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LA SRA. PRESIDENTA:
Començam la sessió d’avui i primer de tot demanarem si hi
ha qualque substitució.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, Josep Mayans substitueix Miquel Jerez.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sra. Presidenta, Miquel Ramon substitueix Margalida
Rosselló.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, moltes gràcies.
I. Compareixença RGE núm. 5192/06, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre les actuacions de la
conselleria en matèria de residus perillosos.
En relació amb el primer punt de l’ordre del dia d’avui, la
compareixença RGE núm. 5192/06, del conseller de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre les actuacions de la
conselleria en matèria de residus perillosos, vull anunciar des
d’aquesta presidència que el Sr. Crespí, ponent d’aquesta
compareixença, ens ha demanat que no pot assistir a la mateixa
a causa de motius personals, i per tant, i després de constatar
que els grups parlamentaris Popular i Socialista hi estam
d’acord, se solAlicita al senyors diputats, i atès l’establert a
l’article 68.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de
l’ordre del dia en el sentit d’excloure el debat d’avui de la
compareixença abans esmentada.
Per tant, votaríem la proposta que queda ajornada aquesta
compareixença, per motius personals.
Per assentiment, queda idò així aprovada la proposta.
II. Proposició no de llei RGE núm. 7804/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a transport de residus urbans produïts a
Formentera.
En conseqüència, passarem al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 7804/06,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
i relativa a transports de residus urbans produïts a Formentera.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Ramon per un
temps de 10 minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a
la legislatura passada es va elaborar i es va aprovar el Pla de
residus d’Eivissa i Formentera, el primer pla que contemplava
globalment els residus generats i el seu tractament a les illes
pitiüses. Anteriorment s’havia fet un pla de residus de l’illa

d’Eivissa, però aquest no s’adaptava a la normativa europea i
per altra banda no s’havia fet cap pla de residus de Formentera.
Bé, aquest Pla de gestió dels residus de les Pitiüses, d’Eivissa
i Formentera, contempla que per raons de les dimensions de
l’illa de Formentera i pels costs i la complicació de fer un
tractament dels residus conforme a la normativa europea a
Formentera això no era aconsellable, i el que s’aconsellava o el
que es determinava era que es fes una planta a Formentera, una
planta de transferència, i que es traslladassin els residus urbans
a l’illa d’Eivissa, a l’abocador de Ca Na Putxa, el qual s’havia
d’adaptar a la normativa ambiental, i que això corria per
compte del consell insular, perquè evidentment a l’Ajuntament
de Formentera no se li poden posar obligacions superiors a
aquelles que tenen la resta de municipis. O sigui, l’Ajuntament
de Formentera, amb bona lògica, s’ha de fer càrrec de la
recollida i del trasllat a l’abocador, però no es pot entendre més
enllà del trasllat a la planta de transferències i a partir d’aquí és
una competència de caràcter insular, com es deia o es diu en
aquest pla de residus, amb el benentès que quan diu “de
caràcter insular” fa referència al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, que és la denominació, això de “caràcter insular”,
que habitualment s’ha dit perquè hi ha, encara de moment, un
sol Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Però bé, ara hi ha la previsió al projecte d’Estatut
d’Autonomia aprovat per aquest Parlament i que ja s’ha pres en
consideració al Congrés dels Diputats, està prevista la
desaparició d’aquest Consell d’Eivissa i Formentera, la creació
d’un consell nou a Formentera, un ajuntament-consell, i la
separació del Consell d’Eivissa el qual únicament s’encarregarà
dels temes d’aquesta illa.
Bé, el cert és que ara mateix el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera no s’ha fet càrrec dels costs extres que comporten
el tractament de residus, la qual cosa pensam que és una
situació d’injustícia cap als ciutadans de Formentera, i per altra
banda que no s’ajusta a aquest Pla de residus. Sigui com sigui,
en qualsevol cas amb les previsions que jo crec que tots
confiam que l’Estatut d’Autonomia sortirà aprovat abans que
acabi aquesta legislatura i que per tant a les pròximes eleccions
es votarà per separat un Consell d’Eivissa i un Consell de
Formentera, el que és clar és que al final del tractament dels
residus de Formentera se n’haurà de fer càrrec totalment
aquesta nova entitat que és l’Ajuntament-Consell de
Formentera. Bé, això suposa uns costs, actualment el trasllat a
Eivissa dels residus produïts a Formentera compresos
globalment, entès el trasllat per a tot allò que supera el moment
en què l’Ajuntament de Formentera ha fet la recollida i l’ha
traslladat a la planta de transferències; a partir d’aquest moment
es considera que els costs anuals, a partir de l’any que ve, que
serà any íntegre, seran superiors al milió d’euros, o sigui, una
quantitat que evidentment no és menyspreable i a la qual hauria
de fer front, en principi, l’Ajuntament-Consell de Formentera
si no es troba una solució d’altre tipus.
Dir que de moment l’actual Consell d’Eivissa i Formentera
no s’ha fet càrrec d’aquests costs de trasllat i això seria una
hipoteca que difícilment podria suportar la nova institució de
Formentera o els ciutadans que haurien de pagar via taxes de
recollida.
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Per altra banda, els càlculs inicials fets per la Conselleria
d’Hisenda del cost efectiu d’aquelles competències que hauria
de tenir el Consell de Formentera, com a cosa inicial ja sé que
se’m dirà que és un primer càlcul tècnic, que aquest millorarà,
però els càlculs inicials són d’un milió i mig d’euros, un milió
i mig d’euros, aquests són els càlculs que ha fet la Conselleria
d’Hisenda per a la creació del Consell de Formentera. Si tenim
que només quant a residus, en tot el que no és competència
municipal en residus, ja tenim un cost superior al milió d’euros,
crec que és fàcil d’entendre que és una situació insostenible.
La veritat és que hi hauria, segurament, possibilitats que una
part d’aquest cost la sufragàs el Govern de l’Estat, via
pressuposts generals, perquè la Llei de residus de l’Estat
estableix que aquest colAlabori amb els territoris
extrapeninsulars que tenen majors dificultats per a un
tractament correcte dels residus; estableix que s’han de
subvencionar Ceuta, Melilla, Canàries i les Illes Balears. I
també és cert que des del consell insular i des de l’Ajuntament
de Formentera s’ha fet una petició al Govern central d’un
conveni per atendre aquestes obligacions.
Bé, jo pens, pensam des del nostre grup que això està molt
bé i si s’aconsegueix, evidentment serà una millora, però
tampoc no podem oblidar que, malgrat els anys que du en vigor
la Llei de residus estatal i aquestes obligacions o possibilitats
de subvencionar els costs afegits que tenim a les illes, el cert és
que el Ministeri de Medi Ambient, al front del qual hi havia en
aquests moments el Sr. Matas, fa fer un conveni amb Ceuta,
amb la ciutat autònoma de Ceuta, però és l’únic que hi ha, ni
Melilla, ni Canàries, ni Balears tenen conveni. I el conveni que
es va fer amb la ciutat autònoma de Ceuta, ni de bon tros els
paga els costs que tenen; tenen un percentatge, una part de
subvenció que es va donar a partir que la ciutat de Ceuta posàs
en marxa la seva adaptació a la normativa europea.
No hi ha cap classe de seguretat que sigui possible un nou
conveni, de fet, sembla ser que el Ministeri de Medi Ambient
no està per a la celebració de nous convenis, en tot cas el que
té obert és una línia de subvenció, però que és una línia de
subvenció que no cobreix els costs, ni de lluny, globals
d’aquesta necessitat de traslladar els residus que es produeixen
a l’illa de Formentera, traslladar-los a Eivissa per al seu
tractament.
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cert és que ens trobam amb la situació que la nova institució,
Ajuntament-Consell de Formentera, s’haurà de fer càrrec al
cent per cent de tots aquests costs originats per l’obligació o
per la necessitat de traslladar els seus residus, costs que, ja dic,
estan calculats en més d’un milió d’euros.
Per tant, com que nosaltres pensam que això fins ara
s’hauria d’haver pagat per part del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, també és cert que a partir que es dissolgui aquest
consell i passin a ser dos consells diferenciats, el Consell
d’Eivissa no tendrà cap obligació en relació amb el Consell de
Formentera, i que, en tot cas, com està previst també a la
reforma de l’Estatut, són costs que s’hauran d’assumir per part
del Govern de les Illes Balears. I el que nosaltres demanam és
que se’n faci càrrec, el compromís, que el Govern de les Illes
Balears se’n faci càrrec, bé sigui a través d’aquest projecte de
llei, que ja hauria d’haver entrat al Parlament, que preveu la
disposició transitòria setena, punt 2; o bé fer, com la mateixa
disposició transitòria, punt 4, que diu que el Govern balear se
n’haurà de fer càrrec.
Però el cert és que és una necessitat, jo crec que imperiosa,
perquè si no aquesta nova autonomia de Formentera, amb un
consell insular propi, naixeria ofegada per uns costs que venen
generats per la seva situació d’insularitat més extremada,
d’impossibilitat real de fer un tractament que s’adapti a les
normatives mediambientals i la necessitat de trasllats a un altre
indret, en aquest cas concret a l’illa d’Eivissa, i que no es pot
carregar aquest cost sobre els ciutadans de Formentera sinó que
conjuntament els ciutadans de les Illes Balears, amb una
normativa feta pel Govern se n’han de fer càrrec per resoldre
aquesta discriminació dels ciutadans de Formentera.
Aquest és l’objecte d’aquesta proposició no de llei que
esperam tenir l’acord de tots els grups de la cambra.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posicions, per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Vadell, també per un temps de 10 minuts.
LA SRA. VADELL I FERRER:

Per altra part, en el projecte d’Estatut d’Autonomia que
aprovàrem en aquest Parlament hi ha una sèrie d’obligacions en
relació amb el Consell de Formentera que jo crec que tenen
molt a veure amb el que diu aquesta proposició no de llei; per
exemple a la disposició transitòria setena, referida al Consell
Insular de Formentera, en el seu punt 4, diu que el Govern de
les Illes Balears assumirà les despeses ocasionades per
l’establiment i l’efectivitat de les competències transferides en
allò que excedeixi la valoració, etcètera. També en el punt 2 es
diu que les transferències de competències, les quals entraran
en vigor immediatament, conjuntament amb l’entrada en vigor
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, es farà mitjançant
llei d’aquest Parlament, un projecte de llei que no ens consta
que hagi aprovat el Govern de les Illes Balears, que si l’ha
aprovat, evidentment no l’ha remès a aquest Parlament, que no
sabem si pensa fer-ho, si utilitzarà, com li agrada tant, la llei
d’acompanyament per situar també aquestes qüestions. Però el

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup del PSM donarem suport a aquesta proposició no de llei.
El Sr. Ramon ha explicat amb molta claredat la situació actual
de la recollida i del trasllat dels residus urbans de l’illa de
Formentera i també ha explicat el futur, no massa positiu, que
s’espera si no es prenen mesures.
Nosaltres creim que, efectivament, ja des d’un principi,
quan es negociava i quan es debatia l’Estatut d’Autonomia, ja
es va apuntar que la dotació econòmica inicial que es preveia
per al futur Consell de Formentera seria insuficient, i aquí hi ha
una constatació que possiblement siguin certes les apreciacions
que es varen fer en el moment del debat. I és un tema que creim
que s’hauria de resoldre com més prest millor i sobretot ja
s’hauria de tenir previst, perquè el tema de la recollida dels
residus i del trasllat dels residus no és un tema que es pugui
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posposar, sinó que és una activitat diària a la qual s’ha de donar
resposta.
Creim que, la proposta del Grup Esquerra Unida diu que el
Parlament insti el Govern a fer-se càrrec de la despesa generada
pel trasllat dels residus urbans. Bé, això de fer-se càrrec, tant
podria ser que el Govern assumís el cost directament o que es
revisàs la dotació econòmica de les competències que s’han de
transferir al Consell de Formentera i per tant s’augmentàs
aquesta dotació econòmica perquè sigui suficient per poder
atendre aquestes necessitats i no haver de carregar damunt les
butxaques dels contribuents de Formentera aquest cost afegit,
el qual és conseqüència de la doble insularitat.
També, així com ha dit el Sr. Ramon, estam d’acord i tant
de bo que s’aconseguís, que el Ministeri de Medi Ambient o el
Govern central donàs aquestes ajudes mitjançant un conveni,
perquè, ja que el REB ho diu i ho diuen així altres normes,
s’han de protegir o s’han d’atendre, de manera especial i
particular, les característiques d’insularitat. Per tant, totes les
accions que es puguin fer a favor que els ciutadans de
Formentera tenguin els mateixos drets i els mateixos deures que
la resta de ciutadans de totes les Illes Balears, creim que és
oportú.
Però sobretot creim que aquesta proposició no de llei,
presentada per Esquerra Unida i Els Verds, és un toc d’atenció
sobre el que pot passar a un futur, sobretot si no es tramita la
llei que ha d’acompanyar l’Estatut d’Autonomia, sobretot per
tenir-ho previst, ja que la constitució del Consell de Formentera
és immediata, és d’una pressa que creim que s’han de tenir ben
preparades les coses.
Per tant, dit tot això, crec que ja no fa falta argumentar més,
perquè el Sr. Ramon ha explicat amb molta claredat la situació
i no me queda més que donar suport a aquesta proposició no de
llei que ha presentat Esquerra Unida i Els Verds.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned, també per un temps de 10
minuts.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això per als diputats que som
diputats i consellers a Eivissa és quasi quasi la repetició d’un
debat que fa pocs dies hem tingut en el Ple del Consell, amb
una petita diferència: allà es va instar el consell que de qualque
manera es fes càrrec de les seves obligacions i colAlaboràs amb
la repercussió negativa, econòmica, que té aquest nou Pla de
residus per a les economies dels residents a Formentera, i avui
el que es demana és que sigui el Govern balear qui de qualque
manera doni suport a aquestes ja castigades economies
familiars.
No puc deixar de fer segurament referència a alguns
arguments utilitzats, fa un parell de dies, com deia, per part del
portaveu del Partit Popular, perquè si no, i com que aquest és

el meu únic torn d’intervenció, podria donar la sensació que
queda qualque cosa coixa i si ja coneixem alguns dels
arguments utilitzats per part del Partit Popular, obligatòriament
hi haurem de fer referència. La realitat és la que comentàvem,
l’aplicació del nou Pla de residus suposarà un importantíssim
increment damunt la taxa anual que paguen els residents sobre
la recollida dels residus sòlids. Aquest mateix Pla de residus,
entenem des del nostre grup, tal com també ha afirmat el grup
presentant de la proposició, que deixa molt clar que és el
consell qui s’ha de fer càrrec d’aquestes despeses.
Coneixent els arguments en contra que té i que utilitzarà el
Partit Popular, perquè, com he dit, a una proposta pràcticament
similar va votar en contra fa uns dies, crec que hem de dir que
no hi cap utilitzar ni que, una interpretació del Pla de residus
que segons el Partit Popular no els obliga a fer-se càrrec d’això.
Jo crec que si el Pla de residus no és prou clar en aquest sentit
i en aquest aspecte, la modificació sempre és possible, i no me
serveix allò de què si és molt o poc complicar modificar un pla
director o modificar el que faci falta. El Grup Popular dóna
suport a un govern que en aquest mateix Parlament ha tramitat,
recentment, la modificació fins i tot de nou lleis i un decret
autonòmic, per tant no crec que hagi de ser gaire dificultosa la
modificació d’un pla, a fi d’adaptar que es pugui cobrir per part
de qui correspon, i ja no entraré en aquest cas si hauria de ser
el consell o si pot ser el Govern, pugui ajudar a minimitzar la
conseqüència econòmica, com dic, negativa per als residents a
l’illa de Formentera.
Jo esper que, per part del diputat portaveu del Grup
Popular, qui al mateix temps és diputat per Formentera, que no
cerqui excuses per acomplir únicament i exclusivament el que
se li ha ordenat des del seu partit, pel simple fet que és el partit
de govern, que està gestionant el Govern balear; jo li demanaria
molt directament que prioritzàs i que posàs per davant, i a més
ell, com a formenterer, les interessos dels residents de
Formentera, que estic segur que coneix molt bé, i els posàs,
com dic, per davant dels interessos polítics del Partit Popular
que governa aquesta comunitat autònoma.
El Govern balear, independentment de la interpretació que
es pugui fer sobre les obligacions que pugui tenir o no, estic
segur que no són en cap cas inferiors a les que es pugui
entendre que pot tenir el ministeri a Madrid, i si s’està instant
des del Partit Popular que sigui Madrid qui es faci càrrec de
totes aquestes despeses, amb més raó i, si no, més per un
simple motiu de proximitat, s’hauria d’entendre que el Govern
balear també hauria de ser una institució que pogués fer-se
càrrec d’aquesta despesa. I no crec que tampoc servís com a
argument per negar-s’hi la falta de pressupost, perquè hem
tengut l’oportunitat de veure en altres àrees com, quan realment
hi ha interès, aquest Govern no troba cap obstacle i si s’ha
d’arribar a endeutar fins a límits inimaginables ho fa, però que
cerca el finançament necessari per fer front a les necessitats
bàsiques dels ciutadans; ho fa per a qüestions que no són
necessitats bàsiques, amb més motiu entenem que ho podria fer
per a qüestions com aquesta.
Per tant, jo crec que tenint com a argument el que acab
d’exposar-los, coneixent ja d’entrada quina és la idea del Partit
Popular, no me queda més que ressaltar i recordar que el nostre
grup donarà suport a la proposta que fa Esquerra Unida i Els
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Verds. I recordar, una vegada més, al Partit Popular que sigui
conseqüent amb les necessitats de la doble insularitat que
pateixen els residents de Formentera i que ho posi per davant
dels interessos polítics del partit.
Gràcies.
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comptabilitzar a quin tant per cent el transport, no posar
absolutament res, tones mal calculades, ningú no m’ha explicat
per què hi ha un doble cànon a Formentera. A tota l’illa de
Mallorca només hi ha un cànon, tant si són de Lluc com si són
de Calvià, per tant ningú encara no m’ha sabut explicar per què
a Formentera doble insularitat doble cànon, havent-hi només,
evidentment, un únic pla director.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Mayans, per un temps de 10 minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Qualsevol que sentís parlar
aquí, que molts dels que són aquí tal vegada no coneixen el Pla
director de residus d’Eivissa i Formentera en profunditat,
qualsevol que sentís parlar aquí al Sr. Boned i al Sr. Miquel
Ramon pensaria que del pla director ells no coneixen
absolutament res i que no varen tenir res a veure amb el Pla
director de residus, és que és alAlucinant.
El Pla director de residus, per refrescar la memòria als que
m’han precedit, i tal vegada cap d’ells era conseller llavors,
però jo els ho recordaré, va ser aprovat el 8 de maig del 2003,
17 dies o 18 dies abans de les eleccions, 18 dies abans de les
eleccions plenàries del Consell Insular d’Eivissa. Jo vaig
funyar, i això li vaig repetir divendres passat en el consell, en
el consell insular, com a conseller per Formentera, el dia 5 de
juliol, quan jo el vaig funyar ja estava tot dit i beneït, tot firmat,
amb la UTE contractada perquè es fes càrrec del contracte més
impressionant que ha tengut mai el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 60 milions d’euros, 10.000 milions de pessetes per
gestionar els residus a Eivissa i Formentera, 60 milions d’euros,
17 dies abans de les eleccions. Per tant, això, qualsevol que
senti parlar aquí els que m’han precedit, bé, innocents, no saben
res, ara a solucionar els temes que vostès van aprovar 17 dies
abans de les eleccions, per tant és molt curiós.
I deia el Sr. Boned: palAliar la doble insularitat de
Formentera amb el pla director. Clar, vostès varen fer, vostè no,
Sr. Boned, els seus companys que hi havia abans en el consell,
molt bé, com ho palAlien vostès, posant un doble cànon, doble
insularitat doble cànon. A la ciutat d’Eivissa paguen 37,80
euros la tona per dur a l’abocador d’Eivissa; a Formentera
pagarem 37,80 més 119, això ho varen posar vostès en el pla
director, aprovat 17 dies abans de les eleccions, 119, doble
insularitat, doble cànon. Així m’agrada, així es palAlia la
insularitat de Formentera!
És molt curiós perquè, clar, si no es diuen totes les veritats
i només diu el que li interessa, la gent que tal vegada no coneix
el pla director diu, doncs tal vegada sí, tal vegada té raó aquesta
gent; s’han de conèixer els assumptes en profunditat.
Per què no es pensava abans això de la doble insularitat, el
que vostè m’acaba de dir, per què no es tenia en compte en el
Pla director de residus, per què es va posar aquest cànon?
Encara ningú, i això ho vaig demanar en el Ple de divendres,
ningú no m’ha explicat públicament per què hi ha un cànon per
a Formentera. A part que aquest cànon-transferència per a
Formentera, a part d’estar mal calculat, a part de no

També li he de dir que a l’Ajuntament de Formentera, com
vostè ha dit molt bé, quan dic vostè dic el Sr. Miquel Ramon,
com vostè ha apuntat, jo vaig fer una proposta al Consell
Executiu dia 17 de juliol, demanar al Ministeri de Medi
Ambient, a través de la Llei de residus, la disposició addicional
tercera, que féssim un conveni com té Ceuta i Melilla, Ceuta,
perdó. Això va ser aprovat també i ratificat, per unanimitat, per
l’Ajuntament de Formentera, la mateixa proposta que vaig fer
en el Consell Executiu, i ho va ratificar al Ple de l’11 d’agost
de fa un parell de dies. Això ja està enviat al ministeri, una
carta conjunta, firmada pel president del Consell d’Eivissa i
l’alcalde de Formentera.
En el Ple de l’Ajuntament de Formentera hi tenim un
diputat nacional, per primera vegada en la història, fet del qual
em sent molt orgullós, tenir a Formentera un diputat nacional,
i aquest diputat nacional va votar a favor d’aquesta proposta, va
votar a favor de demanar al Ministeri de Medi Ambient
1.011.000 euros per a l’any que ve i 300.000 i busques d’euros
per al que queda d’enguany. El Sr. José Ramon Mateos, al qual
també agraeix el seu vot a favor, va votar a favor de demanar
al Ministeri de Medi Ambient 1 milió d’euros per a
Formentera.
Vostè ara diu que donarà suport a la proposició que ha fet
el Sr. Miquel Ramon; jo la veritat és que no entenc res, o sigui,
els seus del PSOE de Formentera voten a favor de la proposta
feta per l’ajuntament, consensuada amb el consell insular i
firmada pel batle i pel president del consell, crec que poques
vegades es fa una carta conjunta al ministeri, firmada per les
dues institucions més grosses, tant a Formentera com a les illes
Pitiüses. La carta ja està enviada i esperam contestació.
I, Sr. Ramon, no demanam res de l’altre món. Si a Ceuta els
paga part de la gestió, a Formentera també ens pot pagar part
de la gestió. Si ens diu que només ens paga la gestió, bé,
l’ajuda al transport la pagarà l’ordre ministerial, que vostè
també l’ha citada, crec, i no l’ha citada aquí la va citar
divendres passat; però l’ordre ministerial vostè s’oblida de dir,
que també li interessa no dir-ho a vegades, que només paga els
nòlits marítims, i vostè ho sap tan bé com jo i l’hi vaig en el ple
de l’altre dia, paga els 27 euros, o els 27,9 euros que costen els
nòlits marítims de dur-ho a Eivissa. Això vostès ho varen posar
en el Pla director a la pàgina 5, que són 27,9 euros de nòlits
marítims fins a l’illa d’Eivissa; ho varen posar vostès a la
pàgina 5 de l’estudi econòmic financer, no m’ho estic
inventant. Perdó, 29,79.
Si al ministeri li demanam això, via ordre ministerial només
ens pagarà això. Ens en queden 89 i busques que haurem de
pagar la gent de Formentera. O bé vostè diu que ho pagui el
consell. Perfecte, però quan tenguem consell a Formentera, qui
ho pagarà?, el consell de Formentera. Vostè jo crec que fa a
vegades lectures parcials del que és la normativa. Tot allò de
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què ara es faci càrrec el Consell d’Eivissa, que en cas que
s’hagi de fer càrrec d’alguna cosa mai no hem dit que no,
perquè si el seu pla director diu que s’ha de fer càrrec del
transport marítim, se n’hi farà i punt, però quan diu el Pla
director transport marítim, diu 29,79; si el consell s’ha de fer
càrrec d’això, se’n farà càrrec, no hi ha cap problema, però ens
en queden 89, ens queden quasi 90 euros per tona que hem
d’afegir als 37,8 que havia dit abans, i això ho ha de pagar la
gent de Formentera. Per tant s’ha de tenir en compte això i
sumar i saber sumar.
Quan tenguem el consell tot això, els 29 i els 89, en cas que
els 27, o els 29, no els pagui el ministeri, ho haurem d’assumir
tots nosaltres. Per tant s’han de dir les coses clares i s’han de
dir les coses en la seva totalitat.
Per acabar de completar això, avui el Sr. Ramon substitueix
la consellera de Medi Ambient que va redactar el Pla director,
la Sra. Rosselló. A mi m’hagués encantat que hagués estat aquí
perquè li llegiré una cosa que ella va dir a la sessió del 7 de
febrer del 2001, quan va presentar el Pla director de residus, i
ho va dir ella textualment. Llegesc: “Els costos de mantenir una
estació de transferència són semblants als de mantenir un
abocador”. Bé, això no sé si és cert del tot però, bé, és igual.
“Per tant, l’increment de costos és el transport marítim”; s’ha
d’afegir aquí la gestió, això m’ho estic dient jo. “Aquí esperam
-i això és l’important- fer valer la Llei de residus, la Llei de
règim especial de Balears i el Pla nacional de residus”, això que
el Sr. Ramon deia l’altre dia al Consell Insular d’Eivissa que és
una..., ja no me’n record, una obligació moral, o formal, o
alguna cosa així, que no és que sigui una llei, que és una
obligació moral, no era una llei. “Per tant, pel que fa al
pagament del transport marítim d’aquests residus que no
puguin ser valorats a una illa, si no aconseguir que el Ministeri
de Medi Ambient del Govern espanyol ens faci cas, aleshores
aquest cos repercutiria sobre la tarifa de gestió de residus
urbans d’Eivissa i Formentera, no només de Formentera, és
evident”. I continua, llavors diu també que es podria repercutir
a tots els altres municipis d’Eivissa. Per tant la mateixa Sra.
Rosselló, consellera de Medi Ambient, diu que ho podem
demanar al Ministeri de Medi Ambient, la sessió del 7 de febrer
del 2001, 7 de febrer del 2001. Paraules textuals seves, per això
dic que m’hagués agradat que fos aquí per ratificar o que ens
confirmàs el que ella va dir en aquella sessió del Parlament.
I si feim cas també de l’estudi econòmic financer del Pla
director, textualment diu que en els costos sufragats per l’Estat,
cita que podem assumir -a la pàgina 27- costos sufragats per
l’Estat; afegeix també que es fa referència a la Llei de residus
i diu també..., cita també Canàries, Ceuta i Melilla, i diu que
ens podem acollir a la Llei de residus i demanar també que
l’Estat es faci càrrec del transport i de la gestió de residus de
Formentera fins a Eivissa. Això també ho diu el Pla de residus
aprovat per vostès a la pàgina 27.
Per tant jo crec que arguments, evidentment, n’hi ha i de
sobres. S’ha de llegir la pàgina completa o la normativa
completa. Hi ha l’ordre ministerial, com torn a repetir, que
només cobreix el transport, els nòlits marítims, i no cobreix la
gestió que es fa a l’abocador de Formentera o a la planta perdó- de Formentera, on hi ha compactació, tractament de (...)
i moltes altres coses.

Per tant l’Ajuntament de Formentera per unanimitat,
incloent el regidor actual de medi ambient i diputat nacional,
José Ramon Mateos, va votar a favor de la carta cap al
ministeri, demanar el milió d’euros. El consell insular també va
fer la carta i tot el que tocava per fer els tràmits per enviar
aquesta carta al ministeri. Aquesta carta ja està enviada i crec
que no sé si tendria molt de sentit votar avui una proposició no
de llei que diu que ho pagui el Govern balear tenint pendent la
contestació del ministeri. Jo no sé el ministeri què pensaria:
“m’ho demanen a mi, però a la vegada voten que ho pagui el
Govern balear”. Jo crec sincerament que, no sé si per..., com ha
anat aquí aquesta proposició, supòs que per ordre de
presentació, evidentment, però podríem esperar a veure què
contesta el ministeri. El Govern balear mai no s’ha negat a
pagar això, perquè tenc constància que mai no s’ha negat a
pagar això, igualment que el consell tampoc no s’ha negat a
pagar el transport que toqui pagar al consell, però simplement
enviar una carta al ministeri amb el suport unànime del consell
i de l’ajuntament i demanar també que ho pagui el Govern
balear crec que no té molta raó de ser.
Jo, i aprofitant la proposició no de llei, crec que encara
donaria més força a la petició que es va fer des de l’ajuntament
i des del consell insular la transacció que jo li proposaré ara, Sr.
Ramon, i vostè queda com un senyor. Crec que cap proposta
que surti de Balears no haurà estat confirmada i refutada per
tanta gent a la vegada, i la meva proposició és la següent: “El
Parlament -per tant seria la proposta aprovada pel Parlament,
el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament- el Parlament de les Illes
Balears insta el Ministeri de Medi Ambient a fer-se càrrec de
la despesa generada pel trasllat i la gestió de residus urbans des
de la planta de transferència...”, tot el mateix. Per tant jo crec
que, aprofitant la seva proposició no de llei, vostè quedaria
com un senyor, la iniciativa seria seva, i un acord del Parlament
en aquest sentit amb el suport majoritari dels grups que
confirmi el suport del consell i que confirmi el suport de
l’ajuntament, que torn repetir que el Grup Socialista va votar
també per unanimitat aquesta proposta, en el qual hi ha el
regidor actual de medi ambient i diputat social, seria crec que
mai no vist al ministeri. Supòs jo que no podria fer el desentès
a aquesta proposta que surt des del Parlament, des del consell
i des de l’ajuntament.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. Per contradiccions té la paraula el Sr.
Ramon per un temps de 5 minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Jo li puc firmar la carta que varen
fer, Sr. Mayans, li puc firmar la carta que va fer l’Ajuntament
de Formentera i li puc firmar les solAlicituds que vostès vulgui,
però a vostè per què li preocupa tant...?, per què no vol que
se’n facin càrrec el Consell d’Eivissa i Formentera mentre
existeixi el que és una obligació legal i el Govern de les Illes
Balears del que és un obligació legal, també?, per què no ho
vol? Vostè tendrà la barra de votar en contra d’això?, la tendrà?
Jo estic una mica curat d’espants, però em costaria creure que
vostè sigui capaç de votar en contra d’això.
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Subvencions de Madrid, totes les que es puguin, però ara hi
ha una obligació legal del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, mentre existeixi, de pagar una part i una obligació
legal, com a mínim prelegal, contemplada en el projecte de
reforma de l’Estatut d’Autonomia del Govern de les Illes
Balears. Vostè no vol que això es dugui a terme?, vostè és
capaç de votar en contra? Perquè, a més, jo li accept el que
vostè em proposa, adreçar-nos al Ministeri de Medi Ambient,
jo l’hi accept, simplement com a d’addició, i afegirem una cosa
que ha dit vostè reiteradament: sí, agafem com exemple Ceuta,
d’acord, com addició, i posam “amb el mateix percentatge que
rep la ciutat autònoma de Ceuta”; d’acord, immediatament, cap
problema, no per quedar com un senyor, sinó perquè és just, és
just demanar a Madrid que aporti el mateix que aporten a la
ciutat autònoma de Ceuta. Però és obligació moral i legal del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, mentre existeixi, i del
Govern de les Illes Balears, que supòs que existirà molt de
temps, fer-se càrrec dels sobrecosts dels residus de Formentera,
fer-se càrrec dels sobrecosts, i a mi m’agradaria saber si vostè
s’atrevirà a votar en contra d’això, com ja hi va votar en el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
I, miri, no ha estat massa hàbil vostè citant el que deia la
Sra. Rosselló, no ha estat massa hàbil perquè efectivament
aquesta legislació ja hi era, quan la Sra. Rosselló era consellera,
ja hi era, aquesta legislació estatal, i a més hi havia un ministre
de Medi Ambient mallorquí que se suposava que podia ser
sensible a aquests problemes. Què va treure la Sra. Rosselló de
totes les seves gestions?, ni un duro, ni un; no va posar ni un
duro el ministre de Medi Ambient, el Sr. Matas, que sí que en
va posar per a Ceuta, però per a les Illes Balears o per a
Formentera el Sr. Matas ni un euro. Clar que la Sra. Rosselló
veia això i ho demanava, aquest percentatge, però no va
aconseguir ni un duro. Per cert -ja no dic la resta d’Illes Balears
i Canàries-, jo crec que els governants de la ciutat autònoma de
Melilla no deuen ser imbècils, tampoc, i també deuen demanar;
tampoc no han aconseguit aquest conveni, Sr. Mayans, tampoc
no l’han aconseguit, i hi hauran de fer front amb les ajudes que
puguin.
Per tant, ja dic, esmena de substitució no, esmena d’addició
i afegint això, “amb el mateix percentatge que reben -el que
vostè ha citat sempre com a exemple- els ciutadans de la ciutat
autònoma de Ceuta”, amb el mateix percentatge, el mateix tipus
de conveni. Els reclam. Jo li firm a vostè quan vulgui; els que
no firmaven eren els del Partit Popular per reclamar-los al Sr.
Matas, aquests no, aquests no, i el Sr. Matas va donar ajudes a
Ceuta, exclusivament a Ceuta.
Bé, alguna cosa més, Sr. Mayans, perquè tampoc no
hauríem de confondre: d’entrada, si no li agrada el Pla de
residus, idò miri, el podria haver canviat. El que de veres era
dolent era l’anterior al 99. Sap per què era dolent?, perquè no
n’hi havia, de Formentera no n’hi havia; hi havia un abocador
denunciat, hi havia fems que queien a la mar, no sé si se’n
recorda, i que ja no cabien a l’abocador. No n’hi havia, de pla
de residus de Formentera. El que es va fer la passada legislatura
segurament té molts de defectes, però va ser el primer de
Formentera, el primer d’Eivissa i Formentera que s’adapta a la
normativa europea i que resol el tema amb el trasllat a Eivissa.
Si no li agrada i creu que s’han de tractar a Formentera també
ho podria plantejar vostè. Però, ja dic, el que hi havia abans era
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una denúncia de l’abocador del Cap de Barbaria de
Formentera, cap pla de residus.
I, miri, una altra cosa que crec que no seria bo que vostè la
diu i vostè confon. No és que hi hagi dues tarifes diferents que
han de pagar els ciutadans de Formentera, hi ha dos costos
diferents, dos costos, el que suporta qualsevol municipi de les
Illes, que ha de fer la recollida i portar-ho a abocador, i el cost
que Formentera té, planta de transferència i trasllat a Eivissa;
però el Pla de residus no és que li estableixi tarifa per als
ciutadans de Formentera. El Pla de residus constata que hi ha
un cost extra, i, a aquest cost, hi hem de fer front, crec, per una
qüestió elemental de solidaritat tots els ciutadans de les Illes
Balears, com a mínim a partir d’uns mesos. Ara potser valdria,
en aquests moments potser valdria que fossin els ciutadans de
les Pitiüses, però com a mínim a partir d’uns mesos hi hem de
fer front el conjunt dels ciutadans de les Illes Balears.
I, ja dic, no em citi coses com el REB, que ho havia
d’arreglar tot. El règim especial de Formentera, aquell que
també va fer el Sr. Matas anteriorment, no sé si es referia el
règim especial al fet que els argentins podien votar a
Formentera, o a què es referia, però tot allò ho havia d’arreglar.
Bé, això no ho arregla i, bé, jo no puc renunciar..., és que jo
vostè ja porta un temps com a responsable dels residus; la seva
proposta al consell executiu del consell insular el 17 de juliol
diu: “Acordar iniciar l’oportú expedient i la realització de les
actuacions que es considerin necessàries per tal de solAlicitar al
Ministeri de Medi Ambient del Govern espanyol, mitjançant
l’instrument de cooperació més adient...”, 17 de juliol, a punt
de posar-se en marxa, vostè no tenia ni idea de per on sortirse’n i diu “començar a parlar”.
Bé, que vostè vol el conveni i rebutja altres coses? Cap
problema, cap problema. D’aquí podem sortir havent aprovat
per unanimitat, una, que el Govern de les Illes Balears es fa
càrrec d’això, pel sistema que vostè vulgui; jo n’he dit dos
possibles del projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia; pel
sistema que vostè vulgui. Se’n fa càrrec, i si s’ho pot estalviar,
si ho paga Madrid, molt bé. Ja ho va intentar la consellera
Rosselló; ja dic, amb un ministre de Medi Ambient mallorquí
pensava que tendria més facilitats. No ho va aconseguir, ni un
duro, és igual. Ara, amb un govern del PP aquí i un govern del
Partit Socialista a Madrid a veure si ho aconseguim, el meu
suport, cap problema ni un, Sr. Mayans, el té total i absolut,
però primer el compromís. Perquè, clar, la possibilitat d’un
conveni de carreteres no fa que quan es fan les transferències
de carreteres a cada un dels consells insulars no es dotin
econòmicament, i si llavors cau ajuda de Madrid o del cel, molt
bé, però si no els consells es fan càrrec de les carreteres, i això
és el que demanam aquí, que hi hagi qui es faci càrrec dels
residus. Subvenció de Madrid i ens ho estalviam?, perfecte; ens
estalviam un 10, un 20, un 30%?, no tan perfecte però bé; ara,
qui se n’ha de fer càrrec que se n’hi faci, perquè si no se’n fan
càrrec tots i cadascun dels ciutadans de Formentera, aquests
ciutadans que vostè representa i suposadament defensa els seus
interessos.
Moltes gràcies, Sr. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Ramon. Entenc que vostè fa una
contraproposta; per tant, Sr. Mayans, vostè té la paraula si
l’accepta.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Bé, jo he de dir que el consell insular pagarà el que li toqui,
com està establert al seu pla director, i li torn repetir que mai no
s’ha negat, així com tampoc mai no s’ha negat el Govern balear
a pagar el que li tocarà pagar en cas que el ministeri no faci cas
a les peticions. Esperem que el ministeri contesti la carta que
s’ha fet conjuntament des d’Eivissa i Formentera. Això per una
banda.
I, segona, quan vostè em diu “amb el mateix percentatge
que Ceuta”, aquí hi ha la trampa. Formentera té 7.000
habitants; Ceuta no té 7.000 habitants. El percentatge que
tocaria a Formentera seria mínim, els de Formentera
continuarien pagant una barbaritat comparats amb els d’Eivissa.
Per tant no puc acceptar mai la seva transacció, Sr. Ramon, i
res més, només dir-li això.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, idò, passam a votar tal com havia presentat vostè
la proposició no de llei.
Vots a favor? 4.
Vots en contra? 8.
Abstencions? 1.
En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei número 7804, relativa a denúncia sobre l’acord general...,
no, perdó. En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició
no de llei i per tant no hi ha més assumptes a tractar i s’aixeca
la sessió.
Gràcies.
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