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LA SRA. PRESIDENTA.

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui.
Primer de tot, demanaríem si hi ha alguna substitució.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix Eduardo
Puche.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 427/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller de Medi Ambient,
per tal d'informar sobre l'entrada en vigor del decret de
sòls contaminants.

Passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença RGE núm. 427/07, de l’Hble.
Conseller de Medi Ambient, per tal d’informar sobre l’entrada
en vigor del Decret de sòls contaminants. 

Assisteix l’Hble. Conseller, Sr. Jaume Font i Barceló,
conseller de Medi Ambient, acompanyat del Sr. Ventura Blach,
director general de Qualitat Ambiental i Litoral.

Té la paraula, Sr. Font, quan vulgui, per fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, compareixem voluntàriament, tal com vàrem anunciar
en el seu moment davant aquesta comissió, per explicar
l’aplicació del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants
del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòl
contaminant. Convé recordar que aquest reial decret suposa el
desenvolupament normatiu de la Llei 10/1998, en matèria de
sòls. 

El primer de tot són les actuacions desenvolupades fins
aquest moment, l’esmentat decret estableix l’obligació de
presentar l’anomenat Informe preliminar de situació per part de
totes aquelles empreses que desenvolupen activitats incloses als
epígrafs de classificació nacional d’activitats econòmiques
mencionades a l’annex 1 del reial decret, així com les que
compleixen algun dels següents supòsits que pas a enumerar.

Empreses que produeixen, manegen o emmagatzemen més
de 10 tones per any d’una o vàries substàncies incloses al Reial
Decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el
Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses.

Emmagatzemament de combustible per ús propi, segon el
Reial Decret 2085/1994, d’octubre, i les instruccions tècniques
complementàries aprovades pel Reial Decret 1927/1997, de 15
de setembre, aprovada pel Reial Decret, també, 2201/1995, de
28 de desembre, amb un consum anual mitjà superior a 300.000

litres amb un volum total d’emmagatzemament igual o superior
a 50.000 litres. 

Dins aquestes activitats es troben els gestors de residus,
centres de descontaminació de vehicles, desemballestament de
ferralla, etc., però també tallers d’automoció i clubs nàutics,
empreses de transport terrestre, ferrocarril i carretera, arts
gràfiques, fusta i mobles. 

El reial decret determina que les empreses afectades han de
presentar els esmentats informes preliminars de situació en un
termini màxim de dos anys a partir de la publicació dels text
normatiu, és a dir, el passat 7 de febrer. Una cosa és que a
partir del 14 de gener del 2005, el reial decret, el decret 9/2005
ja entràs en vigor, i hi havia un termini màxim fins dia 7 de
febrer, d’aquest mes passat, perquè les empreses presentassin
els seus informes preliminars de situació, empreses com dic,
que estiguin relacionades amb centres de descontaminació de
vehicles, desemballestament de ferralla, automoció, clubs
nàutics, ferrocarril, carretera...., segons una primera estimació
solAlicitada a la Cambra de Comerç el total d’empreses
afectades a les Illes Balears, quan es va fer aquesta primera
consulta l’any 2005, seria d’unes 6.131. 

Però s’han d’excloure totes aquelles de transport terrestre
sense taller de reparació de vehicles, és a dir, hi havia
inicialment un nombre de 6.000, que potencialment haurien de
presentar el seu informe preliminar de situació, però s’ha fet
una consulta i s’ha d’excloure tot el transport terrestre sense
taller de reparació de vehicles, per exemple, totes les que
s’incloïen eren els taxis, posem per cas, en canvi, si hi ha una
federació de taxistes que sí que tenen un taller on estan tots
agrupats, aquest taller sí que haurà de presentar el seu informe
preliminar de situació. 

L’exemple (....) autònoms dels taxis o de paqueteria, també
les de comerç al detall, que també quedarien exemptes i prèvia
consulta al Ministeri de Medi Ambient, perquè aquest ha estat
un tema que de qualque manera totes les comunitats autònomes
estam posant en marxa a la vegada, s’ha confirmat aquesta
exclusió. És a dir, el Ministeri també entén que aquestes han
d’estar excloses i aquesta contesta, que estan excloses, la tenim
per escrit. 

Així per tant, aquest nombre es veu reduït a la meitat o a
menys de la meitat, eh? Estam xerrant, posem que estaríem
sobre les 2.800 o 3.000 empreses. A més de l’obligació
generalitzada abans de dia 7 de febrer del 2007, el reial decret
avançà aquesta data també en el moment de solAlicitar alguna
autorització per part de l’implicat o la tramitació d’un canvi
d’ús de sòl afectat. Ara veuran Majórica, per exemple, és un
cas clar. Per aquesta via s’han iniciat expedients a un grup
d’afectats, com pot ser el cas de Majórica o a alguns gestors de
centres de descontaminació de vehicles fora d’ús. És a dir, com
que estava en vigor a partir del 2005 si una empresa d’aquestes
venia, havia de vendre la seva empresa a una altra, ja estava
obligat -malgrat fins dia 7 de febrer no presentàs aquest
informe preliminar de situació- obligat a fer aquest informe
preliminar de situació, si no incorria en una falta, si venia o
canviava de nom d’una empresa o una altra, tenia l’obligació,
qui venia, a partir del 2005, d’haver fet aquest informe
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preliminar de situació que és un informe que et conta com està
la situació d’aquest sòl, si està contaminat o no. 

Finalment, per la via d’expedients sancionadors, a causa de
denúncies que hi ha hagut, s’ha reclamat la possible
contaminació del sòl de qualque grup d’afectats com han pogut
ser solars on hi havia ferralles de vehicles, com ha pogut ser el
cas d’Adalmo, o el cas de Grues Ciutadella. És a dir, hem
xerrat ja de dos casos, aquells que per una qüestió o altra
venien l’empresa o la traspassaven o canviaven de nom que
havien de fer aquest informe o perquè a través d’una denúncia
d’un agent de Medi Ambient, que és el cas pel qual ens ha
arribat el tema d’Adalmo o el tema de Grues Ciutadella i de
qualcuna més, que també se les va obligar a fer ja el seu
informe preliminar de situació dels seus terrenys. En qualcun
dels casos, aquest informe du implícita no tan sols la declaració
que ells feien sinó que també el cap de servei de Residus en
aquest cas, demanava que també es fessin una sèrie de proves
per saber si realment es complien o no.

En relació amb l’aplicació del reial decret el Servei de
Residus ha assistit a les reunions del grup tècnic derivat de la
conferència sectorial, és a dir, la conferència sectorial va fer un
grup tècnic per fer el seguiment de l’entrada en vigor del real
decret i del que seria aquesta posada en marxa dia 7 de febrer,
i han donat com a fruit l’elaboració d’una guia d’interpretació
del Reial Decret 9/2005 i un manual pràctic que és molt
important per emplenar els informes preliminars de situació que
s’han divulgat mitjançant la pàgina web de la conselleria.

Finalment, encara que amb un retard apreciable, el Ministeri
de Medi Ambient ha subministrat a totes les comunitats
autònomes una aplicació informàtica, una base de dades per a
la presentació telemàtica d’aquests informes preliminars de
situació que es pot utilitzar directament mitjançant la pàgina
web de la conselleria.

A part de tot això i a més de les consultes ateses i les
reunions directament mantingudes amb diversos sectors afectats
i les seves patronals o associacions, hem fet tota una sèrie de
reunions, tant amb la Cambra de Comerç a Palma de Mallorca
el 7 de juny del 2005, amb ASEMA, l’associació de tallers
d’automoció, el 29 d’abril de 2006, a Menorca en aquest cas,
el 30 de juny del 2006 amb el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, a Eivissa, el 5 de setembre del 2006 amb el
ColAlegi Oficial de Químics, a Palma, el 25 de gener del 2007,
amb CAEB, amb la Confederació d’Associacions Empresarials
de Balears, i el 3 de febrer amb ASEMA una altra vegada, aquí,
amb la Cambra de Comerç a Palma.

Hi ha  hagut altres reunions, mantingudes particularment,
que han estat amb l’Associació de tallers d’automoció i nàutica,
la Federació hotelera, la Federació empresarial balear de
transport i l’Associació d’estacions de serveis de Balears,
perquè totes les benzineres també estan obligades a passar
l’Informe preliminar de situació del seu sòl. 

Per tal de donar resposta a la demanda d’informació i ajudar
a la presentació d’aquests informes preliminars de situació es
va fer una ampliació del contracte del punt d’informació
ambiental que té la conselleria per tal que una persona,
especialment formada i durant quatre mesos, pogués atendre les

consultes pertinents. És a dir, va començar l’1 de gener, ha
d’estar quatre mesos i veurem si realment s’hauria de prorrogar
quatre mesos més. 

Des de l’1 de gener fins al dia d’avui, 7 de febrer, es varen
atendre més de 240 consultes, al mateix temps amb una altra
assistència tècnica per al mateix període, s’han començat ja a
examinar els informes preliminars de situació presentats per tal
de reclamar les possibles esmenes de deficiències. És a dir,
aquest document, que s’ha aconseguit fer amb el ministeri i
amb totes les comunitats autònomes, a les quals el director ha
assistit distintes vegades, està molt bé perquè està penjat a la
pàgina web i de qualque manera et pots fer una autorevisió i
quasi, quasi sense haver de contractar una assistència tècnica,
l’empresa o el professional, es pot estalviar fins i tot aquests
doblers i es pot fer un poquet el que és la seva revisió i aquest
informe serveix perquè sigui l’informe previ a entregar. Una
altra cosa és que quan s’analitza per part del servei de residus,
aquest pensi que ha de menester una informació
complementària i, fins i tot, en un moment donat, el servei de
residus, d’una informació que podria ser tècnica, pot demanar
també una altra informació que puguin ser ja unes proves in
situ, com puguin ser proves del terreny.

Finalment, mitjançant la publicació de la Resolució de la
Direcció de Qualitat Ambiental i de Litoral de 30 de gener del
2007, que va ser publicada al butlletí el 6 de febrer es dóna
públic coneixement de les possibilitats de presentació d’aquests
informes preliminars de situació a través de la pàgina web i de
l’existència de les guies manuals d’aplicació, que els he dit que
és la interpretació del Reial Decret 9/2005.

Per una altra part, avui s’han presentat un total de 1.033
informes preliminars de situació. És a dir, podríem estar per
damunt, per damunt del 34%, 33%, del nombre que nosaltres
pensam que s’han d’entregar. És a dir, sabem que és una xifra
que, més o manco, a comunitats com la nostra està per l’estil,
a comunitats més grosses és inferior, és a dir, hi ha un problema
important de donar-ho a conèixer encara més  i ara els en
parlaré un poquet més endavant. 

Què proposam per properes actuacions? Hi ha una previsió
immediata, abans del 20 de març, d’una reunió d’aquest grup
tècnic que va constituir la ministra amb totes les comunitats
autònomes, amb totes no, quasi hi ha..., totes hi podíem ser,
però n’hi ha hagut algunes que ens hi hem ficat més que altres,
nosaltres hi som, per coordinar futures accions de l’aplicació
del reial decret i també el contingut i la periodicitat dels
informes complementaris previstos per aquest mateix reial
decret, grau de compliment d’aquests informes preliminars i
saber les comunitats autònomes com han d’actuar.

S’estan contestant ja les deficiències d’aquests informes
preliminars de situació, d’aquests que han arribat, d’aquests
1.033. Hi ha un percentatge d’un 25%, més o menys, que no
reuneix tots els requisits que hauria de menester, per la qual
cosa es proposa mantenir reunions directes amb els sectors
directes, gremis o associacions professionals per tal de resoldre
els possibles problemes d’interpretació que hagin pogut tenir,
que hagin pogut sorgir al llarg de la posada en marxa. A tal
efecte i per a una qüestió de caire pràctic es proposa que les
associacions implicades designin un interlocutor amb la
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Conselleria de Medi Ambient, perquè una vegada formada per
aquesta -la formaríem i diríem com s’ha de fer- pugui ajudar
tots els seus associats a complimentar de forma adient la
totalitat del formulari que requereix el Reial Decret 9/2005 a
través de la pàgina web de la conselleria.

A part d’això, ja l’any passat, veient això, perquè malgrat
després hi hagi gent que està a la CAEB i gent que està a la
PIMEM, hi ha gent que li agrada que els seus papers els mogui
el seu gremi, és una cosa que això passa molt en tallers, en
fusteries, i totes aquestes coses, això no és dolent tampoc,
perquè amb CAEB i PIMEM l’any passat -i hem renovat aquest
conveni- els hem estat ajudant amb una persona que tenen a
com una espècie de finestreta mediambiental, on la feina més
grossa que han fet CAIB i PIMEM ha estat dins el tema dels
Informes de situació preliminar dels sòls contaminats
d’aquestes 2.800 o 3000 empreses que hi pot haver a les Illes
Balears. Què farem? Formar ara, a part d’aquesta gent que ja
està a CAEB i PIMEM, intentar formar aquestes altres d’altres
gremis o altres sectors. 

També, el Ministeri de Medi Ambient vol mirar de quina
manera anam tots de la mà per, malgrat dia 7 ja entràs en vigor,
fer que aquesta demanda que encara hi ha, a nosaltres seria -
com dic- sobre el 66%, 65%, que ens quedaria, com podem fer
perquè tothom es vagi incorporant, perquè del que es tracta és
que aflorin les declaracions que falten per presentar,
lògicament, i ho farem a través d’aquesta primera part que és
de colAlaboració i de posar a l’abast tècnics, persones, materials
humans i econòmics i, a la vegada, n’hi haurà d’altres a les
quals no quedarà més remei que obrir-los l’expedient,
lògicament, informatiu, i si és necessari un expedient de sanció.

En el tema de sancions, en aquesta qüestió -i vaig acabant-
s’ha de dir el següent. Les infraccions comeses contra aquest
tema estan sotmeses a la Llei 10/1998, la Llei de residus, és a
dir, estaven clares ja al seu dia, sense perjudici de
responsabilitats civils, penals o altre tipus de responsabilitat,
segons el règim sancionador de la Llei 10/1998. Són sancions
molt greus, anirien des de 500... no sé perquè ho tenc en
pessetes, però vaja, 3.000 euros, fins a 1.900.000 euros, eh? I
també la inhabilitació per a l’exercici d’activitat entre un i deu
anys, l’incompliment de les obligacions amb les autoritzacions,
així com l’actuació de forma contrària a allò que estableix la
llei podria dur a aquest tipus de multa. També l’abandonament,
l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus, podrien ser
també molt greus, o l’ocultació o alteració maliciosa de les
dades que han de fer arribar a la conselleria. 

Són infraccions greus aquelles que van des de 600 euros
fins a 30.000 euros, també comporten la inhabilitació, en aquest
cas d’un any i l’incompliment de les obligacions que han de
tenir més l’incompliment de l’obligació de proporcionar la
documentació o ocultació o falsedat de dades.

I són infraccions lleus aquelles que poden anar d’1 euro fins
a 600 euros, molt bé. 

En quina situació ens trobaríem en aquest moment? Tant
l’Estat com les comunitats autònomes, el que voldrien és que
aquest percentatge de gent que no ha presentat els informes
preliminars de situació abans del 7 de febrer és intentar una

espècie de pròrroga, és el que pareix que ens vol proposar el
director general de Qualitat Ambiental i Residus del ministeri,
és un poc la petició que hi ha per part de la majoria de
comunitats autònomes. A nosaltres també ens pareix bé, el que
passa és que no seria bo un termini massa llarg perquè ja han
passat dos anys i es tractaria ara que tal vegada si hi ha d’haver
un termini de mig any o de tres mesos o d’aquí al 31 de
desembre, idò seria correcte, ens pareixeria bé i en això farem
costat al ministeri, en tot moment, i per altra part, una vegada
que acabi això el fet de no presentar la documentació,
inicialment, és una infracció lleu, és a dir, no és una infracció
ni greu ni molt greu, podria anar des d’1 euro a 600 euros. 

Nosaltres estam contents perquè, inicialment, pareixia que
arribar a un 20% seria complicat, seria molt complicat, i la
veritat és que veig que arribant a aquest 33, 34% no és que
puguem ser optimistes, però pel que em deien el cap de servei
i el director general mateix, creuen, per les dades que tenen
d’altres comunitats, que podem estar, fins i tot, per sobre el
percentatge d’altres. Això implica també un grau de
mentalització en temes de residus important per part de la
ciutadania a les Illes Balears.

I hem volgut comparèixer perquè creim, això és una de les
coses importants d’aquesta terra, és a dir, descontaminar un sòl
no és una cosa de quatre pessetes, no és una cosa de quatre
pessetes, és una cosa que pot arribar a costar molts de doblers,
que s’ha de fer amb molt de seny i ara, la primera feina que
tenim és amb aquests mil i busques que s’han presentat, anar
examinant punt per punt aquests informes preliminars de
situació per veure, veim que hi ha prop del 75% que compleix
perfectament i del 25% restant no podem dir que no compleixi,
pot ser perfectament que la interpretació de la documentació no
sigui la que correspon. Vull dir que sectors com les benzineres,
com els centres de descontaminació de vehicles, com
fusteries..., durant aquests darrers dos anys s’han preocupat
moltíssim d’aquestes coses i per això, jo crec que les grans
indústries, les potencialment més contaminants sí que han
presentat totes els seus papers, això sí que ho tenim al cent per
cent, no hi ha problema. Estam xerrant que això implica, per
exemple, que un petit taller mecànic de qualsevol dels 67
municipis de les Illes Balears, de qualsevol, una petita fusteria
de qualsevol dels 67 municipis està ficat dins aquests 2.800 o
3.000, eh?, es tracta que presenti la seva documentació i que
puguem estar segurs que aquesta documentació està ben
presentada  i si és necessari, això ja ho decidirà el cap de
servei, demanar una ampliació d’informes i, per altra part, si
creu que hi pot haver qualque tipus de contaminació perquè no
se li aclareixen bé les coses poder demanar unes proves i tot
perquè si aquestes proves no et convencen fins i tot fer-ne unes
a compte teu, de l’administració, per aclarir si aquell ha fet el
que corresponia o no.

Així és com està, ha entrat en vigor i esper que la propera
legislatura, governi qui governi, trobarà una feina encaminada
i que s’ha fet de la mà del ministeri i que s’ha fet molt de la mà
de CAEB, PIMEM i la Cambra de Comerç, que des del juny
del 2005, hem fet aquests tipus de reunions, i intentat
involucrar la gent perquè això funcionàs.

Això és el que jo els volia comentar, estic obert a qualsevol
qüestió que vostès vulguin. Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara podem suspendre la sessió per
un temps de 45 minuts, si ho volen els grups o podem
continuar, podem continuar? Moltes gràcies. Per tal de
formular preguntes o observacions, intervendran els grups
parlamentaris. 

Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
té la paraula la Sra. Rosselló, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair al
conseller, així com als alts càrrecs que han vingut a informar-
nos sobre el Reial Decret sobre sòls contaminants, i molt
breument dir que a mi només em cal agrair la informació que
se’ns ha donat tot i que ja sigui pràcticament al final de
legislatura sobre un tema tan important com aquest, hagués
estat bé, per ventura, fer-ho abans, però comprenc que dins
l’administració les coses no van tan ràpides com un... o com la
conselleria per altra banda...

He de dir només o fer una sèrie de suggeriments i una
pregunta molt concreta i molt puntual. En primer lloc, jo
demanaria que es fes èmfasi amb les mesures de prevenció
perquè, talment com s’ha dit, la descontaminació és al darrer a
què s’ha d’arribar tenint en compte que és un tema car, a més,
jo voldria recordar que a qui competeix descontaminar és a
l’empresa que ha contaminat o a qui ha contaminat. Per tant,
subsidiàriament ho pot fer l’administració, però no es tracta de
gastar doblers o, sobretot a nivell econòmic, de gastar doblers
públics per a la descontaminació perquè, a més, són temes molt
complexos, sinó que precisament del que es tracta és que
l’administració posi totes les mesures preventives i faci la feina
per evitar-ho.

En segon lloc, perquè en temes també ambientals el més
adequat és evitar una contaminació i per tant, posar totes
aquelles mesures possibles, amb tot el desenvolupament de
mitjans suficients que jo crec que en aquests moments, no sé
com està a nivell de... fins i tot la disponibilitat de personal que
pugui tenir la conselleria, però crec que és poc, vull dir, per
tant, jo quasi li diria que pel proper, no sé el proper què, però
bé, per allò que sigui, idò s’ha de millorar o entenc jo que tota
aquesta feina és molt important fer-la per evitar, per temes
ambientals i per temes també econòmics, evitar la contaminació
i per tant, fer molta tasca en les mesures de prevenció i en tot
el que sigui la vigilància, tal com hem insistit al llarg d’aquesta
legislatura en totes aquelles propostes que nosaltres hem fet, en
tot els àmbits que hem pogut, pressuposts, etc., perquè creim
que és un àmbit molt important. 

Per altra banda, també jo esper que no només siguin
reunions i informes preliminars, la pàgina web d’informació,
que està molt bé, jo no dic que no estigui molt bé tot això i que
s’ha de fer, però que no siguin les úniques actuacions, sinó que
hi hagi, no només un seguiment sinó sobretot, ja que hi ha tan
bona colAlaboració amb PIMEM i CAEB, idò, que es faci una
feina més enllà d’aquests dos sectors empresarials, i que també
es faci feina amb tots aquells que estiguin evidentment duent
activitats contaminants als sòls de les nostres illes per,

precisament, tal que arribi la informació a tothom i, sobretot,
que -com dic- es facin o se cerquin totes aquelles mesures
possibles per evitar aquesta possible contaminació.

Per tant, jo esper que realment la feina es faci en aquests
dos àmbits i amb això, posar un reial decret en marxa, idò, jo
l’únic que, com a diputada del grup al qual represent i com a
ciutadana, deman és que hi hagi la màxima efectivitat per part
de l’administració, perquè al cap i a la fi és la seva
responsabilitat.

Per acabar, només una pregunta i és que, tenint en compte
que sé que hi ha una tendència una mica a obviar la feina feta
d’anys anteriors, només voldria demanar -i no vull entrar en
altres qüestions-, només demanar si la feina feta de l’anterior
legislatura, que era un inventari de sòls contaminats en els quals
ja hi havia tota una feina feta, si això ha servit per res a la
conselleria actual o si senzillament no s’ha tengut en compte
aquesta feina o no ha estat útil en cap sentit tenint en compte
que -com dic- hi havia una tasca feta sobre un inventari
important de tot el que eren ja sòls contaminats a distints
nivells i, en aquest sentit, ja eren sòls que necessitaven una
actuació que també hi havia, conjuntament amb el Ministeri de
Medi Ambient, un intent d’anar fent feina. No sé si això
continua o si senzillament és un tema que, com aquell que diu,
està aturat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, moltes gràcies. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Esquerra Nacionalista,
té la paraula la Sra. Vadell per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, en primer lloc, també, com no pot ser d’una altra
manera, li he d’agrair la seva compareixença per informar d’un
tema que creim que és de vital importància. 

Nosaltres hem mirat el decret, una resolució de la
conselleria, on es notifica que s’adopten els mateixos criteris
que el ministeri, per tant, entenem que la Conselleria de Medi
Ambient no ha aportat cap especificitat diferent d’allò que diu
el ministeri i que, simplement, el que fa és acollir-se als criteris
que ha dictat el ministeri, la qual cosa ens sembla bé, vull dir
que no hi ha cap comentari a fer.

Li he d’agrair totes les seves explicacions, creim que les
passes que s’han fet estan ben fetes, aquests informes
preliminars, evidentment, s’han de presentar per part de totes
les empreses, anam un poc curts de temps, però també el que
hem pogut veure és que per editar aquesta guia tenim noticies
que va ser al setembre del 2006, vull dir que per fer aquesta
guia d’ajuda a les empreses, tampoc no és molt antiga, tampoc
no ..., el setembre del 2006 creim que varen sortir aquestes
guies d’ajuda. No obstant això, per tant, vull dir que està bé.

Tenc una sèrie de preguntes, però, que a part del que s’ha
fet amb les empreses i a part que tal vegada el ministeri s’ha
torbat una mica a fer aquesta guia d’ajuda, des del decret del
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2005 la conselleria, les comunitats autònomes, ja podien fer
algunes coses i m’agradaria que em contestàs a veure si s’han
donat les passes que ja es podien donar per part de la comunitat
a partir de l’entrada en vigor del decret del 2005, no?, com és,
per exemple, la realització d’un inventari, a veure si s’ha fet
qualque cosa en aquest sentit, la realització d’un inventari de
sòls contaminats o la definició, per exemple, aquí hi ha una
sèrie de coses, jo li traduiré directament que això ho he tret de
la informació que vostès tenen penjada a la pàgina web perquè
altra tipus d’informació no podia tenir, però hi ha una guia que
aclareix bastant el decret, les passes que s’han de fer i
precisament hi ha una sèrie de coses que diuen clarament..., diu
que una vegada publicat el Decret 9/2005, les comunitats
autònomes ja es poden, ja estan en condicions de poder complir
una sèrie d’imposicions de la Llei de residus.

 Primer, la declaració que un sòl està contaminat d’acord
amb els criteris i estàndards fixats amb el Govern, la realització
d’un inventari de sòls contaminats en el qual s’han d’incloure
tots els anteriors i a partir d’aquest, l’elaboració d’una relació
de prioritats, amb la definició de la forma i terminis amb els
quals s’han de realitzar les tasques de neteja i recuperació dels
sòls, d’un sòl que ha estat declarat contaminat i la declaració
d’un sòl que ha deixat d’estar contaminat prèvia comprovació
de la correcta aplicació de les mesures de neteja. A veure si en
aquestes coses ja s’ha fet feina, si tan sols s’ha fet feina a les
empreses o si hi ha hagut aquesta informació complementària
que crec que és vital per poder esbrinar aquells sòls
contaminants que hi pugui haver.

Després, ja només una curiositat, no sé si és una
equivocació o si el document està equivocat, però a les
mateixes guies que estan penjades a la pàgina web, el document
allà on diu “Preguntes més freqüents”, que és molt útil, crec,
aquest document, diu una cosa, “¿Cuál es la fecha límite para
presentar el informe preliminar?” i diu que les empreses que
es trobaven en actiu en el moment en què va entrar en vigor el
reial decret, és a dir, estaven en actiu el 7 de febrer de 2005,
podran lliurar l’informe preliminar fins dijous, dia 7 de febrer
del 2008, inclòs, a veure si és una equivocació o si és realitat.

I res més, agrair les seves informacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Crespí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. En primer lloc també al conseller la seva
compareixença, és una compareixença a petició pròpia i per
tant el que ens correspon simplement és demanar algun
aclariment.

M’ha agradat l’exposició del procediment pel qual les
empreses, les nostres quasi quasi no petites, sinó
microempreses, hauran de complimentar una informació que
segurament els és dificultosa. I jo voldria fer una reflexió: en
els darrers deu anys, damunt les empreses, totes les empreses,
hi ha incidit, i jo crec que no podia ser d’una altra manera, però

s’ha de tenir en compte, tota una normativa de caràcter
mediambiental d’una manera molt important. No
necessàriament els empresaris han de tenir uns criteris
conservacionistes i ecològics, perquè això no hi era a l’esperit
dels emprenedors d’una determinada època i per tant crec que
és bo ajudar a assumir els costs econòmics i els costs personals
d’una feina en la qual ells no tenen una capacitació especial; és
a dir, si cada un d’aquests petits fusters o petits tallers de poble
han de recórrer a un tècnic qualificat perquè els ompli la
instància i això, d’entrada, això és com els tallers mecànics que
només d’entrar el cotxe per la porta ja són 700 euros, i després
pagues la feina, per tant és molt important que hi hagi una
ajuda per part de l’administració i que ell no vegi això com a un
càstig. I en lloc de tenir una actitud diguem negativa, reticent
a acomplir, a esperar el darrer dia del termini, doncs es puguin
aconseguir aquestes coses.

Jo crec que això és molt positiu i crec que és la via per on
hem d’anar. El fet que un 30% només hagi acomplert això
demostra aquesta falta d’una voluntat important, segurament
altres qüestions fiscals fan més via, no sigui cosa, però aquí
encara hi ha una certa falta, diríem, de sensibilitat. I per tant
crec que, abans d’aplicar no només sancions lleus, sinó a través
d’aquestes organitzacions, s’ha de poder arribar al darrer
professional, a un carreró de Santa Eugènia, que tal vegada ni
se n’assabenta, perquè tal vegada ni tan sols està afiliat a cap
patronal, i per tant també els ajuntaments poden fer una bona
feina en aquest sentit i posar a disposició de la conselleria la
informació convenient.

Afortunadament, jo crec que en el futur les noves empreses,
la majoria de les que estan incloses en aquest decret, les quals
hauran hagut de fer una avaluació d’impacte ambiental, és
possible que ja no hi hagi necessitat de mesures correctores; és
a dir, la prevenció també ja és damunt la taula i per tant, i
afortunadament, nosaltres no tenim un mapa industrial
excessivament contaminant, vull dir que aquí no hi ha forns, no
hi ha indústries mineres, no tenim indústries papereres, les
indústries d’assaonat han desaparegut, per tant aquelles que
tenien una alta capacitat contaminant no hi són. És ver que hi
ha vessaments, hi ha pintures, n’hi ha, hi ha la indústria bijutera
de Menorca que encara, possiblement, és la que
conceptualment pot tenir més contaminants, però pràcticament
aquestes feines, ja primàries i brutes, es venen fent, es fan a
altres indrets, perquè resulten més barates i per tant això
tampoc no hi és. Però, no obstant això, crec que les mesures
que posem per evitar la contaminació és important. Deia el Sr.
Font que costa molt, jo encara record aquella foto fashion del
Sr. Fraga a Palomares i crec que encara se’n duen camionades
de terra, o sigui que fa molts d’anys d’això i el cost d’aquella
operació segurament mai ningú no la sabrà, però degué ser o és
o ha estat una cosa enormement brutal.

Llavors, clar, hi ha la conseqüència de contaminació
d’aqüífers que hi pugui haver a determinades instalAlacions
d’aquestes, com vostè ha comentat, el tema de ferralla, de
dipòsit de vehicles, etcètera, que en aquestes possiblement s’hi
ha de tenir una cura més important. El petit fuster de Santa
Eugènia poc pot contaminar, li pot trabucar el pot de cola però
no crec que això afecti el medi ambient d’aquestes illes.

Per tant, moltes gràcies per la seva exposició i res més.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per tal de contestar les preguntes o
observacions, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Agrair les tres intervencions, crec que és una cosa en la qual
més o manco hi pot haver un consens important i que és una
feina que no és fàcil, però crec que de qualque manera les tres
intervencions i especialment la del Sr. Crespí, per a mi
reflecteixen la realitat d’aquest assumpte; és a dir, això és un
tema que s’ha de fer amb esma, amb cura, no sigui cosa que
paguin justs per pecadors, i que també, som qui som i venim
d’on venim, i estic totalment d’acord que les empreses fiquen
dins, les noves empreses quan es fan, es tira endavant ja uns
components de sostenibilitat en termes mediambientals que
s’incorporen, cosa que tal vegada els nostres pares o padrins
encara no tenien en compte en segons quines qüestions
d’aquesta indústria de menestrals de les Illes Balears, que molts
d’aquests menestrals tenen un empleat o no en tenen cap i són
ells, parl d’un torner, d’un fuster, d’un ferrer, és a dir que
aquestes indústries són dins aquestes 2.800 o 3.000, i
segurament el 90%, el 90 no, però el 85% sí que són dins
aquest tipus d’indústria, perquè no som una comunitat, com
molt bé deia el Sr. Crespí, amb una gran indústria d’alta
contaminació, sense oblidar que tenim indústries que poden
tenir un alt nivell de contaminació.

Anant un poc al que deia la Sra. Rosselló, l’inventari que
nosaltres vàrem trobar a la conselleria era un preinventari de
punts, de possibles punts de contaminació, alguns ben
constatats, no que estigués contaminat, sinó que el tipus
d’indústria que hi podia haver podia ser després un sòl
contaminat. Aquest inventari, lògicament, s’ha incorporat, no
tan sols s’ha incorporat sinó que ha quedat petit, a partir que,
a través del decret, el febrer del 2005, comença gent a presentar
coses que no espera el febrer del 2007, -que és un error, això
del febrer del 2008 és un error. I lògicament comença a néixer
ja no el preinventari, el qual, sense cap dubte que ha servit, no
en faltaria d’altra, sinó que comença a néixer l’inventari real a
través d’aquestes incorporacions. Lògicament, si en aquest
preinventari hi ha qualque qüestió que no s’ha presentat, s’hi
haurà d’estar damunt.

Vull dir una cosa també, que estic totalment d’acord amb la
Sra. Rosselló que qui fa la contaminació és qui l’ha de pagar,
perquè aquí no hi hauria doblers a la comunitat, segons el que
passàs, com el que em comentava vostè mateix de Palomares
o el que va passar també devora el parc de Doñana, això passa
per damunt de la comunitat autònoma d’Andalusia, de la de
Balears i de la que sigui, basta veure el tema de Son Anglada
que, si de cas puc, m’hi referiré un momentet i donaré quatre
dades; estic totalment d’acord que qui ha de pagar és això. Ara
en aquests moments s’està intentant el procés, ja hem donat el
darrer escrit de notificació del tema dels pneumàtics de
Sencelles i d’Algaida, clar, i és que parlam que tal vegada això
a l’administrat, també ho paga l’administració, li pot costar
moltíssims de cents de mils d’euros. Clar, aquí hi pot haver una
persona que al final fa una contaminació, es declara insolvent,

perquè és insolvent, i està disposada que li caigui damunt fins
i tot la presó, però jo no pag; clar, davant això seria un
problema, perquè l’administració hauria de córrer amb totes les
despeses de la descontaminació. Lògicament, subsidiàriament
les hi haurà de córrer si hi ha sols contaminats i no té solució,
però això implicarà que hi haurà d’haver un debat dins la
societat balear i aquesta pròxima legislatura, si aquestes
descontaminacions de vegades de sòl s’haurien de fer in situ,
fent unes caixes de formigó que queda allà mateix, o si això
s’ha de dur, com ara és obligat dur-ho o a Alemanya o a França
o a Bèlgica, i els costs per tona són astronòmics. Clar, i ja
depèn de quin tipus de contaminació hi ha, ja no vull parlar que
hi hagi uns contaminants que puguin tenir producte cancerigen,
bé, aquest ja tota la hisenda hi va darrera. Amb la qual cosa,
estic totalment d’acord amb la Sra. Rosselló quan planteja que
el que s’ha de perseguir és que qui ha fet la contaminació sigui
qui la pagui.

Després, l’altra qüestió és que dins aquest inventari de sòls
contaminats a la passada legislatura, més que l’inventari hi va
haver actuacions que la conselleria va fer i que hem hagut de
seguir, i a qualcuna crec que s’ha hagut de seguir i que tal
vegada els projectes no varen arribar a l’expectativa del que es
volia, com ha estat allò de la pedrera de Can Set; és a dir, la
pedrera de Can Set ha tengut el projecte una sèrie de
deficiències importants, no sé el darrer cost, d’un augment d’un
30% del projecte per poder garantir l’emissió de gasos que
surten perquè no estava del tot ben preparat, però s’ha fet. Ara
estam pendents també d’això de la pedrera de Can Barceló, en
això hi estam damunt; com altres contaminacions, unes que
estan, com deia ahir jo en el Parlament, en un 88, 90%
reparades, que en aquest cas no eren sòls contaminats, és d’un
aqüífer com pot ser Santa Gertrudis o el que avui hem presentat
a Manacor, que és de l’abocador de s’Ermita, que coneix
perfectament la portaveu del PSM. L’abocador de s’Ermita,
parlam de voluminosos, residus sòlids urbans, bateries, RAE
perillosos, en aquest sentit, i clar, ara per exemple aquest
projecte ens ha fet la cessió de l’ús a l’Ajuntament de Manacor
per a després fer un espai públic i tot això, però se’n va, com a
mínim, a 2.300.000 euros. Bé, això si encara ho guanya la
ciutadania que ho pugui emprar, mira, una cosa compensa
l’altra, però no pots estar entrant a tots els llocs en aquest sentit.
Per l’altra part, amb la qual cosa l’inventari l’hem utilitzat, com
pot suposar, i jo crec que la feina ha de seguir per aquí.

Per l’altra part, de la feina feta, del que s’ha entregat,
l’informe preliminar no basta, clar, lògicament, com em deia la
Sra. Rosselló, ara l’informe preliminar ja els he donat jo una
dada, que el 25% d’aquests informes, un 75% veim que estan
bé, les dades són correctes i s’expliquen bé les coses, però el
25% restant, que és la feina que fa el servei i hi tenim, si no
vaig equivocat, tres persones fent feina, quatre persones fent
feina en això, i a més s’ha fet qualque assistència tècnica més
i tot, aquestes quatre persones aquest 25% que han detectat ja
es posen en contacte amb ells perquè hi pugui haver la
informació complementària i, si no, d’ofici haurem d’actuar,
anar a fer prospeccions, és a dir, no quedarà més remei en
aquest sentit.

És ver, el Govern no ha aportat cap novetat al decret,
perquè creim que per si mateix és un decret que regula molt bé
el que s’ha de fer i ja prou emperons té i prou salvaguardes té,



1024 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 52 / 7 de març del 2007 

 

emperons per a qui l’ha d’acomplir i salvaguardes per als
ciutadans que s’ha de voler acomplir. I de qualque manera el
document que va sortir en el 2006, la guia, ha estat un
document que ha anat molt bé perquè és de les coses que hem
consensuat totes les comunitats autònomes amb el ministeri, i
és ver, ha estat en el setembre del 2006 que ha arribat.

Me demana, bé, a partir de l’entrada en vigor del decret del
2005, què hem fet, no és ver? L’entrada en vigor del decret ens
ha donat seguir fent actuacions com aquestes que deia, les quals
ja estaven en marxa i, a més, posades en marxa per la Sra.
Rosselló, (...) tant a Can Set com a Can Barceló, o d’altres, com
han estat el tema de Santa Gertrudis o el tema de l’Ermita o el
que ha estat la més potent, que ha estat declarar el primer sòl
contaminat de les Illes Balears que ha estat el sòl de Son
Anglada. És a dir, a partir que tenim el reial decret en
funcionament i que hem pogut constatar, a través de les
prospeccions que vàrem fer a la conselleria, hem pogut declarar
aquest sòl contaminat. Com acabarà això d’aquest sòl
contaminat? Vostès saben que ja no és tan sols a la Fiscalia,
sinó que és al Jutjat, hi anam participant i ara esper que aquest
arranjament de Son Anglada, que se’n podria anar a 2 i 3 i 4 i
5 i 7 milions d’euros, només que siguin 2 són més de 300
milions de pessetes, aquí, en principi, convindria que ho pagàs
l’empresa que ha fet aquesta contaminació.

I què ens trobam en aquest lloc? Que, per exemple, això hi
va haver una ferrovelleria, era l’any seixanta o l’any setanta, i
què te trobes? Te trobes que els transformadors de construcció
o de GESA tenen productes que poden ser molt perillosos, en
poques quantitats, que s’ha demostrat que no han arribat a
l’aqüífer, així de clar. Bé, a l’hora de determinar com hem de
fer aquest sanejament d’aquesta terra és el que jo dic que a la
pròxima legislatura s’haurà de plantejar, perquè això de Son
Anglada amb mig any, un any o un any i mig hi haurà resolució
d’aquest tema. I d’aquests 3.000 o 2.800 expedients en sortiran
4 o 5 o 10 o 15 més, i parlam, tal vegada, si en surten 20, de
20.000 milions. És a dir, s’han de mesurar les coses.

I després, els cementiris de cotxes hi han estat tota la vida
i hem de veure com, si es descontamina o es fa in situ i se
segella, o si realment volem fer, i no dic que això sigui la
proposta del Partit Popular, jo crec que aquesta ha de cercar,
governi qui governi, un gran acord, si del que es tracta és de fer
-i no vull obrir un debat, que quedi clar- un lloc segellat on
posem totes aquestes coses que no siguin de producte
cancerigen, que crec que n’hi haurà molt poc i, en tot cas, que
no té repercussió tampoc, que no afecta. És a dir, s’han de
saber mesurar aquestes coses.

I a partir del 2005, el decret també ens ha dut que, per
exemple, quan hi ha hagut una venda, Majórica, que també la
coneix perfectament la diputada, en el cas de Majórica se’ls va
dir: escolti, vostès vénen, per la qual cosa els és d’aplicació el
reial decret, volem la situació preliminar i no tan sols això,
volem les prospeccions d’aquest assumpte. Hi ha hagut també
alguns gestors de centres de descontaminació de vehicles, que
abans era una ferrovelleria, s’han muntat una empresa,
maldament sigui la mateixa propietat, però a través d’una altra
empresa, i quan han hagut de demanar l’autorització per al
centre de descontaminació de vehicles li hem aplicat la llei i ja
els han demanat l’informe de la situació que té aquest terreny,

i parl de durant l’any 2005 i l’any 2006, i en aquest tema dels
cotxes parlam de més de set i més de vuit casos; és a dir, hem
pogut aplicar la llei.

O en altres casos ha estat el que els deia d’Adalmo i les
grues de Ciutadella, és a dir, el reial decret ens ha donat ja per
actuar en aquells casos que hem pogut trobar un incompliment
i en aquells casos que, per una qüestió que s’ha venut, també
els hem obligat a tenir aquest compliment. Ara amb l’inventari
tendrem encara molta més informació.

I per acabar, crec que hem d’incrementar les ajudes. Per
això dèiem, que, a part, la CAEB i PIMEM ens han estat de
gran ajuda, perquè arriben a tots. Però és ver, hi ha gent que no
està associada, i jo per exemple, la família té un restaurant, no
és ver?, i jo sé que estic associat, però jo tenc qualque amic
meu que té qualque restaurant i no està associat, ni CAEB ni
PIMEM i de vegades li plouen les coses, en temes sanitaris o
en tema del que sigui al cap de mig any, i plora, i és que no hi
està. Però hi ha molta gent encara que no hi està associada.

I ara la nostra idea, i dono de qualque manera i em pens que
no hi ha cap periodista, millor, així vostès diran ho podrà tornar
vendre, doncs ho podré tornar vendre, la nostra idea és tancar
un acord amb la Cambra de Comerç, obrir un finestreta única
per a aquest tema. El que passa amb la Conselleria de Comerç
i Indústria, que té aquesta finestreta única amb els temes, que
ja a la passada legislatura estava en marxa, per als temes de
promoció a l’exterior o aquí, i tot això obrir una finestreta única
allà, i la primera feina que té és sòls contaminats; és a dir, és el
que té, com a espasa de Damocles, l’empresa en aquest moment
més greu és això. I ja hem parlat amb el president de la Cambra
i en aquest moment s’està redactant el conveni i crec que pot
ser de gran ajuda aquest tema.

Llevat d’això, volem intentar arribar a acords, ja no amb
CAEB, ni PIMEM, ni amb la Cambra, amb gremis que han
vengut, que han vengut no, que els hem anat tocant, els hem fet
venir, alguns d’aquests no respon, ho farem a través de la
CAEB, ho farem a través de la PIMEM, i altres diuen: no, no,
nosaltres volem tutelar de qualque manera i en pla positiu els
seus companys de camí.

I jo m’apunt una cosa, que crec que ha dit el Sr. Crespí, que
la conselleria hauria de donar una volta, els ajuntaments
podrien ser una font d’informació important. Me l’apunt i veuré
com li podem donar..., me l’apunt, així de clar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Torns de rèplica? Té la paraula la
Sra. Rosselló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Molt breument, jo sí que
m’agradaria insistir en dos punts, perquè crec que és prou
important, més que res perquè ha estat una qüestió constant,
almanco del nostre grup, durant tota aquesta legislatura, que els
residus és un dels majors problemes ambientals, és un tema,
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precisament per les seves conseqüències. Llavors, nosaltres
tornaríem insistir, tot i que està bé totes les actuacions que es
puguin fer en positiu, per millorar el tema, que, entrant en el
principi de qui contamina paga, ja ho han dit, tothom hi ha
d’estar d’acord perquè és el principi que Europa així ha marcat
i per tant no hi entraré; ara sí que m’agradaria insistir al
conseller, tot i que li queda poc temps, o bé, suposadament fins
al final de la legislatura, en una qüestió cabdal per a nosaltres
i que, ja dit, hi hem redundat al llarg de tota la legislatura.

En primer lloc, el tema de la prevenció és un tema clau, per
una raó, perquè l’administració, la seva responsabilitat és
intentar evitar que hi hagi precisament abocaments incontrolats
o d’altres situacions, que a més han passat en aquesta
legislatura i que em centr en aquesta legislatura, però
evidentment n’hi ha hagut a les altres, però el cert és que és un
tema on s’ha d’extremar per tant la vigilància i també la sanció.
Vull dir que està molt bé donar informació, està molt bé
colAlaborar amb tots els organismes, amb totes les institucions
o bàsicament amb qui actua sobre aquestes activitats que
produeixen o que poden tenir incidència respecte de la
contaminació, però des del punt de vista de l’administració, el
tema de la prevenció i, per tant, augmentar la vigilància, aplicar
la sanció, que això ja ve establert a la Llei de residus, quan hi
ha davant un delicte, que està tipificat en el Codi Penal també,
actuar, jo tornaria demanar que fos un tema, al nostre entendre,
que l’administració hi ha de tenir un paper molt important.

I en aquesta qüestió posar un parell d’exemples que a
nosaltres ens semblem importants, també demanaríem que amb
la qüestió de les pedreres, que nosaltres ja hem dut aquí
qualque proposició no de llei on hi ha autoritzacions per part de
la conselleria, no nosaltres, nosaltres em referesc al nostre grup
amb proposicions no de llei, evidentment no hem dut pedreres,
per aclarir al director general, en la línia precisament per evitar
un problema que ha passat al llarg també dels darrers temps, on
hi ha pedreres autoritzades per fer el pla de restauració, que hi
ha hagut abocaments més enllà del que són materials inerts, és
a dir, d’alguna forma ha estat substituït un poc per un abocador,
en certa manera, d’alguna forma incontrolat, fins i tot ha sortit
pels mitjans de comunicació, que hi ha un mercat paralAlel,
paralAlel em referesc que en lloc de dur-ho a les plantes de
tractament de residus de construcció i demolició del Consell
Insular de Mallorca, idò s’utilitzen aquestes pedreres per fer
abocaments, perquè el preu és més barat. Nosaltres demanaríem
que hi hagués un seguiment més important d’aquestes
actuacions, que són activitats que es poden evitar i en aquest
sentit, per tant, nosaltres demanaríem, com dic, que hi hagués
una millora en tots aquests àmbits de prevenció de vigilància i
d’actuació també sancionadora. Hi ha d’haver colAlaboració, no
faltaria més, no ha de ser sempre una qüestió negativa; ara bé,
quan hi ha una situació en què s’està incomplint la norma,
l’administració ha d’actuar, perquè, si no, evidentment, el que
genera és una espècie de què aquí no passa res, i nosaltres
entenem que per això, en aquesta idea creim que hi hauríem
d’insistir.

I acab dient també que una altra qüestió relacionada amb
això, amb aquesta prevenció, ha estat sempre el tema dels
residus perillosos, que nosaltres creim que és un tema on
s’hauria d’insistir molt per evitar, precisament, és diferent un
residu no perillós d’un residu perillós i la contaminació que pot

generar un residu perillós, i en aquest sentit per tant crec que és
molt important també diferenciar un residu perillós del que no
ho és, i en aquest sentit nosaltres sempre hem considerat
insuficient l’estratègia que s’havia presentat per part de la
conselleria. Però ara que tenen aquest decret, idò almanco que
hi hagi un seguiment més aclarit sobre tots aquests temes, així
com augmentar la colAlaboració amb els consells insulars i
evidentment amb els ajuntaments, sobretot per a, com dic,
insistir en el tema fonamental que és la prevenció i evitar el
problema, perquè una vegada que hi és, evidentment és quan és
més mal de fer.

I acab, perdoni, Sra. Presidenta, dient que, és a dir, ja es
podia actuar en molts temes, maldament fos una cosa lenta; jo
li he demanat a veure, nosaltres hem presentat sempre que hi ha
hagut els pressuposts, hem demanat un augment dels
pressuposts destinats a sòls contaminats, precisament per poder
fer, no sé si el Ministeri de Medi Ambient amb aquest decret
també augmenta la partida pressupostària, o a veure si aquest
decret té efectes econòmics, però el cert és que hi ha una feina
important que ja es podia fer, que és actuar en els punts que
clarament es coneix que hi ha una contaminació molt important
i que ja només cal una descontaminació d’aquests llocs, perquè
difícilment es podran contaminar més. Amb poques paraules,
que ja hi ha una feina que jo voldria dir, per acabar, que és una
feina molt important per fer, llarga, però que si no s’hi posen
moltes mesures i de molts tipus evidentment serà difícil de
poder solucionar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, quasi quasi no feia
comptes tornar intervenir, però simplement és per agrair una
altra vegada al conseller les (...) que ha donat, però és molt
interessant tot el tema que s’ha parlat aquí de la informació i
assessorament a les petites empreses i també és important
detectar i arribar fins aquelles PIMEM, aquelles petites
empreses que no estan gremiades i per això també és important
que es puguin fer convenis més enllà de la PIMEM i de la
CAEB amb la Cambra de Comerç, que segurament és allà on
tenen tota la informació necessària per poder arribar a totes les
empreses que puguin ser susceptibles de contaminar.

Tenc una pregunta: a veure, els terminis han acabat, som ja
al març, acabaven en el febrer, dia 7 de febrer, i per tant el
termini per presentar els informes preliminars ja ha acabat i,
segons vostè ha dit, només un 33% de les empreses l’han
presentat. Què passa amb aquest 66%? La conselleria pensa
sancionar aquestes altres empreses que ho han presentat? Han
previst solAlicitar una ampliació de termini? Què es pensa fer
amb això? Aquestes empreses que, o per manca d’informació
o per manca de mitjans o pel que sigui no han presentat, no han
complert amb l’obligació de presentar l’informe preliminar, a
veure què passa amb aquestes, si hi haurà qualque tipus de
represàlia, entre cometes, o d’amonestació o no ho sé, qualque
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cosa. Simplement era demanar-li a veure què pensa fer amb
aquest 65% de les empreses que no han presentat l’informe.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré a l’inversa perquè tenc la fulla oberta. Respecte de
l’assessorament de les empreses aquesta ha estat l’aposta; és a
dir, el conveni amb CAEB, no sé si són 60.000 euros, i el
conveni amb PIMEM em pens que són 60.000 euros més, els
hem renovat tots dos per seguir amb aquesta finestreta que hem
muntat des de CAEB i PIMEM. I amb la Cambra de Comerç és
un nou conveni. No ens creguem que les empreses petites van
a la Cambra de Comerç, la Cambra de Comerç per a ells és
Madrid o BrusselAles, és així això; és a dir, la gran feina me la
pot fer PIMEM amb les petites i CAEB amb les no tan petites,
però l’altra via que hem obert és amb els gremis, directament
amb els gremis.

I repetesc, m’apunt la proposta del PSIB-PSOE que ha fet
el Sr. Andreu Crespí, de mirar com podem articular tal vegada
una sèrie de colAlaboració amb els ajuntaments per poder
arribar a aquesta preocupació de la Sra. Maria Antònia Vadell,
que estic totalment d’acord amb ella, que és la feina. Però la
feina ha estat aquí, on hem invertit doblers i tot ha estat en
aquest assumpte.

A la segona part, tal vegada no m’he expressat bé en el
començament. És a dir, hi ha una reunió abans de dia 20 de
març que convoca el ministeri, el ministeri està preocupat
perquè entrem en una...., que s’entengui el que dic. S’està fent
feina en una atmosfera fantàstica i no es tracta de fer
interpretacions rares a 81 dies de les eleccions. El ministeri està
preocupat, estic d’acord amb ell, perquè creu que és un gran
oportunitat l’entrada del Decret de sòls contaminats i no es
tracta d’anar pegant bescollades, es tracta que segurament el
més petit, és el que deia el Sr. Crespí, a segons qui no li ha
arribat això, està desconnectat d’això. Els que eren altament
contaminants l’han presentat tothom, benzineres, grans
indústries, papereres, aquesta gent ha entrat el document. Ens
falten fusters, ferrers, petits tallers mecànics, ens falta aquesta
gent. 

Qui té un centre de descontaminació de vehicles ho ha
hagut d’aplicar, no ha quedat més remei i s’està xerrant d’allò
que li he dit a la primera intervenció de veure si això es podria
prorrogar 3 mesos, 4, 5, 6 o fins dia 31 de desembre, això en tot
cas ho han d’acordar totes les comunitats autònomes amb el
ministeri. Aquest mes supòs que quedarà clar. Si no es dóna
una pròrroga, lògicament hauràs d’obrir un expedient
informatiu i posaràs 1 euro, 2 o 10 perquè el màxim de multa
són 600 euros. Aquí el més important no és que s’hagi presentat
o no, és que ho presenti i saber si està contaminat allò i com ho
podem fer. Això és el que em deia.

I el que em deia la Sra. Rosselló. Sra. Rosselló, li volia dir
una cosa, jo crec que els temes mediambientals a Balears estan
millor que com vostè ho veu. Jo li he de respectar la seva visió
i la seva legitimitat quan planteja. Jo veig que les coses aquí
estan molt millor i ho veia també quan vostè era la consellera
de Medi Ambient, quan era el Sr. Miquel Ramis i ara no sé si
serà la Sra. Maria Antònia Vadell la pròxima consellera, o el
Sr. Andreu Crespí, o el Sr. Joan Font, no ho sé, ni m’importa.
Hi ha un tema que està clar i ho ha dit el Sr. Andreu Crespí, no
som una terra que tengui una gran indústria contaminant com
tenen d’altres. Això no ha de ser un consol de beneits, no, no
ho pot ser. Però jo no veig el món tan negre com el veu vostè,
la meva actitud és més optimista davant la vida i tal vegada
vagi equivocat, però estic convençut que el dia que em mori
també em vull morir content i no li tenc por a la mort. El que li
vull dir és que jo ho veig amb un altre prisma, encara amb més
ilAlusió, el que em varen transmetre mon pare i ma mare ho he
intentat transmetre a les nostres filles.

Per altra part, és veritat, no estan resolts tots els problemes
i en la prevenció està la feina. Totalment d’acord. És a dir, el
que ha fet la CAEB, la PIMEM, la direcció general ha estat
prevenció, avisar per fer aquesta prevenció. I després hi ha un
altre camp que és el tema de les bones pràctiques. Ahir mateix
a la Fundació Universitat Empresa, presentàvem les vies de
bones pràctiques que surten de la seva estratègia d’educació
ambiental, aprovada la passada legislatura per part del pacte, jo
ja vaig dir aquí a principi de legislatura que la feia meva i que
la volia tirar endavant. I una de les coses que hi ha és tot el
tema de residus perillosos i no perillosos. Vàrem entregar ahir
a tot el sector turístic, no tan sols hoteler perquè aquí hi ha un
tema de restaurants que també en un moment donant poden ser
altament contaminants en olis, grasses i coses d’aquestes.

I vull fer una petita aturada en el tema dels abocaments
incontrolats, no per llevar-me les puces del damunt, ja se sap
que el dimoni sap més per vell que per dimoni. I jo som dels
polítics vells a les Illes Balears dins l’administració local,
queda poca gent, llevat de la Sra. Maria Antònia Munar i el Sr.
Antoni Pascual, en queden pocs que haguem estat tant de temps
dins l’administració. Jo tenia 21 anys i en tenc 45 i vaig estar
20 anys dins l’ajuntament. I sé el que li pertoca a cada un i els
que hem estat regidors hem visualitzat de molt a prop el que ha
estat l’Estatut d’Autonomia fins ara vigent i el nou Estatut que
ha entrat en vigor aquesta setmana passada i no canvia aquestes
qüestions perquè ve de llei bàsica, la Llei de Règim Local. 

Aquí li toca controlar un abocament incontrolat, li posaré un
exemple que tal vegada vostè no se’n recordi que em va passar
a mi la passada legislatura i és anecdòtic i no és de
confrontació. Vostè tenia raó. Me’n record que hi va haver un
senyor que va posar un tub dins una sèquia mestre, dins una
siurana, és un cau públic i és de domini hidràulic. Jo li vaig dir:
“li enviarem la consellera Rosselló i que sigui ella que li digui
a Antoni Cerdà que no té permís per fer això”. És una anècdota,
però és la realitat. A mi em va contestar vostè dient-me que és
veritat que els torrents i les siuranes són de la comunitat
autònoma, però vostè és a qui pertoca vigilar perquè és Llei de
disciplina urbanística el canvi d’un ús o una transformació d’un
terreny. 
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Per tant, por la boca muere el pez, el tema que d’aquesta
legislatura de fer veure els abocaments en sòl rústic, no són de
la comunitat autònoma, són dels consells i són dels
ajuntaments. Li diré més Sra. Rosselló, perquè vostè fa així
amb el cap, li contaré una cosa. Vostè va signar el Pla de
residus..., és molt greu el que li diré, vostè va signar el Pla de
residus del tema dels enderrocs i vostè va posar en aquest
document que el Pla de vigilància el faria el consell. Sra.
Rosselló, això està en negreta damunt el BOIB. És molt fort, jo
estic acostumat aquests dies i no em vull emprenyar, -perdonin
l’expressió, però la mantenc perquè no és cap mala expressió-...

(Remor de veus)

Sra. Rosselló, de vegades a mi em toca perdre...

(Continua la remor de veus)

Està en el Pla director del consell, està publicat, jo què vol
que li digui?...

(Continua la remor de veus)

No el tregui, però o dubta del que li dic jo ara a vostè?

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara no té la paraula Sra. Rosselló. Segueixi Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Estic intentant..., jo podria dir altres coses, però no les he
dites per cercar una confrontació política. Sra. Rosselló, és
intolerant a més no poder la seva actitud davant una actitud
meva que intenta ser constructiva, podem tenir divergències, li
he dit que vostè té la seva legitimitat. Vostè el que fa és el que
ha fet sempre, ser una intransigent que tothom la coneix. A mi
em coneixen per allò que som i vostè per allò que és. A cadascú
el posaran en el seu lloc. Però arriba un moment que m’empip
i no em vull empipar. Però els residus, que quedi aquí en el
Diari de Sessions, els residus no són competència dins sòl
rústic de la comunitat autònoma, és de qui té les
competències..., tot això és molt dur per a mi, ja que començ a
tornar vell.

L’altra qüestió, tema d’enderrocs. Crec que valdrà la pena,
governi qui governi i ho dic, revisar el Pla d’enderrocs del
Consell de Mallorca, que els enderrocs bruts vagin a 86 euros
la tona i els enderrocs nets vagin a 56 la tona és un tema molt
mal d’aguantar. No dic que no sigui pioner el pla que es va
posar en marxa la passada legislatura i jo estaria disposat fins
i tot a reconèixer que és un bon pla, una altra cosa és que hem
de tornar estudiar els costos que té aquest pla. I l’objectiu del
100% que volem aconseguir per anar endavant de qualsevol
altra, ho aconseguirem tal vegada en 8 anys i no en 4 i no
passarà res. Això és insostenible.

I com ja no hi ha la Sra. Rosselló no diré la resta.

Després m’agradaria dir unes paraules abans de què se’n
vagin tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo encara seré més breu que altres
portaveus. Només agrair la presència, una vegada més, del
conseller que ha comparegut voluntàriament per informar sobre
l’aplicació del Decret de sòls contaminants, per felicitar-nos
tots i bàsicament a vostè perquè consideram que l’aplicació ha
estat satisfactòria, nosaltres creim que arribar a un 33-34% de
totes les empreses inventariades que han presentat, que han
complimentat aquests informes preliminars, creim que són
xifres satisfactòries, tan si les comparam com vostè ha dit amb
altres comunitats autònomes, com si les comparam amb les
expectatives inicials.

Per la nostra banda res més, agrair una vegada més la seva
presència i també als alts càrrecs que han vengut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Agrair al portaveu del Grup Popular aquestes paraules de
suport. I tenc una encomana de tot l’equip de Medi Ambient
per a tots vostès, sona a comiat. Però m’han recordat tots avui
perquè segurament és la darrera..., no sé si haurem de venir una
altra vegada, per urgència vendríem. Difícilment tornarem, si
tornam, amb molt de gust. I si no tornam des de la Conselleria
de Medi Ambient volem agrair moltíssim, sense cap dubte al
Grup Popular que ha donat suport als pressuposts al llarg
d’aquesta legislatura i a les mocions que hi ha hagut. Però
també volem agrair al Grup del PSM, al Grup del PSIB-PSOE
i també al Grup Esquerra Unida i Els Verds, maldament sigui
des de la discrepància total i absoluta, el tracte que hem tengut,
la relació humana que hi ha hagut, maldament pensem distint,
nosaltres estam molt contents des del nostre grup. I estiguem
aquí o a un altre lloc, no jo, tot el nostre equip queda a la seva
disposició.

Gràcies de veritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Li vull agrair que hagi vingut aquí i
també... Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Podríem interpretar que el conseller amb aquesta darrera
intervenció ha obert una qüestió incidental...
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LA SRA. PRESIDENTA:

No gaire incidental, perquè hem de partir.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No accidental, sinó incidental. Jo davant el seu comiat, ell
diu que no sap si seguirà o no. Aquells que ja sabem que no
seguirem també agraïm la feina que hem fet i el més important
Sr. Conseller és que pensant igual o diferent, com a mínim
pensem i això ja és molt positiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Estam totalment d’acord... Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Crec que també m’he de sumar a les paraules que ha dit el
Sr. Crespí, els que no hi serem també volem dir que estam a la
disposició de tots aquells que continuaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé jo també com a presidenta i portaveu de Medi Ambient,
em vull sumar a aquestes manifestacions i agrair a la conselleria
i als portaveus tota la colAlaboració. Gràcies Sr. Conseller, Sr.
Director General per la seva presència. 

I s’aixeca la sessió perquè no hi ha més temes.
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