de perillós a voluminós, per ventura no permeten
una visió merament insular i ha de determinar un transport
de certs materials a altres illes i, fins i tot, una exportació de
segons quins materials a la península o a l'estranger, en
particular temes de piles, etc. El que hem de fer és trobar el
millor sistema, analitzant una volta de rendibilitat que faci
possible el tractament més adequat, amb la qual cosa,
d'entrada, cada illa crea el seu entorn de gestió.

No obstant això, hi pot haver un (...) de materials entre
illes, podem recordar el debat de l'altre dia a Formentera, ja
han comentat que hi hagi una visió de dur la matèria
inorgànica per complet a l'illa d'Eivissa o a altres illes. El
concepte de flexibilitat ho hem d'entendre així, només trobar
el millor sistema per poder fer real aquesta voluntat.
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Objectiu de reciclatge, és una competència, nosaltres
podríem marcar uns objectius per damunt dels marcats per
l'Estat. Actualment, sabem quins objectius hi ha de reciclatge
respecte als perillosos, estan definits a un pla nacional, ho deim
aquí. També ja hi ha una descripció d'objectius de reciclatge
quant a envasos i embalatges que facin referència a qualsevol
tipus de residu, està definit a una llei de l'Estat. La futura llei...,
hi ha molt renou, Sra. Presidenta, que m'arriba a despistar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té tota la raó. Jo agrairia als diputats presents
dins aquesta sala que mantenguin silenci i si han de parlar per
telèfon, surtin fora, per favor. Pot continuar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies. Respecte a residus a nivell global, la llei
bàsica de residus que actualment està en projecte de llei,
estableix un estàndard de reciclatge. Nosaltres podem establir
normes de compliment obligatori d'aquests estàndards o normes
addicionals, hem d'anar per sobre. Jo, actualment, en aquest
document encara no m'he atrevit a posar quin és el criteri, el
volum a reciclar. No obstant això, el pla ho dirà, perquè el pla
es farà a cavall amb el tràmit de la llei bàsica de residus.

La recollida selectiva, vostè ho ha dit ben clar, està
implícita. Si vostè pensa que no ha quedat ben clara, ho podem,
si vostè vol, concretar millor. No hi pot haver reciclatge, no hi
pot haver realment valorització, si no hi ha una recollida
selectiva, un tractament diferenciat a priori.

Quant a la gestió, (...), jo crec sincerament que ha de ser un
ens de confluència entre administracions autonòmica, insulars
i locals. Pens que insulars perquè jo, possiblement, dins el futur
pla defensaré una idea de poder fer una visió conjunta de
residus especials, encara que, per exemple, n'hi hagi alguns,
com poden ser els residus de construcció, que no entren dins
aquesta visió. Però, normalment, la resta dels residus, la gestió
econòmica més indicada seria fer-la de forma conjunta amb un
gestor, o dos gestors, perquè per ventura en algun tipus de
matèria en podrien fer dos. Però que el gestor autoritzat a l'illa
de Mallorca sigui distint del de l'illa de Menorca, pot crear
problemes empresarials per aquest lliurament de material d'un
lloc a l'altre. En aquest sentit, per ventura, el pla defensarà
aquesta línia, no ho puc dir perquè seria aventurar criteris que
actualment no estan definits, en aquest sentit, un òrgan
col•legiat administratiu que ens integra a tots, a totes les
administracions públiques. Això és tot, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula
el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt breument, jo li agraesc les explicacions donades.
Respecte a un tema fonamental que és el tema dels residus
sòlids urbans, la veritat és que les explicacions ens deixen
una mica preocupats, perquè si jo he entès bé les seves
paraules, vostè em diu molt clarament allò que, en
definitiva, és cert que també diu el text d'aquests criteris, és
a dir, que estam parlant d'uns criteris exclusivament per uns
residus que exclouen els sòlids urbans. Per tant, dins els
sòlids urbans continuarà la normativa autonòmica vigent i,
per tant, molt clarament, Sr. Conseller, m'agradaria, -si
vostè té l'amabilitat-, tots els criteris polítics que expressen
aquests criteris..., jo he manifestat el meu acord amb ells en
un 80%, perquè hi havia el tema de la incineració, que
Europa i nosaltres no compartim la mateixa valoració d'unes
coses i de les altres, vol dir que aprovats aquests criteris i
aprovat el pla de residus, per exemple, a l'illa de Mallorca,
la situació pel que fa als sòlids urbans continua essent la
mateixa. El que dirà la normativa és que s'ha d'incinerar un
cent per cent dels sòlids urbans i no preveurà cap de les
coses que, en aquests criteris, es consideren cabdals, com és
el tema de la recollida selectiva, reciclatge, etc. La qüestió
és exactament així.

És a dir, aprovam aquests criteris, s'aprova el pla que es
derivarà d'aquests criteris, però per als sòlids urbans
continuam amb la normativa anterior fins que aquesta es
vulgui modificar. És exactament això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té
la paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sí, Sr. Diputat, aquí el tema és estudiar quins eren els
criteris que varen regir l'elaboració del pla director de (...)
de les Balears. El més important és saber i recordar que
aquests criteris feien una aposta decidida pel reciclatge, per
la valoració dels residus. Després, es va prendre una opció
on realment els residus a Mallorca van a incineració. Però
vostè pensi que hi ha coses molt curioses. El Consell Insular
de Mallorca està cobrant, de la concessionària d'incinerar,
uns doblers anuals per fer difusió de campanyes de
sensibilització per reciclar. És a dir, reciclatge, d'acord,
reciclatge, reaprofitament, reutilització, d'acord amb
l'aprovat per aquest parlament quant a criteris, està
actualment articulat, està actualment a la vista. És a dir, hi
ha un desconeixement d'aquest tema que ho comprenc
perfectament. És una qüestió de fa molts d'anys, de l'any 90,
91, però els criteris aprovats per aquest parlament, el que
permeten des de ja, és adaptar el pla de residus de Mallorca
i, respectant els criteris, reutilitzar, reciclar, etc.
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Per altra banda, actualment, ja es recicla i hi ha una llei
superior que, digui el que digui aquest parlament balear, digui
el que digui aquest govern, s'ha de complir. És una llei bàsica
d'envasos i residus d'envasos, que és el 60% de la bossa de les
escombraries, que determina una obligació de reciclar,
reutilitzar, reaprofitar. El marc normatiu ja està modificat per
complet, però bé, els criteris...,  avui parlam de criteris. Els
criteris que hi ha respecte al RSU de les Balears permeten
entrar en reciclatge, reaprofitament, reutilització, recollida
selectiva, evidentment. A vegades, hi ha llacunes d'informació
perquè el Consell Insular aquí present podrà recordar
perfectament que dins la concessió donada a l'empresa Tirme
per cremar escombraries, es determina una obligació de lliurar
un fons cap al Consell Insular perquè aquesta institució faci
campanyes de reciclatge.

Quan m'han dit en algun debat "queremos reciclar", dic, "que
recicle", perquè realment es pot reciclar, només faltaria que no
es reciclàs. (...) a Balears ja hi ha moltes empreses que estan
reciclant sense entrar en contradicció en cap llei. El que hem de
saber és que el Govern balear i el Parlament balear tenen
competències molt determinades en aquest tema. Ara, el més
important sobretot és partir de premisses reals i saber que,
actualment, hi ha un estadi administratiu que ha determinat i ha
consagrat uns drets a particulars. El que hem de fer és reconduir
unes situacions cap a una voluntat que és aquesta, sense entrar
en problemes indemnitzatoris. Només recordar-ho, els criteris
aprovats pel Parlament l'any 91, respecte als sòlids urbans,
permeten el reciclatge, el que comporta recollida selectiva, etc.
Fins i tot, la concessió donada dins Mallorca per incinerar,
també estableix ja premisses de reciclatge perquè ho fomentin
directament. 

Sincerament, si s'ha de fer un debat d'aquesta qüestió,
tampoc no tendria inconvenient en incorporar els sòlids urbans
en aquests criteris, però no aporta res, a efectes didàctics, si fa
falta, es pot incorporar amb certes matisacions, però si estudiam
els aprovats per aquest parlament a l'any 91, veurem que
consagra uns criteris quant a reciclatge i reutilització. Això és
tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, en primer lloc, vull agrair poder discutir
aquest tema, el pla i les explicacions. Demanar, és obvi, la
documentació que ens ha ofert, perquè creim que pot ser
d'interès sobretot per preparar les propostes, més informació.

Davant aquest pla, davant aquests criteris, en primer
lloc, reconèixer en gran part, en alguns punts podem
discrepar, una literatura agradable, correcta, del que toca ser
un pla de residus dels criteris que l'han d'impregnar. Fins i
tot, un optimisme important, la pàgina 3 diu que "no arribar
a produir cap residu no es pot fer immediatament, però és
un procés dinàmic de transformació". Sembla que podem
pensar que arribarem a no produir cap residu. Creim que és
una visió optimista, tan de bo, però, en tot cas, nosaltres
creim que més aviat no és que sigui un procés, sinó que
gairebé és una utopia. Sigui com sigui, s'han de tractar i
amb els principis generals no hi tenim gaire inconvenient.

El que veim és, com sempre, que aquests criteris són
genèrics. Hem distingit que dins els residus especials hi ha
una diferenciació important dins la gestió i dins el
tractament de cadascun d'ells, o de grups, que no es troben
dins aquests criteris. Arriben, com sempre també, una mica
tard, sobretot com a marc global del que havia d'englobar
tots els residus de les illes i, després, seria el moment de fer
els distints plans, si fos necessari, per cadascun dels residus.
No ha estat aquest el cas i, fins i tot, aquests objectius de la
pàgina 5 creim que nosaltres ens hi posam un poquet més
tard del que es plantejava des del pla, mal anomenat,
nacional.

Quant al primer gran punt de discrepància, és obvi que
és haver deixat els residus sòlids urbans fora del tractament
del marc general. Per a nosaltres és urgent i, per tant, no
creim que sigui adequat tractar-los per a un futur. Entenem
que el Govern, en part, s'ha desentès dels residus sòlids
urbans. Sembla que hi ha un principi de reacció, però que en
aquests moments segueixen (...) d'un problema molt greu de
tractament, sobretot a l'illa de Mallorca però també a les
altres illes. D'entrada recordar que els criteris només
obliguen al Govern i, com que no són publicats en els
butlletins, no obliguen a la ciutadania, obliguen al Govern,
qui els ha de tenir presents a l'hora d'elaborar els plans.
Llavors, són els plans els qui obliguen a la resta dels
mortals. Creim que, en aquest cas, el bot que va pegar el
Govern respecte dels criteris que havia marcat el Parlament,
és on ens vàrem trobar, en el cas de l'illa de Mallorca, amb
un problema greu. No hi entraré, només perquè vostè n'ha
fet esment, crec que no és el tema d'avui. Però sí que és cert
que així com hi ha amb una concessionària..., entra dins
tarifa, una de les seves obligacions és que faci publicitat del
reciclatge, el que no hi ha és finançament ni compromisos
de finançament de tractaments ambiciosos de caràcter
industrial d'aquest reciclatge, al contrari és incineració cent
per cent.



224 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 14 / 8 de maig del 1997

Deia, que els residus sòlids urbans estiguessin inclosos dins
aquest pla, no només per la urgència de modificar concretament
el tractament i la gestió dins l'illa de Mallorca, sinó per
coherència de model. Hi ha multitud d'interferències mútues. Es
parla d'abocadors, de necessitat d'arreglar els problemes de sòls
contaminats i sabem que un dels abocadors i sols contaminants
actuals són els abocadors de RSU que el pla obliga a tancar.
Abocadors que, en part, fins i tot, tenen distints productes que
(...), part tant, l'aplicació, l'entrada en vigor del pla director de
residus ha tengut una incidència sobre els abocadors existents
que aquest pla sembla que ignora o que no té present. 

Hi ha una incidència dins la recollida selectiva. El residu
sòlid urbà és un residu específic, però també és cert que es
poden generar especials i perillosos domèstics. Convendria
tenir una visió de conjunt per tractar-los o per fer una gestió
molt més intel•ligent.

També es parla d'un pla de turisme, d'un pla específic per
residus de turisme, i ens demanam si aquests residus de turisme
seran tractats com a residus sòlids urbans o com a residus
especials, perquè, clar, si s'ha de fer un pla per turisme i (...)
aquests criteris, nosaltres entenem que té una gran incidència
sobre el RSU, a unes illes que viuen bàsicament del turisme. És
evident que si hi hagués una idea global, aquesta idea seria molt
més fàcil.

També la incineradora de residus sòlids urbans genera
residus especials i, per tant, també és un altre tractament que
torna a quedar lligat, evidentment, no faré una numeració
exhaustiva, però és evident que aquesta manca de política
global, que és el que recomana el Consell d'Europa, que és el
que recomanen en general tots els fòrums internacionals d'un
marc general de política global de tractament de residus,
trencar-lo per un dels temes bàsics com és el de residus sòlids
urbans, li poden llevar molta coherència. Sobretot, després,
quan vostè ens parla d'un element cabdal, que és un sol agent,
o la necessitat, la conveniència que hi hagi un sol agent. Un
agent que, en el cas de vidre, en el cas de pneumàtics, en el cas
de paper, no sabem si parlam del mateix, per tant RSU, o no. Si
estam parlant d'un sol agent només per a especials, només per
a perillosos, o si estam parlant d'un sol agent general de residus.
Clar, aquí bàsicament és fonamental parlar de RSU.

Aquesta mateixa mecànica, aquest consorci, a part de la
dificultat d'articulació quan es diu que totes les administracions
hi estan involucrades, autonòmica, insular, local... és poc eficaç
a l'hora de saber qui és el responsable. A més a més d'això,
deixar fora d'aquesta unitat de gestió el món de..., les
concessions que es tenen amb RSU, concretament a l'illa de
Mallorca, però també situacions específiques a les altres illes,
ens sembla que és ignorar una part fonamental del problema.
Per tant, era urgent, és urgent modificar el pla director de
residus sòlids urbans, és urgent fer-ho dins un marc coherent de
política global de residus i creiem que aquest era el moment
adequat. Per tant, lamentam profundament que no, que tornem
a fer un altre collage de plans que es van superposant i es van
(...) i sobretot per l'operador jurídic arriba a ser un galimaties.

El tema de la valoració, ja n'han fet esment, és un tema
que aquí està tractat i amb això volem coincidir amb el
conseller d'una manera adequada, és a dir, com a mínim, ja
no és la manera de tractament íntegra de residus, sinó de
tractament o d'una manera d'aprofitar els rebutjos. Nosaltres
creim que, com a mínim, aquest és el plantejament adequat.
Després, ja no coincidirem, ni tan sols, que sigui un bon
mètode per aquests rebutjos, molt especialment, i s'hauria de
fer una gradació, respecte a perillosos i sobretot (...)
perillosos, n'hauríem de parlar més detalladament. En tot
cas, ja trobam una passa endavant el fet que no es parli en
absolut d'incinerar residus, sinó rebutjos. Com a mínim, està
emmarcat correctament l'abast que hauria de tenir, si més
no, que hauria de desaparèixer per al nostre gust
probablement de tot el sistema, com a mínim, està tractada
adequadament.

A més, jo crec que amb els problemes que ha generat el
Pla director de residus sòlids urbans, jo crec que molt
especialment , com dic, a l'illa de Mallorca reconec que
aquest diputat és la que més coneix, hi hauria una sèrie de
reflexions que hauríem de fer per aplicar en aquests residus
i no treballar amb les mateixes pedres.

Hi ha hagut un problema greu de seguretat jurídica, de
saber si és l'element adequat per poder establir, per poder
innovar l'ordenament en alguns temes. Aquí, per exemple,
es parla en el 19.2, és un tema important, de passar la
responsabilitat al productor, al generador de residus. Això
ho dubtam que es pugui fer amb una norma reglamentària.
És difícil parlar del tema de la responsabilitat de
l'administració pública o de responsabilitat de tercers,
obligar-los en positiu a accions o omissions, i fer-ho a través
d'un pla director. Tenc els meus dubtes.

Un altre problema greu, vostè n'és conscient quan n'ha
parlat, és el (...) competencial. L'Estat té competències
bàsiques, que no exclusives, si no ho tenc mal entès són
bàsiques, no exclusives, en el tema de residus. El Govern
té..., o la Comunitat Autònoma, quant a desplegament. En
tenen els ajuntaments via Llei 7 i, en tot cas, per via de Llei
de residus, etc., per altres vies, en tenen els consells insulars
via plans directors, via cooperació... Aquest repartiment
competencial, mirar d'aclarir-lo o mirar el que ha fet el pla
director de residus directament, per via de pla director, per
via reglamentària, també ens pareix perillós, perillós per
dubtós. Creim que hi ha determinats elements d'aquest pla,
d'aquests criteris que s'haurien d'establir via legal. Creim
que ja és necessària una llei de residus, una llei de residus
que ens aclareixi i, sobretot, que els elements que
jeràrquicament hagin de quedar reservats a llei, quedin prou
garantits, perquè tenim en aquests moments inseguretats
jurídiques greus.
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Vaig acabant, Sra. Presidenta, l'última reflexió molt
breument. Ordenació del territori, aquest títol no el pot utilitzar
el Govern per passar absolutament per tot , (...) el 149.1.1 de la
Constitució per l'Estat, això no ens sembla adequat. Vostè, per
cert, ens ha ofert un dictamen d'ordenació del territori i
urbanisme, jo li agrairia molt, però estam parlant de residus, de
residus. Fer-ho penjar tot de la Llei 87, de la LOT, quan
realment l'ordenació territorial d'aquest tema està tan agafada
en pinces, funcionar amb el tema de criteris, anar al Pla director
i a través d'aquesta fórmula tan feble d'articulació, des del
nostre punt de vista, creim que ens fa trontollar bastant el
sistema. 

La veritat és que hauríem de fer una reflexió respecte al que
es pot dur a través del pla director sectorial i quines són les
normatives sectorials que haurien d'anar a través de legislació
i a través d'altres instruments, perquè aquí estam tractant de tot
a través del ganxo d'ordenació territorial, francament, a més de
tots els temes, de tots el repartiments competencials i amb tots
els embolics, estam parlant darrerament de molts de plans
directors sectorials. Com que no tenc temps, no m'estendré,
però crec que és un tema molt delicat jurídicament i que està
provocant inseguretat jurídica, a part que és un títol que crec
que el Govern no pot esgrimir davant els consells insulars,
davant els ajuntaments amb tot l'abast que ho està fent en
aquests moments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, han estat molts temes, intentaré amb
rapidesa..., respecte als sòlids urbans, és important recordar el
que diu exactament el punt 3.2, "que se integraran en la (...)
general de la gestión", és a dir, hi hauria una direcció dels dos
plans, del que es fa ara més l'anterior. Aquí cobra un sentit que,
després, una vegada que es redacti el propi pla, farà un pla de
residus turístics, que ho integrarà tot, els urbans, (...), perillosos,
(...).

No vull entrar a repetir el tema que ja he comentat amb el
Sr. Grosske respecte a urbans, però que quedi clar. És a dir, hi
haurà una integració dels plans en un sol document, amb la qual
cosa hi haurà una planificació global que ha nascut de forma
separada, en dos moments separats, però que finalment
s'integren.

Els abocadors són un problema greu i està tocat, Sr. Alorda,
en el punt 10.4, amb un pla especial de recuperació de sòls
contaminats. És a dir, els abocadors tendran una especificació
ben definida en el punt 10.4 hi ha un criteri que menciona (...)
tractament singularitzat. 

Ja hem parlat d'incineració respecte a que només són
rebutjos. Estic content que vostè ho entengui..., no, no hi
cap problema..., després, tenc un defecte i és que quan parl
sempre don coses per enteses. Evidentment, és un defecte
meu. És a dir, la gestió unitària, per exemple, no es pot
donar en qüestions distintes a les que facin referència a
perillosos i altres qüestions, per exemple, al que fa
referència a envasos relatius a residus sòlids urbans, no
podem determinar que tot el vidre estigui en mans d'un
gestor unitari, en absolut, o per ventura sí, no ho sé, s'ha de
veure. Aquí cercam criteris de gestió, però jo pensava que
hi hagi un gestor unitari a les Balears, via concessió, per fer
el control i gestió d'una part important d'aquests 28 elements
de control que hi ha. Estic parlant d'elements que fan
referència, per exemple, a pintures, a dissolvents orgànics
i inorgànics, a temes sobre residus d'indústria fotogràfica, a
elements que per volum i qualitat impliquen una gestió un
poc diferenciada. 

La responsabilitat de qui produeix el residu no la crea
aquest pla director, ara parlarem del que és important, vostè
ha fet una menció al contingut d'un pla director sectorial o
del pla pilot o de la LOT. És a dir, evidentment, nosaltres no
cream figures jurídiques innovadores, estam fent
planificació, ni més ni menys, sectorial o territorial, en
aquest cas, sectorial. Vostè recordi que hi ha una llei del 75
aprovada, una Llei de residus perillosos vigents, hi ha una
Llei d'envasos vigent i tot això determina obligacions. Vostè
ho ha precisat molt bé, la competencia del Estado no es
exclusiva, és una (...), és bàsica. Nosaltres tenim
desenvolupament legislatiu i tenim normes addicionals, i
vostès..., vostès no, perdonin, els consells insulars i els
ajuntaments, per Llei de base de règims locals, tenen unes
competències atribuïdes quant a gestió. Aquesta ordre es
respecte per complet en aquest pla que no intentarà mai
aprofundir en qüestions normatives d'aquest nivell, això ha
de quedar ben clar.

Dit això, ens serveix per fer el comentari respecte a
quina és la naturalesa dels plans directors sectorials, dels
plans territorials parcials, què és aquesta perversió del
sistema LOT que ho inunda tot? El que hem de dir és que
estam parlant de planificació àmplia, que té una rellevància
no només a nivell de territori. Les directrius, si vostè parteix
d'aquesta tesi, les deixa per terra i destrossades. Les
directrius es refereixen a tot factor que incideix a l'àmbit de
les Balears amb una perspectiva de territori o no de territori.
És a dir, justament el missatge de la LOT és una visió de
conjunt que trasllada a un marc operatiu, on s'analitzen
interrelacions d'activitat econòmica o no econòmica, dins un
marc tancat, per veure quins són els fluxos (...) d'aquestes
inèrcies, en una paraula. D'aquí a traslladar polítiques que
després sempre tenen reflexa territorial en qualsevol acció.

Això és un tema que m'entusiasme, en parlaria cinc
hores, en una paraula, però, és a dir, en principi, nosaltres
no feim una norma. El dia que es faci una norma tendrà un
caràcter distint, diferenciat d'un pla sectorial. No està
articulat com un reglament que desplega una llei, estarà
articulat com una norma de caràcter sectorial amb
vinculacions territorials, tendrà una formalització articulada,
evidentment, però no com un reglament que es desenvolupi
o no com una llei i sempre respectarem (...) competencials
molt definides. Per altra banda, el que quedarà ben clar és
que hi ha lleis, quant a competències, dues molt importants,
la Llei de base de règim local, la Llei de residus de l'any 75,
la Llei de residus perillosos, ara no record l'any, més la Llei
d'envasos i embalatges que, a nivell competencial, ens crea
un show de mucho cuidado, el Sr. Antich, aquí present, ho
sap perfectament. Això de show ho corregesc i direm que
tècnicament ens crea un problema determinat.
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Després, que hi hagi representació dels tercers dins aquest
òrgan de control, no ho sé, jo voldria un òrgan de coordinació
administratiu. Evidentment, si hi ha d'haver representants
d'interessos particulars hi poden ser sense cap problema, però
més que res les administracions en conjunt ens hem de
coordinar. És a dir, la responsabilitat (...) no la crea el pla, sinó
que aplicarem les (...) legals pertinents i això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament, només miraré
d'insistir en un dels punts, aprofitant que és el tema de la
necessitat de la idea global dels residus. En aquests moments
crucials en la Llei d'envasos i embalatges, en l'exigència de la
modificació del Pla director, amb la multitud d'acords que la
reclamen per part de l'illa de Mallorca, del Consell Insular de
Mallorca, creim que era bo veure com havia funcionat la gestió
a les altres illes, amb els sistemes triats, a Menorca, a Eivissa,
i aprofitar per fer aquesta norma de Formentera llargament
demanada i emmarcar-ho en aquest moment. Era un bon
moment, jo crec que ara és un moment (...) ara, en la Llei
d'envasos i embalatges, precisament per canviar el sistema i no
trobar-nos amb aquesta mateixa idea que és aquest pla de
turisme. No m'ha quedat clar amb la referència, perquè crec que
turisme genera molt de RSU, molt i, per tant, qualsevol idea de
recollida selectiva, fins i tot la recollida selectiva, tant si són
parcs verds que s'hi hagin de desplaçar, com uns punts verds
generalitzats dins la ciutat, com (...) distintes borses, hauria de
tenir una idea conjunta. De fet, quan s'han creat parcs verds, en
moltes ocasions, també s'han hagut de posar voluminosos,
col•locar recollida d'olis, etc., perquè el més còmode és saber
que a un determinat indret de la ciutat hi pot trobar tota la
selecció que un pot fer dins ca seva o dins el seu negoci.

Creim, per tant que era el moment, i era l'ocasió adequada
per envestir aquesta reflexió i fer els canvis oportuns, perquè
són complicats. Són complicats perquè estam fermats
jurídicament, concretament, molt el Consell Insular amb una
concessió. Hi ha, a més d'aquests vincles privats, altres que
s'han solapat títols competencials que ara canvien amb la Llei
d'envasos. Per tant, creiem que ara era un bon moment perquè
el Pla de residus, com a mínim un pla de residus, insistesc que
el nostre grup quedaria més satisfet i més tranquil que molts
d'aquests elements o alguns d'ells fossin en desplegament
legislatiu, en desplegament de rang jeràrquic llei, creim que ens
donaria molta tranquil•litat jurídica a tots els operadors. Per
tant, seria el moment adequat de fer-ho.

Respecte als abocadors, tampoc no es diu on s'ubicaran
ni quin tractament tendran els abocadors existents, si serà
prioritari mantenir els existents respecte als nous que
s'haurien d'obrir per donar cobertura al tractament ja
correcte d'aquests residus perillosos o especials que, en
aquests moments, deuen tenir una situació escandalosa,
creim que hauríem de tenir una referència. Fins ara, fer un
retret al Govern, de la manca de col•laboració, segons el que
sabem en el nostre grup, respecte del tancament correcte i
el segellat de sòls contaminats, d'abocadors com el de RSU
que són, en aquest cas, provocats a més a més per una
norma, per un pla director aprovat pel Govern. Creim que
s'ha desentès massa dels problemes que generen els residus,
no només fins ara, veurem a partir d'ara, quant als perillosos
i els especials sinó amb els mateixos urbans que teòricament
ja estan canalitzant la seva solució. Pensam que no, que hi
ha hagut molts problemes perifèrics, hi són en els perillosos
i en els especials. El Govern no es dóna gaire per al•ludit de
tota la problemàtica aquesta. Tan de bo que aquests criteris,
aquesta iniciativa de voler un pla director de residus,
significa una reacció en positiu i aquest compromís d'arribar
al 2000 amb tot controlat, que pareix que, com a mínim,
dins els objectius generals de la (...) dels criteris presentants
funciona així.

El darrer punt és aquest de les directrius, com que jo
també en parlaria hores i crec que aquest no és el moment
adequat, no m'hi estendré, però les directrius no poden
pretendre elaborar quines són les mesures de foment de cara
a l'agricultura, i de cara fins i tot al turisme i la temporada
llarga, etc. Jo crec que el que ha d'intentar és aquells
elements de caràcter territorial, de la mateixa manera que tot
el que pengi de la Llei d'ordenació territorial hauria
d'establir els elements estratègics de caràcter territorial per
a l'ordenació dels distints (...) sectorials. Però no pretendre
que sigui l'Estatut d'Autonomia, ni que sigui el global de
tots els temes estratègics de l'illa a nivell de tots els nivells,
cultural, econòmic, esportiu, turístic, etc. Creim que ens
hem de centrar en una visió àmplia, en una visió generosa
i ambiciosa, però en el tema territorial. Per tant, els plans
directors sectorials que pengin de la Llei 8/87 han de tenir
algun (...) territorial. Al Pla director sectorial de residus,
francament, li veig poc de territorial. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, el seu torn de
contrarèplica.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Anant a (...) del Pla de RSU ordinaris en aquest pla, la idea
que tenc és que, evidentment, abans que entri en vigor aquest
pla director sectorial nou que hem de fer ara, s'hagi aprovat la
modificació dels plans directors actuals de RSU. Ens trobarem
que una vegada formalitzats un i l'altre, es farà una anàlisi
específica dels residus del sector turístic, especials i urbans, per
fer una actuació integradora, es vol integrar.

Els abocadors, el Govern balear vol actuar en cooperació
amb els ajuntaments, consells insulars, en aquesta qüestió, dins
el Pla nacional de sòls contaminats, on el Govern balear ja té
una consignació pressupostària de recursos propis i estam
intentant veure quins recursos aporta el ministeri, per després
bolcar aquests recursos, administracions gestores, ni més ni
manco. 

Respecte del debat del que és planificació territorial, vostè
em recorda a mi mateix l'any 91, en una discussió amb el
conseller anterior d'Obres Públiques respecte de si era més
l'economia o el territori, he arribat a la conclusió que és un tot,
no es pot dissociar, amb la qual cosa vostè el que ha d'entendre
és que un pla director o un pla territorial, en principi, no seran
normativa, no és normativa específica, encara que pugui tenir
un àmbit normatiu, el que fa realment és actuar en
determinacions que impliquen coses que sempre incideixen en
el territori, en un concepte molt ampli, en el concepte de la
LOT, en una paraula. I justament aquelles lleis mimètiques,
fetes una darrera l'altra, en aquells anys que va sortir la LOT;
són molt semblants i impliquen una visió estratègica que és
molt important, on el territori, en el concepte ampli de territori
i els seus recursos, implica una visió que arrossega tota la resta,
evidentment vostè ha vist que quan nosaltres, per exemple,
duim aquí uns criteris per fer el Pla del Raiguer, de
Tramuntana, subordinam a moltes actuacions el que diu el
Llibre Verd de l'Agricultura, subordinam els temes econòmics a
planificació especialitzada, però ho integram, perquè
l'important és veure i indagar en les sinèrgies, però vaja, és un
tema que qualque dia el podrem discutir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

M'agradaria que, si és possible, ens centrem en el debat en
la qüestió concreta d'avui. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller. Bé, aquí s'ha dit que de qualque
manera es tracta de fer un marc general allà on s'inclouen
tots els residus i on, de qualque manera, s'integraran els dos
plans, tant el pla de residus com el pla director que en
aquests moments, o els criteris del pla director de què
parlam ara. Això vol dir que aquest pla director, que s'ha de
fer d'acord amb aquests criteris, s'unificarà amb el pla
director de residus sòlids urbans existents, que a les
resolucions que nosaltres podrem presentar, em sembla que
és fins dilluns, podrem parlar dels criteris del pla director de
residus sòlids urbans?, perquè si aquest pla director ha
d'unificar els dos criteris, això vol dir que de qualque
manera entram dins el que és el pla director de residus
sòlids urbans, crec que és un tema que hauríem de tenir clar,
perquè s'ha repetit diverses vegades que era un pla director
de tots els residus i, a més, el títol ho diu així, és un tema
que hauríem d'aclarir.

Per altra banda, també és ver que anam canviant molt de
posició en aquesta qüestions. L'any 95, quan nosaltres
demanàvem els plans específics que emanen del pla de
residus sòlids urbans aprovat, se'ns contestava que s'havia
canviat de criteri i que, per tant, no es feien plans específics,
i que el que es faria seria una llei que ves tota la
problemàtica dels residus des d'un punt de vista més global,
això se'ns contestava en aquell moment per part del Sr.
Conseller de Comerç i Indústria, Sr. Cristòfol Triay i
Humbert, fins i tot ens deia que passarien unes còpies de la
llei abans que acabàs la legislatura perquè, com que no hi
havia temps per poder tramitar la llei dins la legislatura, la
poguéssim veure ja a la pròxima, mai no se'ns han lliurat
aquestes còpies, mai no les hem pogut veure.

Per tant, la veritat és que en aquells moments tots
estàrem molt d'acord que feia falta una llei, tots vàrem
coincidir que efectivament seria important que, com a punt
de partida, hi hagués una llei perquè llavors hi hagués tota
una sèrie de plans específics que s'anassin tramitant per a
determinats residus, perquè, com molt bé ha dit vostè dins
aquest pla, hi ha molts diferents residus i, per tant, es
necessiten molt diferents tractaments per a tot aquest tipus
de residus, per tant, primer una llei com s'ha fet a Catalunya
i a d'altres comunitats, i llavors fer tota una sèrie de plans de
gestió, i aquí podríem parlar també un poc de tot el tema de
la Llei d'ordenació del territori, efectivament, els plans
directors sectorials han de preveure tota una sèria de temes
que s'han d'implantar dins el territori, hi ha una altra cosa
que són plans de gestió, i això ho preveu la modificació de
la Llei del 75, de residus sòlids urbans, que preveu que es
puguin fer tota una sèrie de plans de gestió, és un altre tema
on també hauríem de reflexionar, a veure si realment parlam
de les dues coses o no.
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Per tant, en principi, nosaltres voldríem fer aquesta reflexió,
és un tema que ja ha sortit  i creim que és molt important, és
molt important perquè és ver que ens hem trobat, almanco amb
dubtes i se'ns han plantejat problemes a nivell competencial,
se'ns poden plantejar problemes a nivell sancionador, a nivell
de creació de taxes, a nivell d'obligar, aquí es parla molt que a
través d'aquest pla director s'obligarà a fer tota una sèrie de
coses als productors i als gestors, tot això es pot fer sense una
llei?, tots aquests temes són qüestions que almanco les hauríem
de valorar per, com deien altres portaveus, donar seguretat
jurídica a totes les actuacions que facem.

Entrant ja un poc més dins el que és la qüestió dels criteris,
hem de dir que en principi els criteris recullen tota una sèrie de
principis, de directives i normatives estatals, i que, per tant, en
principi, com s'ha dit per algun portaveu, la literatura és més o
manco agradable, i, per tant, són uns principis que tots o una
gran part els tenim assumits. De totes formes, nosaltres pensam,
i ja ho hem dit veient altres criteris dels quals hem parlat
aquests dies aquí, que es tracta d'uns criteris massa generals, ja
sé que el conseller ens dirà que això només són els criteris i no
és el pla, de totes maneres, nosaltres entenem que els criteris en
aquest cas, sobretot quan anam quasi sempre a aquesta
comunitat o sempre per la via excepcional i, per tant, no ens
valem de tenir les directrius aprovades i ens hem d'acollir a una
disposició addicional de la Llei per poder fer aquests plans
d'ordenació del territori, aquests criteris haurien de ser uns
criteris bastant més fonamentats i bastant més concrets, sobretot
per allò que fan l'equivalent de les directrius, i per tant hi hauria
d'haver unes diagnosis més profundes dels problemes i, de
qualque manera, també aterrar a les problemàtiques
específiques i, per tant, entrar més al detall que el que s'hi entra.

De totes formes, comprenem que tampoc els criteris no
poden ser una faixa que ofegui a qui llavors ha de fer el pla, és
a dir, s'ha de tenir una certa tranquil•litat per poder fer el pla,
però com que tenim alguna experiència que realment no ha
estat gens agradable com pugui ser el tema del pla director
sectorial dels residus sòlids urbans, on, efectivament, com deia
el conseller, es dóna prioritat al tema del reciclatge, però llavors
aquesta prioritat al tema del reciclatge no va ser recollida de
cap de les maneres al pla director. És ver que el pla director
parla que es podran fer campanyes de sensibilització i educació,
però de cap de les maneres no tracta concretament aquesta
qüestió i, de fet, jo també voldria aprofitar per contestar
qualque argumentació que s'ha donat sobre aquest tema, que
s'ha donat la impressió que ja podíem reciclar sense cap tipus
de problema, vull dir, jo no entenc per què, quan el Consell
Insular de Mallorca, ha demanat la modificació del pla director,
no se li ha contestat tranquil•lament per part del Govern balear
que no és necessària aquesta modificació, que, per tant, d'acord
amb el pla director, el Consell Insular pot reciclar. Nosaltres
estaríem molt tranquils i ho faríem sense cap tipus de problema.
El problema és que això no s'ha contestat mai així, per què?,
perquè hi ha dubtes, hi ha dubtes perquè el pla director,
realment, no recull totes les infraestructures necessàries per al
tema de reciclatge, així com les recull, per exemple, per altres
qüestions, com són la incineració, etc.

Un altre dels temes o una altra de les qüestions que jo
voldria tocar, i també ja se n'ha parlat un poc, és difícil no
parlar de qüestions de què no se n'hagi parlat, és un poc
quant als objectius que marquen aquests criteris i, per tant,
que s'haurà de marcar aquest pla director. Als antecedents
es diu que al pla nacional de residus perillosos es marquen
tota una sèrie d'objectius, és a dir fins a l'any 2000, una
reducció del 40% dels residus perillosos, a finals de l'any
1995, un inventari, jo no sé si nosaltres ja el tenim, si és
aquesta documentació que du el conseller, l'any 2000
reciclar i reutilitzar un mínim d'un 20% respecte de l'any
1994, jo no sé si a aquesta comunitat tenim, sabem l'any
1994 quins residus perillosos hi havia per poder complir
aquest 20%, és a dir, tota una sèrie d'objectius que es
marquen que llavors, aquests objectius, en el que són els
criteris per a aquest nou pla, no hi figuren gens ni mica, no
hi ha cap objectiu posat. Se'ns diu per part del conseller que
aquests objectius figuraran al pla, nosaltres estaríem molt
més tranquils de poder-los discutir, que quan passa pel
Parlament el pla o la tramitació del pla, que hi passa a través
d'aquests criteris, estaríem molt més tranquils si ja es
fixaven en aquests criteris i, per tant, ja poguéssim discutir
aquests percentatges aquí i no haver d'esperar a fer
al•legacions, llavors, quan surti el pla en el seu moment.

El Sr. Alorda deia que estava molt content perquè als
antecedents es deia que parlaven d'arribar a no produir cap
residu, és a dir, per una banda parlam d'arribar a no produir
cap residu, i llavors, dins els criteris no som capaços de
fixar-nos uns determinats objectius a haver de complir. Tal
vegada, si no es fixen concretament vol dir que ens obligam
a complir el que diu el pla nacional, de totes formes, jo tenc
molts dubtes que dient que nosaltres hem de tenir la
infraestructura l'any 2005, completa, que l'any 2000 ja
hàgim pogut complir tots aquests objectius.

Quant al que són els objectius generals, també dir que
per a nosaltres també falta una referència al tema de la
recollida selectiva, ens agradaria que ens explicàs que
s'entén exactament per valoració, és a dir, que se'ns digués
`per part del conseller, què és que s'entén quan als criteris es
parla de valoració, i, com dèiem, la manca d'aquests
objectius concrets és que, a més, no es faci cap classificació
completa dels tipus de tractaments finals, és a dir es parla de
recuperació d'energia i de depòsits, però n'hi ha d'altres, és
a dir no hi ha una classificació completa, es parla també
d'ubicació d'infraestructures d'una forma totalment abstracta
i general, sense entrar per a res en els nostres problemes
específics i, per tant, sense fixar, ni tan sols les
imprescindibles, algunes n'hi haurà d'imprescindibles i, per
tant, aquestes, de qualque manera ja haurien de venir
exposades als criteris perquè les poguéssim discutir.
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No s'aclareix la problemàtica competencial de les diferents
administracions, es parteix d'una col•laboració, jo diria que
idíl•lica, és a dir, hem de crear un òrgan de gestió únic, allà on
hi participaran totes les administracions que seran convenis,
consorcis, hi ha possibilitat d'una obligatorietat o que això sigui
així per norma o purament i simplement es tracta de juntar
esforços d'una forma més o manco idíl•lica. Es parla que el
Govern es manté com a subsidiari, podrà actuar quan els altres
incompleixin, això és una cosa que en totes les administracions,
més o manco ja ho sabem, de totes formes jo voldria recordar
que hi ha certs tipus de residus que pel seu control, que perquè
ningú no els voldrà tractar tendran la necessitat que el Govern
actuï, i que, per tant, hi ha d'haver els òrgans necessaris perquè
es pugui actuar, i això hauria de quedar també molt més
concretat.

Bé, de tot això, de programes de gestió per al sector turístic
i per ..., la veritat no ho entenem de cap de les maneres, és una
qüestió que crec que s'hauria d'aclarir molt més, aquí es
mesclen tot tipus de residus, això seria igual que un programa
per a la zona de Palma o per a la zona del Raiguer, vull dir que
crec que és una qüestió que necessita molta més explicació.

Bé, esperam també que dins el que són salts contaminats,
em sembla que ja s'ha dit, sigui per recuperar tot aquests tipus
d'abocadors de residus sòlids urbans que hi ha i que, per tant, hi
hagi finançament per poder recuperar tots aquests abocadors. 

Es parla de crear una comissió d'experts, també ens
agradaria que es detallàs més, qui hi podrà participar, quins
seran els criteris, si hi tendran participació les ONG, si hi
tendran participació els consells insulars, quin tipus d'experts,
com funcionarà això, és a dir, quina és la idea d'aquesta
comissió d'experts per part dels redactors dels criteris.

En definitiva, són un munt de qüestions que creim que
queden massa obertes, fins i tot crec que queda massa obert que
els criteris no parlen de quin termini hi haurà per fer el pla,
tampoc no ho diuen, si això durarà, com ha durat en altres
plans, com el de pedreres o el de carreteres, que han estat un
temps il•limitat o si realment seria una postura molt més
valenta poder-nos fixar un termini ja per saber quan aquest pla
pugui estar. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Respecte del tema dels dos plans que
s'integren, ja n'hem parlat, i voldria dir-ho bé, dir-ho d'una
forma clara, sembla que aquí, des de sempre, l'únic que està
un poc preocupat per si de sobte el Consell Insular ha de
pagar indemnitzacions multimilionàries a qualcú, som jo,
arriba un punt que dic, bé, és així el cas, ningú no veu més
perill que jo, estic tan equivocat que l'únic que ensuma que
hi pot haver un problema molt greu, segons el que arribem
a fer, som jo mateix? Si és així, tal vegada és que jo estic
completament despistat i ho duc malament, no obstant això,
aquí hi ha senyors que a nivell particular, quan ens hem vist,
amb lleis en la mà i tal i qual, diuen i reconeixen que el
tema és complicat, amb la qual cosa, jo diria, recordant
Carnelutti, oblidi Carnelutti en aquest cas, el que diria és
que vagi molt alerta en quines resolucions polítiques fan,
perquè tot això val molt de doblers, tot això pot tenir uns
costs molt important, i quan es facin resolucions integrant
els plans i dient que merament es puguin dur a incineració
els rebutjos, (...) Mallorca i a veure què hem de fer amb tot
això, m'entén? És a dir que el fàcil és quedar bé de cara a
l'opinió pública però cal anar un poquet alerta, tots, perquè
parlam de temes molt complexos.

Una llei, sí, podem fer una llei per fer un
desenvolupament legislatiu, però mai variar l'ordre
competencial, no podrem fer ni cap llei, ni cap reglament ni
cap pla director territorial que abundi més enllà del
repartiment competencial que consagra la Constitució i que
consagra, miri, la Llei de residus, la Llei de bases, l'Estatut
d'Autonomia, etc., etc.

El concepte valorització és el concepte genèric que
inclou evidentment el reciclatge, la reutilització,
l'aprofitament energètic, és el concepte general que significa
realment atribuir la virtualitat d'un afecció econòmica o d'un
valor afegit a un residu. 

Pens que el pla en aquest moment no pot entrar a definir
infraestructures precises, no ha d'entrar a definir aquesta
qüestió, perquè pens que justament l'element bàsic del pla
serà definir el millor sistema de gestió econòmica per
exemple, en perillosos, que serà on establir instal•lacions,
quines, de quin tipus, a quin lloc, no obstant, evidentment
que es pot pronunciar respecte d'aquesta qüestió.

La gestió, la gestió també, això obeeix a un repartiment
competencial, i quan parlam d'un òrgan administratiu
parlam d'organització i gestió administratives, mai gestió
real, parlam que hi hagi un fòrum de trobada entre
administracions per posar en línia temes que tots ens
preocupen i a tots ens ocupen, però merament coordinació
i gestió administrativa, així ho diuen els criteris, no parlam
de gestió de tasques de valorització, de tractament, etc., etc.
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Respecte del turisme, si vostè creu que no és important
donar un tractament específic als residus que genera la primera
indústria d'aquesta regió, que ens converteix en la regió
espanyola amb més volum de residus per persona, jo no ho
compartesc, crec que hem de fer una anàlisi exhaustiva, de
veure com realment podem donar un millor tractament al que
és l'àrea d'incidència més important en residus, que crea puntes
de poder, crea puntes de producció molt important la qual cosa
determina un sistema de gestió diguem, complex.

A la comissió d'experts, evidentment, el que hem de trobar
són les millors persones que ens il•lustrin amb molts de
problemes, que quan vostè i jo ens hem assegut qualque
vegada, hem tengut molts dubtes, perquè ens trobam amb uns
marcs que són nous, trobam, avui, una Llei d'envasos i
embalatges on els redactors, quan hi ha reunions per començar
a aclarir i començar a parlar del tema (...) ens diuen, "bé,
aquests temes que ens demanau, esperarem a fer el reglament,
perquè com que són tan complexos, encara no estan estudiats".
Els residus, que és un cosa que en un temps no tenia
importància, avui en dia signifiquen ambientalment el
problema, quasi quasi més greu d'aquest país, i és un problema
d'un ordre econòmic importantíssim.

L'elaboració dels plans de gestió, que consagrava la Llei del
75 i apareixen aquí referits també dins els plans nacionals, el
que jo voldria és que aquest pla director sectorial fossin els
plans de gestió a què al•ludeixen altres lleis, respectant les
seves premisses.

I, com deia, hem identificat, pens recordar, vint-i-vuit camps
d'actuació on hem especificat els volums actuals de residus
produïts, i fins i tot ja hi ha un cert preavanç de fórmula de
gestió, ni més ni manco.

Però, voldria tancar recordant això, que, per favor, senyors
diputats, de cara a resolucions i de cara a integracions de plans,
tots podem quedar molt bé dient moltes coses, però tal vegada
estic completament equivocat, però si hi ha alguna cosa que en
aquest moment frena una redacció ràpida d'una modificació
d'un pla director, és saber que hi ha un problema d'un estatus
creat aquí, avui en dia, a l'illa de Mallorca, que implica moltes
coses, i el que hem de saber és veure com ho podem fer per fer-
ho bé, sense haver de pagar molts de doblers a ningú. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Antich, té
la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, els
criteris no els redact jo, els redacta el Govern, i bé, no som jo
qui duc a la confusió, jo el que he fet ha estat una pregunta
demanant a veure si en les resolucions hi entraran els residus
sòlids urbans, i aquesta pregunta respon que aquí s'ha dit que
s'integrarien els dos plans en aquest pla director que es vol fer
d'acord amb aquests criteris, per tant, no som jo qui crea la
confusió. Jo estic ben preocupat per aquest tema, perquè qui ha
posat aquest tema damunt la taula són els criteris i els redactors
dels criteris i és vostè amb la seva intervenció, vull dir que ho
haurien de tenir clar, perquè si el pla director realment pot
integrar els dos plans, és que perfectament es pot discutir a les
propostes de resolució sobre els dos plans, si és així, és que jo
no ho puc entendre d'altra manera, i la veritat és que no ho veig
gens ni una mica clar.

Amb els temes d'indemnitzacions dels consells insulars,
en aquests moments, no ho sé, supòs que pel meu càrrec,
som un dels que estam més preocupats de tots. De totes
formes, aquí hi hauria moltes qüestions a haver de discutir,
és a dir el Consell Insular el que ha fet ha estat complir un
pla director que qualcú va fer, complir-lo estrictament, i, de
fet, aquestes modificacions ja hi són, vostè ho ha dit, hi ha
una llei bàsica d'envasos i embalatges que marca uns
percentatges i que s'ha de complir, que l'haurem de complir
tots, per tant això ve i ho haurem d'afrontar de qualque
manera, per tant, no és una qüestió que no ens preocupem
de les indemnitzacions, són dues qüestions completament
diferents, una qüestió que, des d'aquest grup, sempre hem
criticat el Pla director tal com es va fer perquè no es va fer
d'acord amb els criteris i, per tant, no es va donar la prioritat
al reciclatge i a la recollida selectiva sobretot, que si
s'hagués donat ara, segurament, no tendríem aquest
problemes d'indemnitzacions perquè les concessions
s'haguessin fet d'una altra manera, i l'altra que ja tenim una
llei bàsica que ens modifica tota aquesta qüestió, i com que
ens la modifica, no ens quedarà més remei que afrontar
aquesta qüestió. Preocupat per les indemnitzacions,
totalment, el que passa és que clar, ens haurem de posar a
fer feina en aquesta qüestió per resoldre-la d'una vegada per
totes.

Quant al tema de la llei, jo continuo pensant que
efectivament és una qüestió molt important a tenir en
compte, temes de competències, temes de taxes, temes
d'obligatorietat, temes, en definitiva, de seguretat política,
és una bomba de rellotgeria discutida per molta gent i, la
veritat, seria molt tranquil•litzador, que les coses que les
lleis diuen que s'han de fer per llei, s'hi facin, és un tema del
qual se n'ha de parlar, s'ha de veure, però que realment en
principi hi ha gent que hi posa dubtes i, per tant, jo som
partidari de llevar-los i d'anar segurs.

Bé, vostè em diu que el pla no ha de definir les
infraestructures precises, home!, ... bé, vostè ha dit el pla,
devia voler dir els criteris, no?, perquè el pla és claríssim
que sí, i fins i tot els criteris, nosaltres pensam que aquelles
que són imprescindibles, aquelles que sabem cert que hi han
de ser, com passava amb els criteris dels residus sòlids del
pla director sectorial de residus sòlids urbans, creim que
també les haurien de definir, perquè seria una forma que no
es llevassin del debat parlamentari, i, per tant, com que són
qüestions principals, com temes de depòsits, com temes de
tractaments finals, són qüestions que les haurien de poder
discutir aquí, al Parlament.

Quant a la gestió, bé, hi ha d'haver una coordinació de
les diferents administracions, tal vegada per això jo dic que
es necessita una llei perquè realment quedi clar qui té les
competències, perquè qualcú haurà de fer la concessió, és a
dir, quan parlam de la gestió, que hi ha d'haver un
organisme que ha de fer la gestió, aquest organisme qualcú
l'ha de crear, ha de tenir la competència per crear-lo, vull
dir, jo crec que és un tema que és allà on es demostra que,
efectivament, per temes competencials la tranquil•litat i la
seguretat es deriva de les lleis.
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Quant al tema de si jo no estic preocupat pel sector turístic,
sí, estic molt preocupat pel sector turístic, i com que hi estic
tant, i com que el sector turístic, bàsicament, el 80 o el 90%
dels seus residus deuen ser residus sòlids urbans, i com que no
acab de veure clar els residus sòlids urbans com queden amb
aquesta nova entel•lèquia que es crea aquí, la veritat és que la
meva preocupació de cada vegada és més grossa, crec que no
queda gens ni una mica clar, és a dir, com afectaran aquestes
programacions noves al pla de residus que no sé encara si
realment queda com a tal pla director aprovat o si aquest nou
pla director l'integrarà dins aquest pla que es creï, vull dir, és
una cosa que, la veritat no s'entén massa, i com que no s'entén
massa, clar, de cada moment creix més la meva preocupació
precisament pel sector turístic, vull dir, hem de tenir en compte
que vostè, bàsicament diu que tot això va a residus perillosos,
si un 80% són urbans, per què necessitam una programació
nova si ja tenim un pla director? No ho entenc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, Sr.
Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Molt bé, intentaré explicar-me millor. A veure, avui només
duim a debat els criteris del que són els residus especials, per
aquests dos conceptes, a sòls urbans i els especials que són la
resta, de forma distinta. No obstant això, és evident que aquest
conseller no pot privar als senyors diputats que fins dimarts o
dilluns presentin qualsevol tipus de resolucions, les que
presentaran molts d'aquests diputats serà que aquests criteris
serveixin per als residus sòlids urbans de Balears, també. Molt
bé, això es presentarà, ho veig així de clar, però dic que molt
alerta, molt alerta, perquè quedar bé de cara a l'opinió pública
pot significar un problema de molts de diners, i aquí faig una
crida, merament, a la responsabilitat de cadascú, només dic
això, i vostè ho entén perfectament, Sr. Diputat. És a dir, són
plans separats que tendran una elaboració separada i després la
paraula integració, què vol dir? Vostè, com a misser, sap que
pot dir des d'una refundició, a un criteri de coordinació via un
instrument d'incardinació entre els dos, és a dir, són dos plans
distints -Sr. Diputat, vostè en sap molt d'aquests temes, amb la
qual cosa ...-, són dos plans distints, residus sòlids urbans i
residus especials, que per especials s'entenen vint-i-vuit
conceptes, que han nascut de forma separada i al final
s'integren. Com s'integren?, amb una refundició harmonia, amb
un document d'integració respecte de les concordances que hi
pugui haver entre un o l'altre i respecte de l'harmonització, això
són tècniques administratives molt normals i molt corrents i són
qüestions que s'aborden perfectament.

Jo estaré molt content de fer feina amb vostè, perquè pas
gust de fer feina amb vostè sempre, perquè vostès és una
persona molt qualificada i molt rigorosa, és la pura realitat,
i això no és constant per tot, i ho he de dir així de fort, que
un pic s'aprovi la llei bàsica de residus, de la qual vostè en
té una còpia, la hi vaig lliurar, veure quins espais ens
queden per fer un desenvolupament legislatiu, el Govern, i
formular un text de llei. 

En principi, el repartiment de competències està molt
definit, està molt fet, a la Llei de bases de règim local
s'estableixen competències molt definides que vostè em
dirà, bé, però quan es va parlar de gestió unitària l'any 91,
tal i qual, què volien dir?, no ho sé, cregui'm, hi ha molts de
problemes. Vostè recordarà l'article 9.3 de la Llei d'envasos
i embalatges que també ens crea un problema molt gros. És
que discutim i estam d'acord, que és el bo del cas, Sr.
Diputat.

I respecte d'infraestructures, bé, a la nostra llei tal
vegada sí hi ha temes per indagar, el règim sancionador, tal
vegada, hi pot haver un espai particular, especialitats
insulars, etc., etc. I respecte d'infraestrutures, evidentment
que el pla recollirà infraestructures bàsiques quant, sobretot,
a triatge, triatge de forma important al que puguin ser
materials com, per exemple, els enderrocs de construcció
que avui en dia és el problema greu, fer el seu triatge; també
recollirà instal•lacions per fer, realment, emmagatzemament
d'aquells residus especials, tòxics i perillosos, que
impliquen un depòsit per a un trasllat exterior o on sigui.

I només això, per favor intentem a veure si aquesta
vegada tots podem tenir un poquet de sentit comú i, a part
d'una actuació política i unes resolucions, podem saber que
amb sòlids urbans hi ha uns criteris aprovats i uns plans
directors objecte de revisió, que jo ho vull dir ben fort,
objecte de revisió perquè una llei de l'Estat ens obliga a
revisar, si tots nosaltres deim constantment això, que la
revisió del pla director de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
es fa en raó al que diu una llei d'Estat, aquí tots guanyam
molts de doblers, cregui'm que ho hem de fer així. I si anam
per aquesta línia tots plegats i d'acord podrem avançar molt
i bé, amb la qual cosa, a poco entendendor ...

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Popular, té la
paraula el Diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Popular, únicament agrair l'exposició que ha fet el conseller
d'aquests criteris amb què hem de dur a terme la redacció del
pla sectorial a la gestió de residus de la Comunitat de les Illes
Balears, dir que els compartim totalment i crec que amb
aquestes paraules està tot dit i no hi ha res més a afegir. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, molt agraït per
tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

I una vegada conclòs el debat, s'obre un termini fins dilluns,
dia 12 de maig, de les 13 hores, perquè els grups parlamentaris
puguin presentar davant la Mesa del Parlament les propostes de
resolució que siguin congruents amb la matèria objecte de
debat, que seran debatudes i votades al Ple de la Cambra.

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