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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, president. Miquel Gascón substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei 9038 i 10155.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9038/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures per fer front als abocaments incontrolats
de residus d'obres i enderrocs.

Passam a la primera proposició, la 9038, i per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei, tal
com diu el seu títol i també els acords o les qüestions que
planteja, que concretament són quatre punts, van en la línia de
cercar mesures per fer front al greu problema d’abocaments
incontrolats de residus d’obres i d’enderrocs. 

Hem de dir inicialment que és un problema molt greu a
nivell ambiental i també a nivell econòmic i, a més, és un tema
que no està ni molt manco resolt, aquesta situació
d’abocaments incontrolats, i requereix d’una actuació important
i contundent per part de les administracions implicades, com
dic, amb un dels problemes ambientals més importants que
tenim a les nostres illes, i a més hem de dir que darrerament
fins i tot s’ha incrementat aquest problema. 

Com tots vostès saben actualment, i ja fa sobretot una sèrie
de mesos, s’està produint una gran quantitat d’abocament de
residus a distints llocs de les Illes. Concretament a Mallorca
s’han posat en marxa vuit plantes de tractament per a residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics per a l’illa,
tal com ja estipula el Pla director sectorial de residus de
construcció, que hi té la competència en planificació el Consell
Insular de Mallorca, però aquestes vuit plantes de tractament no
han aconseguit ni molt manco que hi hagi un control de
l’abocament d’aquest tipus de residus. Concretament d’una
manera clara la mateixa administració diu que se generen a
l’any 1.500..., perdó, 1.500.000 tones, i només s’està -diríem-
tractant la meitat d’aquesta gran quantitat.

Hem d’entendre també que entre aquests residus, quan
s’aboquen, també s’hi troben residus perillosos que tenen
clarament una incidència molt negativa sobre el medi ambient
i sobretot sobre la contaminació que poden generar a nivell
d’aigua, d’aire i de sòl. Hem de dir també que aquests
abocaments ilAlegals, tal com dic ja l’exposició de motius
d’aquesta proposició no de llei, han proliferat de tal manera i

per tants llocs, concretament, com dic, en el cas de Mallorca a
Sencelles, Banyalbufar, Campos, Sineu, Muro, Santa
Margalida, Artà, Sóller, Petra, Selva, Calvià..., que ha duit que
tant la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears com el Consell Insular de Mallorca duguessin davant
Fiscalia de medi ambient, presentassin tota una sèrie de
denúncies respecte a aquests abocaments.

Per altra banda, també molt lligat a la qüestió dels
abocaments incontrolats d’aquests residus, existeix un negoci,
que vull dir que ha estat acceptat per l’administració, que actua
amb total impunitat, i és un negoci de les mateixes pedreres,
pedreres que vull recordar que tenen un informe o una
autorització per part de la Conselleria de Medi Ambient perquè
puguin fer un pla de restauració d’aquestes pedreres, però que
els que duen aquestes pedreres idò cobren més barat que hi
hagi abocament de residus en aquestes pedreres que el que es
pugui cobrar quan van a les plantes de tractament. Tot això ha
creat, com dic, un negoci absolutament ilAlegal, sense cap
control, i realment genera una preocupació important, com dic,
no només perquè és un negoci ilAlegal sinó també perquè no
s’està fent un triatge adequat, i per tant allò que s’està abocant
en aquestes pedreres són materials que en molts de casos també
hi ha material perillós i per tant altament contaminant.

Nosaltres consideram que això és un tema molt greu, que a
més, com he dit al principi, és una qüestió molt important, el
que és tot allò que fa referència a la gestió dels residus, que
denota clarament una falta total o molt important de seguiment,
de control, de vigilància i d’inspecció i també de sanció per
part de les administracions que hi tenen responsabilitat, i amb
unes conseqüències ambientals que evidentment són de gran
magnitud.

Per tot això, i intentant fer propostes en positiu i cercar
mesures per intentar millorar aquesta situació, hem presentat
aquesta proposició no de llei amb els quatre punts, que
bàsicament és instar el Govern perquè presenti un pla urgent
per millorar i augmentar les tasques de seguiment, inspecció i
vigilància, així com a aplicar les sancions pertinents per
l’abocament de residus ilAlegals, tot això complint la normativa
vigent. Jo vull recordar, per si algú no se’n recorda, que hi ha
moltes lleis que clarament donen competència sancionadora i
de vigilància, i d’inspecció i de seguiment, al Govern de les
Illes Balears, que és el que té atribuïdes aquestes competències
en matèria ambiental i també en allò referit a residus. Per tant
creim que s’ha de fer un pla urgent per millorar tot això que fa
referència, com he dit, a inspecció, vigilància i sanció.

En segon lloc també entenem que s’han d’establir, de forma
coordinada amb els consells insulars, les tasques d’inspecció i
vigilància de l’activitat de producció i gestió de residus de
construcció, demolició i voluminosos, perquè ho diu així, en
aquest cas, el Pla director sectorial de residus sòlids urbans de
l’illa de Mallorca, que les tasques d’inspecció i de vigilància
s’han de fer de manera conjunta entre les dues administracions,
quan majoritàriament responen a la comunitat autònoma, però
entenem -i així ho diu el pla- que hi ha d’haver una
colAlaboració estreta entre les dues administracions, que en
aquest moment no ens consta que s’estigui donant.
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En tercer lloc també plantejam que s’elabori un pla urgent
de seguiment, vigilància, inspecció i control de les pedreres
inactives que tenen autorització de la Conselleria de Medi
Ambient per dur endavant el pla de restauració. Vull recordar
que la Conselleria de Medi Ambient, al llarg d’aquesta
legislatura, ha donat moltíssimes d’autoritzacions a pedreres
perquè poguessin dur endavant el pla de restauració
corresponent, tal com diu el Pla de pedreres i, com he dit abans,
a moltes d’aquestes pedreres s’està duent a terme aquest negoci
ilAlegal de residus i està generant, com dic, problemes, o pot
generar problemes molt greus a nivell de contaminació del sòl,
de l’aire i de l’aigua. Per això demanam o creim que el Govern
ha de fer un pla per al control i seguiment d’aquestes pedreres.

I el darrer punt bàsicament també està en la línia que
nosaltres entenem que sempre s’han de cercar acords i s’ha de
cercar bona colAlaboració amb tot el sector més implicat amb
aquest tipus de residus, que és el sector de la construcció, i per
això plantejam que hi hagi per part del Govern, que intenti
establir acords i convenis entre totes les administracions i el
sector de la construcció des del moment en què s’inicia una
obra fins al final, per tal d’implicar-lo en una bona gestió dels
residus de construcció i evitar aquests abocaments incontrolats.
Creim que seria una tasca important a fer, està en la línia, a
més, del que ja diu el Pla de residus de voluminosos del
Consell de Mallorca i també està dins la línia del que ja diu la
mateixa llei de residus o dins del que és qualsevol normativa
referida a residus.

Per tant -i acab- amb aquests quatre punts d’aquesta
proposició no de llei pretenem que hi hagi una bateria
d’actuacions per evitar un problema, com dic, a nivell
ambiental dels més greus que es poden produir a causa de la
contaminació per abocaments de residus sense control.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, per la defensa d’aquesta proposició
no de llei sobre mesures per fer front a abocaments incontrolats
i residus d’obres i enderrocs. I ara, en torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, per dir que el Grup Socialista donarà
suport a aquesta proposició no de llei, que creim que és
encertada. Crec que és encertada l’anàlisi competencial que ha
fet la diputada Sra. Rosselló perquè, si bé és cert que la gestió
d’aquest tipus de residus correspon al consell insular, el fet dels
abocaments incontrolats, el fet de la capacitat sancionadora, el
fet que la capacitat planificadora corresponguin al Govern, fa
que aquest problema, que no és un problema de gestió de
residus sinó que és un problema d’aquella gent que no accepta
el sistema de gestió de residus i per tant els tira allà on més bé
li va, o fins i tot utilitza de manera ilAlegal algunes pedreres per
fer-les com abocadors incontrolats, jo crec que necessita
necessàriament de la colAlaboració del Govern de les Illes
Balears i concretament de la Conselleria de Medi Ambient, que
la que té la capacitat finalment de poder establir normes,

aplicar sancions o bé, en tot cas, modificar la legislació actual
atribuint al consell competències que en aquest moment no té
i que per tant li dificulten una correctíssima gestió d’aquest
tema.

Crec que és un problema que val la pena prescindir
d’excessius subterfugis legals atribuint als altres la
responsabilitat i posar-nos tots a fer feina, i crec que l’esperit
de la moció del Grup Esquerra Unida i Els Verds és aquest i
per tant nosaltres li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra
d’aquesta proposició no de llei, primerament perquè la
planificació en matèria de pedreres és una competència dels
consells insulars des de l’aprovació de la Llei 2/2001,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori. 

El paper de la Conselleria de Medi Ambient en aquest àmbit
se centra en el fet que els plans de restauració s’han de sotmetre
a la Comissió Balear de Medi Ambient i, per tant, s’han de
revisar i, si importa, imposar mesures correctores adients. Però
vull tornar a dir que no és competència de la Conselleria de
Medi Ambient.

En relació a la coordinació amb els consells insulars hem de
dir també que el vigent pla director sectorial de residus de
construcció i demolicions, de voluminosos i pneumàtics fora
d’ús, del Consell Insular de Mallorca, preveu a l’article 26.2
que per la seva part es presentarà una proposta de programa de
mesures i vigilància ambiental de les infraestructures previstes
en aquest pla director sectorial, que haurà de comptar amb un
informe preceptiu per part de la Conselleria de Medi Ambient,
i açò mai, mai, no s’ha duit a terme o a efecte. De la mateixa
manera, i donades les seves competències, són els consells
insulars, i així ho fa el de Mallorca i també el Menorca, i supòs
que també el d’Eivissa, són els que han d’establir convenis i
acords amb els agents econòmics implicats, com poden ser -
com s’ha dit aquí- el sector de la construcció i molts d’altres,
per tal d’implicar-los en la bona gestió d’aquests residus.

També hem de dir que, donada la problemàtica que sobre
aquest àmbit ha ocorregut fa uns mesos o els mesos propers
així passats, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral
ha reforçat el servei de residus i ha aixecat nombroses actes
d’inspecció, i a hores d’ara s’estan avaluant i donant lloc a la
formació, a la creació dels expedients que pertoquin.

Per tant queda molt clar que aquesta competència és dels
consells insulars i per tant jo el que recoman a la Sra. Rosselló,
autora de la proposició no de llei, que faci aquesta proposta al
Consell Insular de Mallorca, que ella n’és consellera, i que, per
tant, sigui des del Consell Insular de Mallorca on es facin totes
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aquestes iniciatives, sempre, clar està, que després amb el
suport i amb els informes preceptius de la Conselleria de Medi
Ambient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rosselló, vol fer ús del torn de
contradiccions? Té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair al Partit
Socialista que doni suport a aquesta proposició no de llei. En
segon lloc he de dir un parell de coses a la portaveu del Partit
Popular, que intentaré ser breu però molt clara.

En primer lloc, Sra. Vinent, aquesta proposició no de llei,
evidentment amb certes diferències, ha estat presentada al
Consell Insular de Mallorca i vostès també hi han votat en
contra. Per tant es veu que, tant sigui aquí o sigui allà, hi hagi
competències o no n’hi hagi, la voluntat del govern del Partit
Popular i del Sr. Matas és que el medi ambient li importa un
rave, i ho dic així de clar, perquè crec que, en el tema de
competències, que vostè em digui que Medi Ambient no té
competències, és que cada vegada té competència en menys
coses. Jo no sé per què no eliminen la Conselleria de Medi
Ambient, és que seria el millor, perquè en aquest moment
vostès sempre diuen que Medi Ambient no té competències en
res, i jo no sé si és per ignorància, que supòs que una part ho
deu ser, o perquè no hi ha voluntat política que el medi ambient
sigui un tema important.

Competències en tema de residus, i en aquest tema de
construcció i demolició, la Conselleria de Medi Ambient en té,
el Govern de les Illes Balears en té, li agradi o no li agradi, i si
no li puc llegir totes aquelles lleis que hi ha..., Llei de residus;
Codi Penal, a més...; és a dir, tot un seguit de lleis que
atribueixen competències en matèria de medi ambient, i en
aquest cas en matèria de residus, a la Conselleria de Medi
Ambient. El que passa és que no hi ha voluntat política
d’exercir aquestes competències. Les competències en sanció
són de la Conselleria de Medi Ambient; les competències en
vigilància i inspecció són de la Conselleria de Medi Ambient.
Una altra cosa és que les competències en planificació siguin,
evidentment, dels consells insulars, però dir que la sanció, la
vigilància i la inspecció siguin només dels consells insulars és
una mentida i és vulnerar la legislació vigent.

I a més li puc llegir una cosa, ja que vostès sempre llegeixen
coses. Si vostè se’n va al Pla director sectorial publicat al
BOIB: “...director sectorial per a la gestió de residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de
l’illa de Mallorca, diu ben clar que el Consell de Mallorca ha
de participar en les tasques d’inspecció i vigilància de les
activitats de producció del consell que, per això, el Consell de
Mallorca elaborarà i presentarà davant la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears el corresponent pla
d’inspecció perquè aquesta aprovi, independentment del servei
permanent de qualificació i control de qualitat que

obligatòriament li haurà de donar”. No hi ha cap feina feta per
part de la Conselleria de Medi Ambient.

En segon lloc, si hi ha un delicte, com és el cas -i l’hi llegiré
perquè es veu que tampoc no ho llegeixen gaire-, el Codi Penal
diu que quan hi ha un abocament d’un residu possiblement que
pot tenir a més efectes de contaminació és un delicte. Per tant
qui ha d’actuar en aquest cas és qui té la competència en medi
ambient, que és el Govern de les Illes Balears. La Llei de
residus considera infracció molt greu el vessament o
l’eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu perillós,
i dóna aquestes competències a les comunitats autònomes.
Podríem continuar així molt de temps per dir-li, Sra. Vinent,
que està claríssim: és que vostès no en volen, de competències,
i si en tenen no les volen exercir, senzillament no volen
“marrons”, no volen problemes, no volen el medi ambient
perquè és un problema; per fer-se fotos i per fer targetes verdes,
però el que és en tema dels residus vostès no volen assumir un
problema del qual vostès en formen també part. Una altra cosa
és que els consells hi tenen la seva part i a posta ja també jo me
n’he cuidat de demanar-los també responsabilitats, a ells.

En segon lloc li he de dir una altra qüestió: planificació en
pedreres; efectivament qui ha de fer el Pla director sectorial de
pedreres és el Consell Insular de Mallorca; qui ha donat
l’autorització a totes les pedreres durant aquesta legislatura,
més de 60..., aproximadament 60 pedreres, ha estat la
Conselleria de Medi Ambient, que ha autoritzat noves pedreres,
ampliació de pedreres, que ha autoritzat a més plans de
restauració... Jo no sé quin problemes tenen vostès amb UM en
el cas de Mallorca, però allò cert és que qui ha autoritzat ha
estat la Conselleria de Medi Ambient.

Per tant competències en aquest tema, les tenen; jo no els
dic que tenguin la de planificació, que evidentment no la tenen,
ni la de gestió, que tampoc no la tenen, però la de vigilància, la
d’inspecció, la de control i la de sanció, les té el Govern de les
Illes Balears. Si vostès volen que les tenguin els consells facin
en favor de fer unes transferències als consells insulars de totes
aquestes atribucions, evidentment competències ambientals,
però no defugin les seves responsabilitats dient que no hi tenen
res a veure.

Vaig acabant, Sr. President. 

El segon punt, m’agradaria dir-li també una altra qüestió. Jo
no sé vostès..., no ho sé, és que jo crec que no volen arreglar el
problema. Jo li he plantejat a través d’aquesta proposició no de
llei un problema que existeix. És que no els preocupa que hi
hagi contaminació?, no els preocupa que s’estiguin contaminant
el sòl, l’aire i l’aigua? A mi em preocupa, i crec que
evidentment, com a responsables en aquest cas vostès que estan
governant, o vostès que estan donant suport al Govern, el
Govern és l’administració que ha d’intentar cercar totes
aquelles mesures per evitar-ho, i una d’elles és entrar en
colAlaboració amb altres administracions, és cercar convenis
amb el sector de la construcció -a posta hi ha una conselleria
d’Indústria i Comerç, o Comerç i Indústria-, però vostès el que
no poden dir és que, en tot això, vostès no hi tenen res a veure.

Això, i concloc, Sr. President, és únicament i exclusivament
dues coses. Primera, que a vostès no els importa el tema
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mediambiental, sobretot quan hi ha temes importants de
contaminació, que es volen llevar el marrón de damunt i
penjar-lo a una altra administració. I, en segon lloc, que
desgraciadament ens trobam que en el tema del medi ambient,
en aquest cas, l’únic que els va bé a vostès és per fer-se fotos,
però la resta de coses realment hem de dir que en aquest
moment veim com d’una manera gravíssima vostès s’estan
espolsant els problemes i intentant no resoldre, o no intentar
resoldre, que jo no dic que no sigui difícil, un problema que li
vull recordar que és de primera magnitud a nivell ambiental.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Sí, Sra. Vinent, per què demana la
paraula?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, és que se m’ha insultat i jo vull
que consti en acta que se m’ha dit ignorant, mentidera i
delinqüent. Jo crec que el Govern de les Illes Balears i la
Conselleria de Medi Ambient saben assumir perfectament les
seves competències, i una senyora com ella, que havia estat
consellera, no se n’adona que qui va tenir sòls contaminats els
quatre anys va ser ella. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, supòs que m’ha de donar el meu torn de
rèplica perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. Perdó, Sra. Rosselló, perquè serveixi d’explicació en
el Diari de Sessions, he permès que la Sra. Vinent prengués la
paraula un minut, i evidentment com que es tracta d’una
proposició no de llei el darrer torn d’intervenció sempre l’ha de
tenir el grup proposant, donaria un minut a la Sra. Rosselló per
tancar, però un minut i pregant que tots els portaveus
estalviàssim insults, si és possible, i així no provocam nous
torns d’intervenció.

Gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo no he insultat ningú, en primer
lloc no he insultat ningú. He dit que en tot cas s’actuava, i ho
torn repetir, per ignorància o perquè no hi havia voluntat
política. Jo no he dit ignorant absolutament a ningú.

(Remor de veus)

He dit senzillament que s’actuava d’aquesta manera per
aquestes raons. Això no és un insult, és senzillament una
apreciació, que pot ser que evidentment, Sra. Vinent, no tengui
la mateixa que jo, perquè jo sí he de parlar del que a mi m’han

arribat a dir... Però tornarem a una altra qüestió. Per tant jo he
dit, i ho torn repetir, i ho torn repetir perquè quedi clar en el
Diari de Sessions, que efectivament -i ho torn repetir- o s’ha
actuat per ignorància o per manca de voluntat política, i ho torn
repetir, i això no és un insult. I he dit que quan es deia que no
hi havia competències, que les competències no les tenia la
Conselleria de Medi Ambient o, en aquest cas, el Govern de les
Illes Balears, que és una mentida, i ho torn repetir perquè no és
així, perquè a mi m’agradaria que en aquesta cambra, si cercàs
totes les lleis que existeixen, des de l’Estatut d’Autonomia, la
Llei de residus, totes...

(Remor de veus)

...totes..., per dir que hi ha atribucions...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., per favor un poc de silenci i així acabarem
abans.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab, acab, Sr. President. ...que hi ha atribucions
competencials que tenen..., i això no és un insult a ningú, és
senzillament un respecte precisament a la legislació actual. Si
fos una altra evidentment jo no hi faria referència.

(Més remor de veus)

I en tercer lloc..., i en tercer lloc jo no he dit o no he fet cap
intent, i vull que quedi molt clar, d’insultar ni dir res a ningú.
Senzillament davant d’un fet, que és un fet greu al nostre
entendre com a grup, i que no hi ha una actuació, em sembla
que no acceptar aquesta proposició no de llei amb les propostes
que es fan realment és perquè no hi ha un interès d’abordar el
tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Crec que ha quedat prou clara la
posició de cada portaveu. Per tant podem passar a la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 9038/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 9038/06, relativa a mesures per fer front als
abocaments incontrolats de residus d’obres i enderrocs.
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(Continua la remor de veus)

2) Proposició no de llei RGE núm. 10155/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a elaboració del Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.

Si les senyores i els senyors diputats tenen a bé continuarem
amb l’ordre del dia, i a continuació passarem a la segona
proposició no de llei, RGE núm. 10155/05, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, sobre
elaboració del Pla de residus perillosos de les Illes Balears. Per
a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei, que
com diu el seu títol també és elaboració del Pla de residus
perillosos de les Illes Balears, en primer lloc he de dir que va
ser presentada fa més d’un any, concretament fa quasi bé un
any i mig, amb la idea de poder debatre aquest tema a nivell de
plenari, però evidentment això no ha estat possible a causa de
la mecànica parlamentària, que el nostre grup idò evidentment
per la..., no ha tengut aquesta possibilitat, i per això ho hem
duit per tractar-ho en comissió.

Però tot i que, com dic, ja fa més d’un any i mig que
nosaltres la vàrem presentar, consideram que encara és
absolutament vigent i que només podríem dir que hi ha algunes
petites modificacions de la situació a la qual es refereix aquesta
proposició no de llei, que és bàsicament que la Conselleria de
Medi Ambient ha presentat o va presentar en el seu moment
una estratègia de residus perillosos que per a nosaltres no
substitueix el Pla de residus perillosos que demanam en aquesta
proposició no de llei.

Molt breument m’agradaria dir que els residus perillosos,
més que..., supòs que tothom sap el que són; són realment els
que amb molt poca quantitat poden generar un greu problema
de contaminació, i per tant a les Illes Balears es generen molts
de residus perillosos i poca quantitat de cada un d’ells, tenint
en compte les condicions socials i de població que existeix i
també d’activitat econòmica. Però com que la contaminació es
pot produir per petites quantitats, hi ha d’haver un control
encara molt més estricte i molt més rigorós. Ara per ara no hi
ha un sistema de recollida i tractament generalitzat, només hi
ha determinats residus que es fa una recollida com cal, i
nosaltres entenem, el nostre grup entén, que hi ha una desídia
envers aquesta qüestió, que el mateix govern, concretament
l’any 2006, ja el març del 2006, per tant fa més o manco un
any, denunciava que el 70% dels residus perillosos no es recull,
i que per tant hi havia un muntant de més de 64.000 tones que
es generaven anualment però que només se’n tractaven i
estaven declarades 21.000 tones. Per tant un 30% només es
recull de forma selectiva.

Nosaltres, davant això, entenem -i ho tornaré dir perquè
crec que és l’etern problema que existeix aquí- que el Pla de
residus perillosos té antecedents legislatius i competències del
Govern de les Illes Balears. Segons les DOT, l’article 69 diu
ben clar que hi ha d’haver una planificació dels residus, inclou

els residus perillosos i diu que s’ha de fer un pla director
sectorial que estableixi la localització, les característiques i les
zones d’emmagatzemament, el tractament i el dipòsit. També
diu que s’han d’orientar totes les mesures a la reducció i la
recollida selectiva i també diu que s’han de cercar mesures
correctores. 

La Llei estatal de residus, 10/1998, també diu que les
comunitats autònomes tenen competència en els plans
autonòmics de residus, en l’autorització, en la vigilància, en la
inspecció i en la sanció en tot allò que fa referència a la
producció i la gestió de residus. I la Llei 2/2001, competències
als consells insulars, diu que, efectivament, els residus, la
planificació i la gestió dels residus urbans, les tenen els consells
insulars, però que en residus perillosos, la gestió i la
planificació, les té la comunitat autònoma.

Què ha fet el Govern del Partit Popular en aquests quatre
anys? Idò, va dir durant dos anys que faria un pla de residus
perillosos i no l’ha fet, fins que al final, ens va presentar una
estratègia de residus perillosos, que al nostre entendre -i supòs
que a la rèplica hi haurà temps- consideram que només és una
declaració de bones intencions, que a posta està molt bé des del
punt de vista -com dic- de bones intencions, però que no
assumeix la responsabilitat de l’administració ni a nivell
legislatiu ni de normativa ambiental que se li atribueix. Tampoc
no aclareix d’una manera concreta i d’una manera clara, que és
el que ha de fer un pla, qui, com, on, què i quan s’han de
gestionar aquests residus perillosos, s’han de planificar i
gestionar aquests residus perillosos en tots els seus vessants,
sigui de recollida, sigui de tractament, etc. 

Per tot això, nosaltres consideram que encara és vigent
aquesta proposició no de llei, com he dit, i plantejam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern a elaborar un pla
de residus perillosos en el termini de sis mesos i que, a més,
aquest pla de residus s’elabori amb els màxims criteris de
protecció del medi ambient i concreti la gestió, la recollida i el
tractament de totes i cadascuna de les fraccions dels distints
residus perillosos que es generen a les Illes Balears. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Ara sí que no hi ha excusa, Sra.
Rosselló, aquí sí que no hi ha subterfugis legals, competencials
per no assumir la responsabilitat, i és cert que el conseller, el
Govern es va comprometre a l’elaboració d’un pla i aquest pla
s’ha reduït a una estratègia. Com tothom sap una estratègia és
allò que defineix els objectius, però fa falta tota la tàctica, que
és allò que s’ha de fer per assolir els objectius que un s’ha
proposat. És a dir, el Sr. Font va tenir aquí una compareixença
i, pràcticament, el que ens va anunciar va ser que aniríem a
remolc dels acords que pogués establir el Ministeri de Medi
Ambient amb les empreses, amb els sectors capaços de produir
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una recollida selectiva primer de piles, llavors
d’electrodomèstics, de residus informàtics, etc., però des d’aquí
una decidida acció no s’ha duit a terme i sembla que no hi ha
una intenció, una capacitat per dur-la a terme. No sabem si és
que realment no hi ha intenció o és que falten iniciatives, falten
recursos i falta una voluntat política de dur-ho a terme.

Nosaltres som un territori molt sensible i ja veim, ho hem
vist amb el tema dels enderrocs, que l’eliminació d’un residu,
que podria ser relativament senzilla, idò també es converteix en
un problema. Per tant, seria necessari i crec que -per això
donarem suport a la seva proposició no de llei- si la conselleria
es posàs les piles abans de tirar-les a un abocador incontrolat,
se les posàs per prendre accions decidides, no només amb
l’elaboració d’un pla sinó amb accions concretes perquè cada
dia ens despertam amb un diari, amb un abocador d’estranyes
coses, pneumàtics, neveres, el que sigui, llençades al nostre
medi ambient i la conselleria no hi fa res. 

Al final dirà que aquest és un problema també urbanístic i
no medi ambiental perquè quan es construeix en una Anei es
cometen dues ilAlegalitats, una de tipus urbanístic si no té
llicència i una altra mediambiental i la conselleria, la
urbanística no és competència seva, però la mediambiental, sí.
Pel que es veu el Sr. Font encara això no ho té molt clar, no és
estrany que els temes de residus tampoc no els hi tengui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja s’ha dit aquí el passat
mes de setembre el conseller de Medi Ambient va explicar en
una compareixença voluntària davant aquesta comissió quina
era la situació de la futura estratègia balear de residus perillosos
on es detallava tota una sèrie d’actuacions vinculades amb la
gestió de recursos naturals i residus, una gestió que, a partir de
criteris d’eficiència, estigués en condicions d’assegurar models
de producció i de consum més sostenibles. L’objectiu d’aquesta
estratègia -i ho va recordar el conseller- era que el creixement
econòmic de la nostra comunitat no hagués d’anar acompanyat
per força d’un increment exponencial pel que fa a la utilització
de recursos i a la conseqüent generació de residus. 

En aquest sentit, s’inscriu l’Estratègia balear de residus
perillosos que actualment ja està operativa i a la qual es fixen
els principis i els objectius que han de guiar les actuacions que
es posin en marxa a la comunitat autònoma en aquest àmbit
durant el període 2006-2011.

És important posar de relleu, una vegada més, que es tracta
d’un document que s’ha elaborat des d’una òptica global i que
té molt present les especials característiques territorials i també
socioeconòmiques de les Illes Balears, sense oblidar el singular
règim de distribució de competències en matèria mediambiental
que hi ha entre el Govern de la comunitat autònoma, els
consells insulars i els ens locals.

Recordam que els objectius fonamentals d’aquesta
estratègia són, primer, assolir una disminució global del volum
dels residus generats i de la seva perillositat; segon, fomentar
la reutilització dels residus generats i gestionar-los a través
valoració, preferentment mitjançant reciclatge sempre que això
fos possible, i tercer, aconseguir una disminució de residus
destinats a l’eliminació, així com de la generació de residus
perillosos i contribuir d’aquesta manera a la disminució de les
emissions a l’aire, a l’aigua, i al sòl.

És important destacar que durant l’exercici 2006 a les Illes
Balears es va generar un gran volum de residus perillosos de
prou entitat com per justificar la necessitat de regular tots els
residus amb característiques de perillositat generats i gestionats
a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Vull insistir que el seu termini d’aplicació començà
dins aquest mateix any 2006 i acabarà el 2011 tal com fixen les
disposicions comunitàries.

En resposta al contingut de la primera proposta inclosa en
aquesta proposició no de llei des del grup nostre, des del Grup
Parlamentari Popular, li hem de recordar que el Govern de les
Illes Balears ha optat per elaborar una estratègia i no un pla
director sectorial, una diferència conceptual molt important i
que va molt més enllà de l’aspecte purament formal. De fet, si
el Govern de les Illes Balears ha optat per dissenyar una
estratègia és perquè ha entès que la iniciativa privada està ja
assumint una important responsabilitat a l’hora d’involucrar-se
en els processos de gestió dels residus perillosos dins l’àmbit
de la nostra comunitat. 

Aquesta implicació de la iniciativa privada és la que, en
opinió del Govern, fa innecessari dissenyar mecanismes de
gestió directa per part de l’administració autonòmica, una
gestió directa que, a més, suposaria que els ciutadans d’aquesta
comunitat, tots els ciutadans al marge de la seva capacitat
concreta a l’hora de generar residus perillosos, haurien de fer-
se càrrec de les despeses derivades dels preceptius processos de
gestió aplicables al tractament d’aquests tipus de residus.

D’aquesta manera, optant per una estratègia i no per un pla,
el Govern de les Illes Balears elimina la possibilitat de
perjudicar injustament els ciutadans que no generen aquests
tipus de residus, evita la creació d’estructures burocràtiques
innecessàries, que normalment són molt cares, per fer front a
aquest problema i deposita un vot de confiança en la iniciativa
privada a l’hora de cercar solucions als problemes de residus
perillosos dins l’àmbit de la nostra comunitat. 

L’Estratègia balear de residus perillosos pretén aconseguir
-en resum- per una part, que la totalitat d’aquests residus
generats per grans i petits productors sigui objecte d’una
recollida diferenciada que faciliti la seva gestió, i per una altra
part, fomentar la creació de canals de recollida de residus
perillosos que resultin plenament accessibles al productor
domiciliari. Els ciutadans illencs poden depositar gratuïtament
els residus perillosos a les instalAlacions habilitades a l’efecte
als anomenats parcs verds, mentre que la Conselleria de Medi
Ambient fomentarà els acords voluntaris entre gestors
autoritzats i associacions empresarials, a més de proporcionar
suport econòmic a gestors i productors de residus perillosos,
per tal de palAliar els dèficits de gestió. 
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Per tant, l’Estratègia balear de residus perillosos permetrà
al Govern de les Illes Balears donar una adequada resposta en
el terreny legal i en el terreny operatiu a les exigències
derivades de l’Estratègia comuna europea en matèria de
tractament de residus. Ho farà a partir del compliment dels seus
principis inspiradors com són la prevenció, és a dir, limitar la
generació de residus des del punt d’origen; l’aplicació del
principi de qui contamina, paga; la cautela i precaució quan es
detecti un risc potencial que s’ha d’intentar evitar i també la
proximitat, s’han de tractar els residus tan a prop del seu punt
d’origen com sigui possible.

Tots aquests principis s’han de combinar per tal que, com
és la intenció del Govern, al final del termini de vigència de
l’estratègia balear -del 2006 al 201- es desenvolupin en el
conjunt de les Illes Balears processos de recollida diferenciada
que facilitin, per una part, la gestió correcta del cent per cent de
residus perillosos generats per grans productors i, per altra part,
la gestió correcte d’almanco el 75% de residus generats per
petits productors. Un procés que es veurà reforçat en tot
moment per una potenciació dels sistemes de vigilància,
inspecció i sanció contemplats a aquesta estratègia, en virtut
dels quals possibilitarà l’obtenció i l’anàlisi de la informació
referida a la gestió dels residus perillosos i, conseqüentment, es
facilitarà el seguiment i el grau de compliment d’aquesta
estratègia.

Finalment, volem recordar les passes concretes que ja s’han
donat respecte al desenvolupament normatiu d’aquesta
estratègia balear de residus perillosos. Primer de tot, tenim el
Decret de procediments de gestió en matèria de residus
perillosos a l’àmbit de les Illes Balears, en virtut del qual es
podrà regular el règim d’intervenció administrativa de la
comunitat autònoma en els procediments d’autorització i
notificació de les activitats de producció i gestió dels residus i
dels sistemes integrats de gestió de residus que es realitzin a
l’àmbit territorial de les Illes Balears, i també es podrà regular
el règim jurídic de la inscripció d’aquestes activitats en el
Registre general de productors i gestors de residus de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a la tramitació d’aquest decret, una vegada que
elaborat l’esborrany de llei i procedit a la informació pública es
troba pendent de l’informe dels serveis jurídics de la
Conselleria de Medi Ambient per, com a pas posterior,
remetre’l al Consell Consultiu perquè l’informi. Una vegada
acabat aquest tràmit podrà ser publicat al BOIB.

El segon instrument normatiu derivat de l’entrada en vigor
d’aquesta estratègia és l’ordre per al qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions per a l’execució de
projectes i activitats en matèria de residus perillosos. Les
activitats subvencionables  en virtut d’aquesta ordre són les que
a continuació detallam: adequació de punts nets per part dels
ens locals i dels centres d’emmagatzematge intermedi a fi que
puguin complir les condicions per servir de centres de recollida
selectiva de residus domèstics amb característiques de
perillositat; projectes de minimització i reducció en origen, així
com reutilització i recuperació in situ dels residus perillosos
generats per empreses, entitats en activitats de serveis docents
i investigació, tant de titularitat pública com privada; projectes
d’adequació d’infraestructures que facilitin el tractament

ambientalment adient dels residus generats per tercers; i
compensació dels dèficits d’explotació de les activitats de
producció o gestió de residus perillosos dins els límits fixats en
les directrius comunitàries d’ajuts a favor del medi ambient i
projectes de formació en matèria de residus perillosos. 

Aquesta ordre també ha passat la preceptiva informació
pública i, actualment, es troba pendent de l’informe dels serveis
jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, com a pas previ
per la seva remissió al Consell Consultiu i també per a la
posterior publicació al BOIB.

Per tant i a la vista de la informació que crec que he anat
detallant molt acuradament, des del Grup Parlamentari Popular
entenem que no és ni necessari ni oportú prendre en
consideració aquesta proposició no de llei, ja que el Govern de
les Illes Balears ha pres les mesures normatives i operatives
oportunes per garantir un adequat compliment de les exigències
que en aquesta matèria de residus perillosos té plantejades
actualment la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, sobretot per ajustar-se als deu
minuts als quals tenia dret i vostè ha fet..., no ha anat més enllà,
deu minuts.

En torn de contradiccions, si vol fer ús de la paraula, Sra.
Rosselló. Té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull agrair al
Partit Socialista que doni suport a aquesta proposició no de llei,
i intentaré el més breument possible contestar a la portaveu del
Partit Popular.

En primer lloc, dues coses. Primera, està clar que, per tot el
que ens ha llegit la portaveu, clarament aquesta estratègia és el
que jo he dit, una declaració de bones intencions i no va més
enllà. En segon lloc, evidentment, el concepte del qual partim,
del que entenem per  residus i pel tema de la contaminació per
residus perillosos i per la gestió dels residus perillosos és
absolutament diferent el que entenen vostès al que puguem
entendre nosaltres i per una qüestió molt important. 

En primer lloc, he de dir-li una cosa molta clar, es tracta de
si es vol resoldre el problema o no es vol resoldre, si es vol
resoldre d’una manera acurada i ràpida, diríem amb una certa
urgència, o si el que es vol és dilatar en el temps una situació,
una situació tan greu com és -com dic- la que pot generar la no
gestió i tractament dels residus perillosos. Clarament l’opció
que ha agafat el Partit Popular és en primer lloc, l’opció única
de dilatar el tema, de parèixer que fa, però fer molt poca cosa,
la millor manera de parèixer que fa i fer poca cosa és, com el
que ha fet la Conselleria de Medi Ambient; en primer lloc, estar
dos anys dient que faria un pla de residus perillosos que no ha
fet, al tercer any fa una estratègia de residus perillosos que és
una estratègia que -vull recordar- únicament i exclusivament és
de bones intencions i ho he dit perquè crec que la portaveu
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encara ha donat més importància a aquesta definició que jo he
fet, i a més, ho dilata en el temps. Ho dilata en el temps, què
vol dir? Que tota aquesta estratègia està plena només de “si és
el cas, si escau, si va bé, voluntarisme, ja ho veurem...” i per
tant, que tot depengui dels serveis integrats de gestió. I això fa
que, per ventura, arribem al 2011 i encara aquestes 30 ...
40.000 tones que, en aquest moment, no s’estan ni tractant ni
fins i tot sabent on són, de residus perillosos -que vull recordar
s’incrementaran, perquè els residus cada vegada s’incrementen
més- continuaran, o si més no una part important, sense saber
on són, si són davall una pedra, si estan tirades darrera una
mata o què passa o si s’han abocat cap a una depuradora o a la
mar, etc., fins que no hi hagi un sistema integrat de gestió.

Això, al nostre entendre, són dues coses. Primera, molt poca
voluntat política d’encarar els problemes ambientals d’aquesta
comunitat i, per tant, no voler realment dir “aquí hi ha un
problema, l’hem d’afrontar, la responsabilitat és de
l’administració” -en aquest cas és seva perquè vostès tenen la
majoria i per tant, tenen el Govern. I en segon lloc que realment
els preocupa la ciutadania i anar a cercar mesures per intentar
evitar la contaminació i una mala gestió d’aquests residus. I en
tercer lloc, una mala gestió precisament com a administració
pública que l’únic que fa és dir grans coses, però no concreta
res. 

I molt breument,- ho intentaré, Sr. President- m’he de ficar
dins aquesta estratègia perquè crec que està molt en la línia de
-jo ja me l’he llegida i els dos decrets també i per tant, sé, o puc
dir, més o manco què diuen. 

Li he de dir una cosa també a la Sra. Portaveu, donar opció
a la iniciativa privada, ningú no està dient ni ha dit ningú mai
-i si no que em cerquin no sé on- que no hi hagi d’haver
implicació de la iniciativa privada, però el que no pot ser és que
l’administració pública faci deixadesa de les seves funcions,
que és el que està fent ara. L’administració pública fa deixadesa
de les seves funcions. És necessari un pla, ho diuen moltes lleis
que no tornaré repetir. Per què? Perquè s’ha de saber què està
passant amb aquests residus perillosos, on es generen, com
s’han de gestionar, com s’ha de fer la recollida selectiva, tot
això és el que s’ha d’aclarir. En aquesta estratègia...

Jo agrairia, Sr. President, ja sé que els interessa poc, però...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, pregaria un poc de silenci mentre
intervenen els altres portaveus. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Idò, aquestes qüestions són les que
no..., en cap moment no hi fa referència, aquesta estratègia de
residus perillosos. Sistemes de reducció no en posa ni un,
sistemes de recollida, de sistemes de recollida únicament en
posa per petits productors i vull recordar que petits productors
ho som tots, perquè de residus perillosos tots els ciutadans en
generam petites quantitats, no hi ha cap sistema de recollida
selectiva, no pot dir que un ciutadà se’n vagi a un SIG, a un
Servei integrat de gestió. Això no funciona així.

Els punts verds, estan posant una ordre de subvencions
d’aquí al 2011, per als ajuntaments que ho vulguin, una
administració el que ha de fer és ser eficaç, és ser responsable,
és dir “hem de posar un sistema de punts verds, de deixalles”,
del que sigui, però que tots els ciutadans puguin depositar els
residus perillosos que generen a un lloc concret per evitar la
contaminació i fer una bona gestió. Aquesta estratègia no va
per aquí.

En segon lloc, els grans productors, els grans productors
tampoc no diu què es farà, només xerra de bones paraules, però
no diu exactament, concretament què es farà.

En tercer lloc, qui pagarà, que ens vénen a dir que qui
contamina, paga? Miri, tothom ha de pagar, perquè tots estam
generant petites quantitats de productes i pareix mentida que
em digui qualcú que no ... saben que la llei d’envasos, i si no ho
saben, qualsevol ciutadà quan compra un envàs o un producte
que està dins un envàs, està pagant un percentatge precisament
per a una gestió d’aquest envàs. Això, supòs que vostès ho
saben. Per tant, no ens han de caure els anells que tota la
ciutadania vulgui tenir una bona gestió de residus perillosos per
evitar contaminació de l’aigua, de l’aire i de la terra o del sòl.

Per tant, en aquest sentit hem de parlar. Què fa el Govern de
les Illes Balears amb aquesta estratègia? A qui subvenciona?
Als que contaminen. Subvenciona, a més dels ajuntaments per
fer, efectivament, en un llarg termini de temps, dóna
subvencions als que són els productors, diríem als que generen,
produeixen, aquesta contaminació. Una administració el que ha
de fer és prendre mesures per -com dic- a través de la legislació
i la normativa existent intentar evitar un problema que en
aquest moment és un problema molt greu. Jo només vull
recordar que una pila de botó, una pila de botó, que és de
mercuri, pot crear, pot generar, només una pila, una
contaminació de més de 63.000 metres cúbics d’aigua. Són
qüestions que no són menors i no són, en absolut, cap tipus de
catastrofisme. És una realitat a la qual l’administració té
l’obligació de prendre-hi part.

I acab, inspecció i sanció. Inspecció i sanció, aquesta
estratègia no fa cap augment de res, diu que els mateixos que
funcionen ara, funcionaran igual, més o manco, vull dir que no
hi haurà massa feina més. De fet diu que és així, fins i tot, al
finançament ja posa ben clar que amb els pressupostos actuals,
excepte l’ordre de subvencions que, com dic, és una ordre de
subvencions molt dilatada i que va, a més, a generar moltes
vegades ajudes a grans contaminadors, idò realment no hi ha un
augment de doblers de cara a poder fer front a aquest problema.

Per tant, i vaig acabant, nosaltres entenem que aquesta
estratègia -que ha arribat tard- de residus perillosos no respon
a la normativa ambiental, no respon als problemes que
existeixen en aquest moment referits a residus perillosos, ni
respon a la necessitat que tenim tots els ciutadans que una
administració responsable que es pren el medi ambient
seriosament com un problema, sobretot per evitar possibles
causes que després una vegada produïdes són pràcticament
impossibles de resoldre, idò evitar aquesta contaminació que en
aquest moment s’està generant.
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Per això nosaltres hem de dir que lamentam profundament
que no es doni suport a aquesta proposició no de llei, però
tampoc no ens ve de nou, tenint en compte la manera com ha
funcionat durant aquesta legislatura la Conselleria de Medi
Ambient en el tema de residus que, com dic, ens ha dit durant
dos anys que faria un pla i no l’ha fet i després, ara diu, que
amb aquesta estratègia ho resoldrà per a no sé quants d’anys.
Perdonin, no diguin que ho resoldran per a no sé quants d’anys,
facin feina i facin-la bé i sobretot evitin la contaminació que al
cap i a la fi almanco al nostre grup és el que ens preocupa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Passam ara a votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 10155/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10155/05, relativa a mesures per fer front als
abocaments incontrolats de residus d’obres i enderrocs. 

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