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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenas tardes Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a
Misericordia Sugrañes.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, Cosme Bonet substitueix Joan Boned.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sra. Presidenta, Isabel Oliver substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7357/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals, i RGE núm.
7519/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a importació
a Mallorca de residus.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7357/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7357/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El sentit de la proposició no
de llei és intentar aclarir la situació d’un caramull d’espais
naturals que estan protegits per la Llei 4/2008 i altres lleis
anteriors i que per aplicació de la disposició addicional primera
de la Llei 7/2012, doncs sembla que es podrien urbanitzar.

Sobre aquest aspecte ja hem tengut una sèrie de debats, hi ha
hagut intervencions en el plenari quan es va aprovar el decret
llei, la llei posterior, la Llei 7/2012, intervencions aquí en
aquesta comissió arran de diferents proposicions no de llei, però
en definitiva no hi ha hagut uns posicionaments clars, perquè la
veritat és que a mi em sembla que parlam de qüestions diferents,
quan nosaltres deim protecció ens referim a una absència de
transformació dels espais protegits i pareix que un altre grup
entén la protecció com, precisament, la possibilitat de
transformació d’aquests espais.

Si em permeten els explicaré una petita història. Jo aquest
estiu vaig veure que es publicava un anunci en la informació
pública de la revisió del Pla General d’Andratx. Em vaig sobtar
perquè Andratx des d’un punt de vista urbanístic sempre ha
estat un municipi emblemàtic, i segur que vostès recordaran tota
una sèrie de successos, successos administratius però també
penals, en relació amb l’urbanisme d’Andratx. Llavors, amb

altres companys del meu partit vàrem anar a Andratx i vàrem
veure allò que estava a informació pública, la documentació del
Pla General. I vàrem veure com, tot i que en aquesta sala, en
aquesta comissió, s’havia dit -i també en el plenari- que es
protegiria Cala Blanca, que no s’urbanitzaria Cala Blanca,
vàrem veure com l’espai natural delimitat per la Llei 4/2008, en
la revisió del Pla General, en una part important, s’urbanitzava.

Després de veure la documentació, prendre notes en relació
al que allà es determinava, vaig demanar per parlar amb el
regidor d’Urbanisme, em va atendre de manera molt amable i
vàrem parlar del tema. I vaig quedar sobtat perquè li vaig dir
que jo creia que era molt difícil justificar que es pogués
urbanitzar ara un espai protegit per la 4/2008, estant vigent
lògicament la 4/2008. I ell em va dir que no, que era una qüestió
que ell l’havia plantejada al Govern i que precisament la
disposició addicional primera, en part, segurament hi ha altres
espais, però en part venia a donar satisfacció a aquesta
problemàtica que tenien i que volien que es pogués urbanitzar
Cala Blanca. Vàrem discutir aquest tema i li vaig dir, però bé,
la disposició addicional primera diu un seguit de coses, per
exemple els serveis hi són?, i va dir que sí, sí, els serveis hi són
tots. I va dir, “no, mira, precisament respecte d’aquest tema hi
ha un canvi entre el decret llei i la llei, en el decret llei es
parlava que els serveis havien d’estar en funcionament a peu de
parcelAla, i clar, nosaltres aquí vàrem tenir una dificultat perquè
això aquí no es donava, i a la llei es va canviar i en lloc de “a
peu de parcelAla" posa “dins l’àmbit”, que és una terminologia
molt genèrica”. 

Bé, la veritat és que vaig anar a veure la urbanització, vaig
estudiar els serveis com estaven, i els serveis no hi són i la
nostra alAlegació va anar en aquest sentit.

Més tard, ara farà un parell de setmanes, es va convocar per
part del ColAlegi d’Advocats una taula rodona per parlar
únicament i exclusivament de la disposició addicional primera
de la Llei 7/2012. Hi vaig anar i els ponents eren el catedràtic de
dret administratiu AvelAlí Blasco i l’advocat urbanista Miquel
Ripoll. I la veritat és que és mal d’empassar que hi hagi una
crítica sistemàtica tan dura a una llei del Govern, tan dura i tan
fonamentada. Jo els recomanaria que demanassin les cintes
d’aquesta exposició, que va ser llarga, perquè tots tenguéssim
present l’opinió dels experts respecte del que feim en aquest
parlament.

En definitiva, la disposició addicional primera s’ha fet amb
la voluntat manifestada per tota una sèrie d’intervinents, de
gestors públics, s’ha fet amb la voluntat que es poguessin
urbanitzar una sèrie d’espais: Cala Blanca, Benirràs, Punta
Pedrera, etc. S’ha fet malament, allò que diu és presumptament
inconstitucional i s’ha fet sense tenir en compte l’article 13 de
la Llei del sòl que jo els he acompanyat a la proposició no de
llei, que diu que no es pot disminuir la superfície dels espais
naturals, a no ser per causes naturals i després d’un procediment
que la llei estableix, amb informació pública, amb informació
pública, aquest procediment, precisament.
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Per tant, jo crec que estaria bé que d’una vegada per totes,
manifestassin si realment estan disposats a complir la Llei del
sòl, que és una llei bàsica estatal i que és d’obligat compliment
a totes les comunitats autònomes i, en conseqüència, aquest
article o no. Per tant, les posicions a partir que s’hagi produït la
votació d’aquesta proposició no de llei, quedaran més clares per
a tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup donarem
suport a aquesta proposició jo diria un punt atípica perquè al
final se’ns està demanant que apliquem la llei, cosa que
segurament hauria de ser donat per fet, crec que és d’una lògica
incontestable. Si s’ha de canviar, s’ha de canviar, però de
moment tenim aquesta normativa. És una normativa que
nosaltres vàrem citar també dins tot el debat de la llei del Sr.
Company, tan agosaradament dita d’urbanisme sostenible, crec
que no se sosté per enlloc, i a la qual a més vàrem apuntar
també la normativa de caràcter ambiental, perquè aquesta fa una
referència al tema del sòl rústic, però certament les lleis
bàsiques de protecció ambiental impedeixen tornar enrere i
minvar l’espai protegit dins el sòl rústic d’especial protecció.
Això, a més, va lligat en el cas de les zones declarades dins la
Xarxa Natura 2000, les ZEPA i tots els espais protegits amb
figures homologades i protegides, més enllà del que és una
ANEI per totes les directives europees.

Per tant, aquí tenim un espai especialment clar, el cas de Son
Bosc, en el qual tenim encara vigent una llei del nostre
parlament, que jo crec que ens hauria de fer avergonyir, a la
qual es declara que no té cap valor ni un, un espai que és ZEPA
de la Unió Europea i que tenim una exposició de motius que en
nega l’interès; i l’únic motiu és que no es pugui fer un PORN
damunt un espai protegit. Així ho hem fet veure, així ens ho ha
demanat tota una delegació internacional de RAMSAR, però la
caparrudesa del Partit Popular és important, en un moment
determinat va ser PP i UM el que es va negar a aquest canvi, ara
és el Partit Popular tot sol, i la veritat és que li augur poc futur
a aquesta proposta, a no ser que torni a ser com la de la setmana
passada que era per estar en contra de la incineració de residus
o de la importació de residus, per importar residus ben igual,
que això ja és el despropòsit dels debats parlamentaris duts a un
punt que ningú no sap realment què defensa ningú i que és molt
normal que la gent al carrer ens faci glosses a tots, a tots, perquè
això ha arribat a un punt d’incomprensió del debats polítics que
en aquest parlament tenim.

I vostè n’ha posat un altre, de la disposició addicional, que
era aclarir què estàvem fent. Mentre el conseller, la Sra. Marí,
ens deien aquí que els espais que estaven dins una ANEI no
s’urbanitzarien, de tot d’una ho deien molt categòricament,
després d’una manera més complicada, l’Ajuntament d’Andratx
entenia que una ANEI com Cala Blanca es podia urbanitzar i va
promoure la modificació del planejament en aquest sentit,
entenc que ha quedat en un impasse, com a mínim fins que hi
hagi una nova normativa després d’un informe demolidor per
part del Consell de Mallorca, a petició de l’Ajuntament
d’Andratx, però no ho sé, perquè, com dic, la caparrudesa en
aquest sentit d’urbanitzar és contumaç.

I per altra banda Eivissa, Eivissa tenia molt clar la intenció
de la disposició addicional primera era intentar minar la Llei
4/2008, sobre tots els espais declarats ANEI en aquella
normativa, i hi va haver una complicació. Se li demana al
director general d’Ordenació del Territori si això afecta o no
aquells espais. Ell diu que això ho decidirà el consell, o ja ho
veurem, ho diran els tècnics. Per tant, no sabem quin debat
estam fent realment. No sabem si protegim o deixam de protegir
en un tema tan delicat, on s’hi juguen tants de milions d’euros,
on després certament a base de voler urbanitzar espais que s’han
de protegir, quan es protegeixen ja s’han creat expectatives que
per ventura s’hauran d’indemnitzar i ja duim molts de milions
en què a ningú encara se li hagi concedit el lucre cessant, la
veritat és que moltíssims d’espais classificats per la dreta,
després ens hem trobat que fins i tot per unanimitat d’aquest
parlament s’ha declarat la seva protecció, s’han hagut de
corregir situacions que s’havien consolidat. I això és el que
hauríem d’evitar. Hauríem d’evitar mitjançant normes clares,
senzilles, contundents una posició que no vagi donant una passa
endavant i una enrere i que després realment creï aquesta
situació d’indefensió.

Però realment el Partit Popular està tramant una campanya
per tornar a la urbanització com a panacea per sortir de la crisi
molt important. Tots els espais que ens pensàvem protegits a
l’anterior legislatura i a les anteriors tornen sortir. Se’ns apunta
que tot allò que és urbanitzable s’ha de poder urbanitzar. Jo crec
que aquesta tesi del Sr. Company no l’havíem sentida mai amb
aquesta contundència, evidentment era impossible la LEN amb
aquestes premisses, era impossible salvar Sa Dragonera, era
impossible salvar Mondragó. La immensa majoria d’espais que
estan jo diria que en el frontispici d’allò que tots bravejam com
espais protegits, inclòs el Partit Popular quan en vol bravejar,
eren espais que havien estat declarats urbanitzables, amb les
diferents nomenclatures que a partir del 56 s’estableixen en els
distints planejaments. No només sòls urbanitzables, però sí, ...
un dels quals evidentment Es Trenc.

Per tant, són tots espais que havien estat urbanitzables i, per
tant, ara aquesta paraula ens diu el conseller,” uep, si eren sòls
que estaven disposats a ser urbans, ja no els podem aturar”. Bé,
aquesta lectura ens du a avançar, quan ja tenim de l’ordre de 3
milions, 3,5 milions de capacitat de població construïda a les
Illes Balears, un gran consens històric que hi havia una capacitat
d’habitació excessiva en els nostres planejaments, però que el
Partit Popular torna a la idea que s’ha de (...) la que hi ha
prevista i que fins i tot en voldria d’addicional.
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Tant de bo que aquesta proposició d’avui pugui significar un
petit canvi de rectificació d’aquest missatge, ho veig difícil, fins
i tot la seva pròpia votació si no és acompanyada d’un acte de
contrició, d’un propòsit d’esmena, maldament sigui dir que
sempre han anat bé, però dient que a partir d’ara totes aquestes
amenaces que hi ha damunt Son Bosc, damunt Cala Blanca,
damunt tots els urbanitzables afectats per la Llei 4/2008 a
Eivissa, estaran preservats i que no passem gens de pena, doncs
la veritat és que tornam a caure dins més del mateix. El que ens
està dient tota Europa que ens estam excedint i que es vol tornar
a uns dels problemes de la gènesis de la crisi i que ha estat una
bombolla immobiliària absurda.

Les Illes Balears tenen un gran atractiu i el que hem de fer
és preservar-lo i posar-lo en valor i, per descomptat, no seguir
densificant el nostre litoral, la serra i tots els espais protegits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Vallés per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que quan vaig
llegir aquesta PNL vaig quedar un poc sorpresa. El Partit
Socialista ens presenta una proposició no de llei per instar el
Govern de les Illes Balears a aplicar el contingut íntegre de
l’apartat 4 de l’article 13 del Reial Decret Llei 2/2008, de 20 de
juny. El que em sorprèn més és que ens insti, o millor dit, que
haguem d’instar el Govern a aplicar una llei. Jo pensava que el
Govern, com els altres ciutadans, està obligat a complir una llei.
A posta dic que m’ha sorprès un poc, perquè podem parlar de
Son Bosc, de Cala Blanca, d’urbanitzables, però allò a què ens
insta aquesta proposició és que instem el Govern que compleixi
una llei. No sé a vosaltres, però el que deia el Sr. Alorda, si al
carrer, hem d’instar nosaltres el Govern perquè es compleixin
les lleis, és trist, perquè s’entén que el Govern fa complir i
compleix les lleis o això és el que jo pensava fins ara.

Però bé, també li he de dir que si és això el que li preocupa,
aquest govern respecta i fa complir la Llei del sòl estatal, també
en el punt que citen i que, per tant, en cap cas no es pretén aquí
desclassificar cap espai natural per urbanitzar-lo. Després han
entrat dins la Llei 4/2008 i vostè ha dit que es va criticar molt la
llei que ha fet el Sr. Company, però també cal dir que es va
criticar aquesta Llei 4/2008. És a dir, el que no podem fer és
desclassificar terrenys sense indemnitzar-los, aquí després hi ha
les indemnitzacions.

Clar, és veritat que tot és un ara desclassificam, ara hi
tornam, ara sí, ara no; i crec que hauríem d’arribar a un acord
entre tots per veure cap on anam. El que passa és que també és
veritat que així com està l’economia, haver de pagar massa
indemnitzacions, no sé fins a quin punt ho podem aguantar.

Jo no volia dir res més perquè la veritat és que vostè ha fet
una proposició damunt una llei, i jo li dic que el Govern està
complint aquesta llei. Nosaltres no podem votar a favor d’això,
perquè si el Govern ja ho compleix, és com dir nosaltres votam

a favor perquè el Govern no ho fa. No, el Govern està complint
aquesta llei, nosaltres no podem donar suport a això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Diputada, li agraesc
el to, pareix que és un to adequat i adient a la proposició no de
llei que havíem presentat, però més enllà del to, la veritat és que
jo esperava, com nosaltres mateixos, que vostès aprovassin
aquesta proposició no de llei, que la votassin a favor, perquè, en
definitiva, efectivament, no és ni més ni manco que complir la
llei.

Però això que vostè suposa que és una qüestió que està
perfectament establerta, permeti que li digui que no ho està tant.
I si no per què l’Advocacia de l’Estat ha denunciat aquesta llei
per inconstitucionalitat?, per què? I entre els articles que cita hi
ha la disposició addicional primera. Segons l’Advocacia de
l’Estat aquesta llei és inconstitucional, i jo supòs, supòs, eh?, no
li dic..., jo no som tècnic i per tant quan dic una cosa segura és
perquè la sé, però supòs que dins aquest mateix article hi ha una
sèrie d’aspectes d’incompliment de la llei estatal, de la 2/2008,
que fan..., i això ho supòs perquè no només ho pens jo, també he
sentit a persones que en saben bastant més que jo que expliquen
el mateix.

Per tant el compliment de les lleis és obligatori, però no es
produeix de manera automàtica, i molt manco en aquest cas. En
aquest cas permeti que li digui que s’estan urbanitzant espais o
es pretenen urbanitzar espais que estan protegits, i estan
protegits per una altra llei, la 4/2008, que en aquests aspectes no
està derogada. Llavors a què jugam? Vostès realment, que és el
que m’agradaria que em diguessin, vostès estan a favor
d’urbanitzar espais protegits?, sí o no?, perquè en definitiva la
força dels fets fa pensar... Miri, una revisió d’un planejament
general d’un municipi tan important com Andratx, exposició
pública, manifestacions del regidor d’urbanisme, en definitiva
documentació a favor de la urbanització; per què?, perquè el
Govern ens ha dit que d’aquesta manera tiram endavant. No hi
ha serveis?, és igual, tiram endavant. 

Urbanitzacions a Eivissa, unes altres a Mallorca; en
definitiva, una situació d’una inseguretat jurídica, Sra. Diputada,
absolutament brutal, mai no coneguda, una total inseguretat
jurídica en contra d’allò que era un dels pilars del decret llei i de
la Llei 7/2012, que deien que estava motivat per afavorir o per
implantar d’una manera definitiva la seguretat jurídica.

I en definitiva vostè mateixa ho ha dit. Nosaltres hi va haver
crítiques a la 4/2008 i n’ha citada una, que és possible que en
espais que tenguessin un determinat nivell de transformació hi
hagués d’haver indemnitzacions. Jo no li ho neg, no li neg això,
el que sí vull que quedi clar és que aquesta llei protegia aquests
espais, els protegia de la seva transformació per uns criteris de
protecció de l’entorn que en principi estan avalats per la llei
estatal.
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Per tant aquí del que es tracta és de saber si estam a favor de
la protecció prevista a lleis tan importants com aquesta que he
citat a la proposició no de llei o no, i jo crec que amb el seu vot
en contra en definitiva el que fan és mantenir aquesta posició
d’ambigüitat calculada que el que té darrere és la posició
favorable a continuar urbanitzant espais que no s’haurien
d’haver començat a transformar mai.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7357/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7357/12, relativa a espais naturals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7519/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a importació a Mallorca de residus.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 7519/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a importació a Mallorca de residus. Per part del grup
parlamentari proposant té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És cert que els esforços inútils
provoquen malenconia, però convençut també que és la gota
malaia la que acaba erosionant la roca, la veritat és que
continuam i tornam a intentar provocar aquest debat, en aquest
ple que vàrem presentar fa així mateix ja unes setmanes,
respecte de la importació de residus d’arreu d’Europa.

Nosaltres el primer que constatam amb aquesta mesura, i era
una qüestió de la qual també parlàrem ja ahir, era el fiasco, el
fracàs -nosaltres hem parlat d’estafa- del Pla director sectorial
de residus sòlids urbans de Mallorca. En aquell moment tots els
missatges que s’enviaven, l’any 2004, l’any 2005, quan s’estava
tramitant el pla director, eren que es necessitava incinerar de
l’ordre de 700.000 tones cada any i que per tant era
imprescindible fer quatre línies d’incineració. Vostès reparin en
la manca, segurament, d’ambició o de força amb què un creu en
les polítiques de reciclatge quan manté que sempre seguirem
creixent en la matèria d’incineració; si un té un planning de
foment del reciclatge i que fins i tot, si no hi arriba, doncs
implantarà mesures addicionals, doncs ha de preveure que
aquesta incineració prevista com a darrer recurs ha d’anar
minvant. 

En qualsevol cas havia pujat el reciclatge, ha pujat el
reciclatge en percentatge i en implantació, però no als nivells
segurament que tots voldríem. Això no obstant s’ha demostrat
que les quatre línies no calien. Estam parlant que estam
incinerant de l’ordre de 300, 350.000 tones; hi ha hagut puntes
quan també es varen cremar totes les tones que hi havia hagut
emmagatzemades, que realment no havia donat a l’abast la
incineradora, però ara sobra. Sobra tant que el Partit Popular, el
govern del Consell de Mallorca i la concessionària ens animen
a dur tones d’altres bandes del món, no per substituir
combustible que estigui cremant ara a una altra banda i diguin
“a veure, aquest combustible contamina més o menys?”, no, no,
per afegir-ne, per tant afegir emissions, inevitablement, perquè
aquestes no en substitueixen uns altres sinó que augmenten, i
augmentam residus i escòries que hauran de quedar a abocador
respecte de les escòries i cendres que provoquin aquests nous
fems.

Bé, nosaltres no tenim cap vocació de ser els rebedors de
residus d’Europa, no volem ser l’abocador ni el femer d’Europa,
ni de residus nuclears, encara que ens paguin molt bé. Per
ventura està molt ben pagada aquesta feina, per ventura
científicament s’ha millorat molt el tema de residus nuclears, i
són gent molt puntera... Jo no hi vull entrar. No ho volem ser,
no volem que una potència turística mundial doncs dugui aquí
residus nuclears, no, no, no ens interessa. Pot estar molt bé però
no ens interessa. Per tant, ni residus nuclears ni fems,
importació de residus d’arreu d’Europa.

El que sí que volem és revisar la normativa i les concessions
i la mecànica, i que es donin moltes explicacions. Avui tots
aquests macroprojectes de milions i milions i milions d’euros,
fets a més sense prou claredat, donats a una concessió, estan
sota uns sospita pública, i pensam que és imprescindible tornar-
ho a posar damunt la taula i revisar-ho. Aquell pla director
sectorial de residus no s’aguanta. Els estudis que ens varen
presentar no són consistents. Idò revisem-ho, revisem-ho a
veure quines solucions es poden tenir, i per descomptat amb una
prèvia: insistir que de cap manera les reflexions que facem al
respecte no perjudiquin la reutilització, el reciclatge o fins i tot
la prevenció de residus, no fos cosa que com que hem de cremar
no valgui la pena intentar reduir residus perquè llavors ens
queda una incineradora buida, i aquell (...) necessita menjar tot
el dia i necessita moltíssims de residus per fer-ho.

Per cert, TIRME, i dic que s’hauria de revisar a fons, un dels
motius pels quals va guanyar TIRME i concretament el seu
partenariat amb ENDESA, era perquè feia unes promeses
respecte del que aportaria la venda d’energia elèctrica de la
incineradora molt interessants per al consell. Ja en aquell
moment, a l’any 90, o 91 o 92, quan s’estava fent tot el plec de
condicions, quan TIRME està plantejant la seva proposta per
guanyar l’any 94 la concessió, està fent promeses molt
interessants respecte del que representarà l’energia que
generarà. Tot això s’ha de revisar, s’hagi equivocat qui s’hagi
equivocat s’ha de revisar; no pot ser que una concessionària no
tengui límit de guanys i quan venguin mal dades nosaltres la
rescatem, això no pot ser, no pot ser. Per tant revisem-ho.
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Els punts que plantejam són realment simples. Un, una
qüestió que havia demanat el Partit Popular jo crec que tres o
quatre vegades, com a mínim, amb propostes en aquest
parlament l’anterior legislatura, que és que hi hagués una llei de
residus; és vera que l’havíem d’haver aprovada, no hi havia
hagut prou consens, es va tenir un projecte de llei a final de
legislatura però ja sense majoria suficient. En tot cas és una
demanda i una necessitat que continuam tenint i creim que és bo
plantejar aquesta llei de residus, que ens doni garanties,
evidentment una llei de residus que posi que el reciclatge, la
reutilització i la reducció són les veritables prioritats.

Nosaltres n’hem presentada una. Com que ahir el Partit
Popular va votar en contra de fer una llei de residus per part del
Govern, vàrem interpretar que és que no fa comptes fer-la, i
avui matí n’hem registrada una en el Parlament que pot servir
de document de treball. Si el Govern en fa una altra valorem-ho,
però al final dins la directiva de residus no hi ha tant de marge,
dins la llei de residus de l’Estat, com per moure-s’hi, però
volem una aposta evidentment ambiciosa, seriosa, i tornar a
l’horitzó que sigui l’interès públic el que valgui i no la
necessitat, l’obligació de cremar com sigui per salvar les xifres
d’una concessionària.

El següent punt és..., previ hauria de ser el pla director; aquí
hi falta, en el segon punt, però, vaja, es pot donar per sobreentès
entre el primer i el segon, que és que si hi ha una nova llei el pla
director s’hi ha d’adaptar, i en tot cas si canviam el pla director
la concessió s’hi ha d’adaptar. En tot cas aquí falta el pla
director com el punt que lliga llei amb concessió, era l’esmena
que nosaltres presentàrem ahir a la moció del PSOE, i en
qualsevol cas el que pretenem és que qui voti aquest segon punt
entengui que és una revisió en profunditat del pla director
sectorial de l’any 2006, el fiasco del pla director del 2006, i, en
conseqüència, revisar la concessió, rescindir la concessió,
retornar al poder públic, i des dels interessos públics gestionar
el tractament de residus i no, ja dic, amb aquestes servituds, ara,
que hi estam fermats.

I en el tercer punt demanam un canvi significatiu en totes les
administracions implicades i que de cap manera passi per dur
residus de fora de Mallorca dins el sistema de tractament de
residus sòlids urbans. D’allò altre, parlem-ne; jo crec que no
però parlem-ne. Ara, el tractament de residus sòlids urbans. no
muntem un tractament de residus per a tot Europa, el muntam
per a les necessitats de Mallorca i de les Illes Balears. 

I en qualsevol cas, com deia, apunt que sigui amb
participació pública, que hi hagi referèndums o que hi hagi com
a mínim processos de participació, informes ambientals i totes
les garanties en comptes de sortir amb una esmena d’aquest
parlament. Ja en vàrem parlar, vàrem tenir ocasió de criticar el
Govern de tot d’una que va sortir aquesta esmena; el Govern jo
trob que fa cessió de funcions amb molta alegria respecte de les
seves obligacions tant en el Pla hidrològic; aquesta l’entenc,
entenc que el Sr. Companys no s’hi hagi posat ell i hi hagi posat
el Grup Popular, en el Pla hidrològic, ho entenc, però així i tot
no és correcte. Ni el Pla hidrològic ni el Pla de residus no es
poden arreglar d’aquesta manera. Per tant demanam en aquest
tercer punt que es recuperi, no ho sé, l’ortodòxia, ja que agrada
tant al Sr. Aguiló, idò l’ortodòxia en matèria territorial sempre,
informacions públiques i informes ambientals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Bonet. Té un temps
de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pens que amb aquesta
proposició que avui du el Grup del PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca podem arribar a una conclusió, que és que
després de gairebé dos mesos, menys de dos mesos, de debat
necessitam aquesta llei de residus, la necessitam i crec que qui
ho demostra més ha estat precisament l’equip de govern del
Consell Insular de Mallorca. 

Facem memòria, o analitzem la situació en què ens trobam.
Disposen d’un pla director de gestió de residus sòlids urbans
que han arribat a la conclusió que no és viable, que no és
sostenible, que no funciona, que té un cost massa alt, no hi ha
acord amb la concessionària. Per tant decideixen prendre pel
camí d’enmig i no ja promoure una modificació del Pla director
de gestió de residus sòlids urbans de Mallorca, sinó que
decideixen fer una modificació legislativa passant per damunt
del pla director i per primera vegada legislant en matèria de
residus. Per tant no tenim llei de residus però tenim una llei que
parla de residus, maldament només en parli una petita part. 

Parlam de residus, i és important dir-ho perquè l’altre dia
ens deien que parlàvem d’energia; no, no, parlam de residus, la
mateixa esmena del Partit Popular, l’esmena famosa que
introdueix el tema dels residus, a més d’introduir-ho en el títol
parla a un article de fiança única en matèria de residus, deixalles
d’origen animal i residus sanitaris, depuradores d’aigües
residuals, garanties en matèria de residus i autoritzacions
ambientals integrades, fracció orgànica de residu municipal
orgànic... Per tant estan posant petites parts del que hauria de ser
una llei de residus més àmplia. 

Per tant el Partit Popular del Consell de Mallorca, perquè el
conseller així ho va dir en ple, perquè es veu que és el Consell
de Mallorca el que va passar l’esmena al Grup Popular perquè
els diputats del Grup Popular la firmassin i la presentassin aquí,
tal com va explicar el conseller molt clarament quan va
contestar a la interpelAlació, el Partit Popular, tant del consell,
com del Govern, com el Grup Parlamentari Popular, arriba a la
conclusió que no funciona el sistema de gestió de residus de
Mallorca i per tant fa falta fer una llei de residus o una part
d’aquesta llei de residus. Almenys, permetin-m’ho, és el que
acab de deduir que hagin preferit aquest sistema, que hagin
preferit fer un tros de llei, un pegat de llei, en lloc de fer el que
tocaria, el que estàvem fent durant aquests anys.
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I amb aquesta proposició, que fan una modificació d’una
part de la gestió de residus a Mallorca, rompen jo crec que amb
un..., no vull dir consens, perquè, consens, tampoc no n’hi ha
hagut, de consens, però sí amb un cert acord en el tema de
residus que hi havia hagut, o uns espais d’acord entre els
diferents grups polítics, perquè d’una manera o l’altra
colAlaborant o cooperant uns i altres hem participat d’equips de
govern que han gestionat els residus a Mallorca durant tots
aquests anys, i hem mantengut acord, no hi hagut fins ara,
possiblement des que es va construir la incineradora, motiu per
parlar tant i diferir tant en matèria de gestió de residus a
Mallorca, fins ara, en què el Grup Popular, el Consell de
Mallorca, governat pel Grup Popular, el Grup Parlamentari
Popular, decideixen fer un tros de llei de residus d’aquesta
manera.

És a dir, hi havia hagut uns espais d’acord i havíem estat
capaços de posar-nos d’acord en una cosa essencial que avui en
dia val la pena recordar, perquè llavors s’interpreta malament
tot: que s’havien de substituir els abocadors per incineració, i els
residus generen contaminació, és evident, i que aquesta
contaminació en lloc de passar als nostres sòls passàs al nostre
aire, d’alguna manera amb els filtres que es posen a les
incineradores, i amb l’evolució posterior, lògica dins la Unió
Europea, la incineració passa a ser un tractament secundari,
auxiliar, és a dir, aplicant la jerarquia europea prevalen el
reciclatge, la reutilització, la recuperació, i per tant el que
incineram és el que no aconseguim tractar d’aquesta manera.
Per tant la incineració de cada vegada la lògica diu que hauria
de ser de cada dia menys tones incinerades, per tant de cada
vegada menys contaminació cap al nostre aire de cada dia, la
contaminació que sigui, jo ja no estic parlant de salut pública ni
entrant a debat sobre les dioxines o sobre si té efectes
cancerígens, que hi ha gent que sí que en parla. No, jo no parl
d’això, jo només dic que de cada vegada la lògica de les
directives de la Unió Europea ens duen a la idea que cada
vegada s’ha de cremar menys, que és la manera de cada vegada
generar menys contaminació de l’aire.

Però vostès ens proposen, el Grup Popular proposa, omplir
els forns, omplir allò que els mallorquins bonament reciclant
hem aconseguit buidar, i omplir-los de combustible generat a
partir de residus, residus al cap i a la fi, i, clar, nosaltres pensam
que això no té cap lògica ni cap consonància i que aquest tros de
llei de residus que vostès fan no té cap sentit, que seria molt més
normal que féssim el que ens proposen avui amb aquesta
proposició no de llei, ens asseguéssim i féssim una llei de
residus per a les Illes Balears que ho contempli tot. 

Perquè, entre les mentides que s’han dit en aquesta història,
n’hi ha una que cridava l’atenció perquè va sortir a un mitjà de
comunicació fa poques setmanes, que és que si s’està plantejant
per un costat -és un dels arguments que han emprat els que
defensen aquesta modificació de la gestió de residus a Mallorca-
és per aprofitar la capacitat dels forns i per tant tenir-los al
màxim rendiment. Clar, i ens assabentam fa poc que deixen
escapar la biomassa que es genera a Menorca, uns quants milers
de tones. Bé, no hagués estat més senzill, per ventura, posar-se
d’acord amb el Consell Insular de Menorca...?, no ho sé, tenir
una visió global de les Illes Balears en la gestió de residus? És
una idea; com que aquí estam parlant de fer trossos de llei de
residus per ventura hauríem de parlar d’aquestes qüestions, i no
anar improvisant d’aquesta manera.

També podríem abordar amb una modificació legislativa
global, és a dir, fent una llei de residus, la baixada o la
congelació de la tarifa, que sembla ser que és l’argument
principal per implantar aquesta nova forma de gestionar els
residus a Mallorca. Clar que es podria plantejar, i això obligaria,
com molt bé ha dit el Sr. Alorda, i crec que està molt ben
expressat en aquesta proposició no de llei, modifiquem la llei,
obligarem a modificar els plans directors, obligarem per tant a
fer un nou contracte, una nova concessió amb uns nous
paràmetres que són els que hauríem de parlar. Però parlem-ne
globalment, no en facem un trosset, no diguem “bé, ara
apedaçarem això, importarem residus per omplir els forns”, no
té cap sentit.

Estan, qui votin a favor d’aquesta llei, a punt de cometre un
greu error per la futur de Mallorca. No insistirem en el dany que
pot fer a la imatge de Mallorca i a la total ignorància que tenim
sobre els efectes que pot tenir sobre la salut dels mallorquins. Jo
crec que votant a favor d’aquesta modificació es té una greu
responsabilitat perquè qui votarà a favor d’aquesta llei no sap
realment, perquè no hem vist cap estudi, si aquests paquets de
residus vendran degudament tractats o si a dins hi ha el perill
que hagin anat a parar els residus sanitaris o els residus d’origen
tòxic, no ho sabem. Se’ns va dir sí, es va anar a Pescara a fer ics
publireportatges pagats per la concessionària on s’explica que
tot estava degudament tractat i era molt correcte, a les
fotografies vèiem com els operaris duien màscares, per altra
banda. No sé si això és significatiu o no, però com que l’únic
que tenim és aquesta informació, no hi ha cap estudi seriós fet
ni pel Govern ni pel consell, clar, jo crec que és molt arriscat fer
un canvi d’aquesta magnitud sense tenir absolutament cap
informe ni cap estudi.

Per tant, interessant la idea de fer una llei de residus,
nosaltres també, en aquest sentit, ja ho vàrem proposar.
Interessant, i crec que en aquest sentit també vàrem coincidir
amb el grup que avui ho proposa, parlar d’una nova concessió
a Mallorca, que el Govern es posi a disposició del Consell de
Mallorca per fer aquests canvis absolutament necessaris i són
elements per repensar, per repensar amb estudis, amb
planificació, amb participació ciutadana, fent les coses bé, no a
la correguda, com s’ha fet en aquesta ocasió, i sense cap tipus
de rigor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. La PNL que debatem avui
coincideix amb l’esmena presentada pel PSM a la moció
debatuda en el Plenari d’ahir, per tant, renunciï a convèncer-los
de res, allò de la gota malaia a mi tampoc no em funciona.

No em preocuparia aquesta manca de capacitat de
convenciment per la meva part, o per part del Partit Popular, si
no fos perquè som perfectament conscients que enganyen i
menteixen. Això em preocupa, això em preocupa perquè creen
una mala imatge d’aquesta illa que no es mereix, però bé, allà
cada un amb la seva irresponsabilitat.

Contestant a la proposició que ens presenten aniré punt per
punt. Quant al primer punt, que es tracta de la redacció de la
Llei de residus que garanteixi la prioritat de les polítiques de
reducció, reciclatge, reutilització davant la valoració energètica
i prohibeixi la importació de residus, dir-li que no descartam,
per part del Govern, que aquesta legislatura es presenti una llei
de residus. Vostè diu que l’ha presentada, la mirarem amb tot
l’afecte, però el cert és que no estam orfes de llei, tenim una llei
estatal recentíssima, de l’any 2011, que és de perfecte aplicació
a les Illes Balears, com a la resta de l’Estat, i que estableix amb
tota claredat una jerarquia de residus que és la que s’aplicava,
i s’aplica, a les Illes Balears i a l’illa de Mallorca. Aquesta
jerarquia, que deriva de les directives europees i que està
regulada a l’article 8 d’aquesta llei, és molt clara i diu,
prioritzam les actuacions de la política de residus primer la
prevenció, és a dir, evitar la generació de residus; la preparació
per a la reutilització; el reciclatge; altres tipus de valoració,
inclosa l’energètica, i finalment l’eliminació dels residus. Per
tant, el Govern compleix fil per randa aquesta llei.

A Mallorca no s’han modificat les prioritats, es continua
prevenint, és a dir, evitam la generació de residus, es continua
afavorint la reutilització i el reciclatge i no es produeix cap
canvi en aquestes prioritats. Així ho reflecteix la moció que és
en el Consell de Mallorca com els ajuntaments, a proposta del
Partit Popular, aproven. 

Fa més de vint anys que Mallorca va optar per la valoració
energètica, següent punt dins aquesta prioritat que ara vostès
dejecten, i no hi ha cap canvi en aquesta decisió, no és una
decisió nova. Mallorca va optar per l’abocador zero i en
coherència amb aquesta decisió es varen adoptar les decisions
per fer possible aquest objectiu. La proposta d’incinerar
combustible sòlid recuperat no és nova, es fa a molts de llocs
d’Espanya i d’Europa, sobretot en els països més desenvolupats
mediambientalment. No incineram fems, ara això ho canvien
una mica, almanco per escrit, en la demagògia literal no, però
almanco tenen la vergonya de no dir-ho per escrit. No
s’incineren fems, s’incineren residus tractats.

Al PSOE jo li recomanaria que llegís les diferents directives,
jo crec que les ha llegides, això és el que més greu em sap, i així
sabria, si no ho sap, que no pot exportar-se cap tipus de residus
perquè no té autorització del seu país per fer-ho si no compleix,
fil per randa, totes les obligacions que estableix la normativa
europea i la normativa del seu país. Això no és com agafar una
borsa de fems i posar-ho dins un vaixell, però bé, de què
parlam? Siguem un poc seriosos, això és un parlament. A la
barra d’un bar que vostè digui aquestes barbaritats em pareix bé,

però aquesta sospita que no sabem què vendrà. Què passa que
vostè posa en dubte el funcionament de països que com
nosaltres són membres de la Unió Europea? Jo no ho faig, jo no
ho faig. Estic convençuda que aquells residus que venguin amb
una autorització de l’estat emissor compliran tots els requisits,
perquè sinó no tendran autorització, així de senzill, i no podran
sortir del seu país.

Per tant, deixin de dir barbaritats i deixin d’espantar la gent,
ni salut pública ni res. Mirin, els record que s’ha aprovat el
reglament Reach, que una de les primeres coses que obliga a fer
precisament és en aquestes qüestions a establert uns paràmetres
altíssims per garantir la salut de les persones. Per tant, no juguin
amb la port de la gent, que ho fan massa sovint i són uns
irresponsables. Vostès sí que són uns irresponsables.

Aquest combustible, ja els ho llegit diverses vegades, però
no em resisteixo a tornar-ho fer, el combustible sòlid no se l’ha
inventat el Consell de Mallorca ni el Govern balear ni el Partit
Popular, llegeixin, llegeixen, és una manera de valorar i valorar
està a la Llei de residus i fa molts anys que ho feim, a més. Li
dic més, l’annex dos de la Llei de residus considera que la
primera operació de valoració justament és la utilització com a
combustible per produir energia. Llei socialista, per cert.

És que ara té gràcia la postura del PSOE, el PSOE que, quan
ha governat a Espanya organitzava a través del ministeri
jornades amb un títol tan evident com Jornadas técnicas
internacionales -que em pareix molt bé- combustible sólido
recuperado, una opción sostenible para España. Que quan
tenien la presidència de la Generalitat de Catalunya el seu
director general d’Energia feia ponències en el sentit de dir que
era un debat superat, el debat entre reciclatge i incineració, que
no són oposats sinó complementaris, i era el seu director
general. Què passa que quan governen les coses són d’una
manera i quan governen els altres són d’una altra? Miri, fa molt
poc temps que han governat perquè els altres haguem perdut la
memòria. A vostès els agradaria que la perdéssim, però per
descomptat no la perdrem.

En definitiva, incinerar CSR a Mallorca és perfectament
coherent amb la Llei de residus i amb la normativa europea i no
suposa cap canvi quant a la jerarquia de residus ni a les
prioritats del sistema. 

En segon lloc, la proposta que fa és que el Govern colAlabori
amb el Consell de Mallorca. No tenguin cap dubte que ho farà
el Govern, només faltaria. Però que ara ens venguin que s’ha de
redimensionar la incineradora com a una solució per no apujar
la tarifa és sorprenent i m’agradaria que m’expliquessin com ho
pensen fer. Les dimensions de la incineradora avui són les que
són i vull recordar-los que les obres d’ampliació de la
incineradora les va començar la presidenta Sra. Armengol i les
va acabar la presidenta Sra. Armengol i les va recepcionar, ni
més ni manco.

Escolti, Sr. Bonet, jo no l’he interromput a vostè...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria que no hi hagués interrupcions.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

O no és veritat, Sr. Bonet, que es varen fer les obres i es
varen recepcionar durant la seva legislatura? Evidentment que
sí, tirarem tots d’hemeroteca, que és molt senzill. A més, hi ha
una qüestió molt clara, i ho sabem tots, si no estaven d’acord era
jurídicament moltíssim més senzill i per descomptat molt menys
costós haver-ho aturat en aquell moment. Què passa? Que quan
governaven vostès no es podia aturar o perquè es considerava bo
o perquè pensaven que havien d’indemnitzar i ara que s’han fet
les obres i, per tant, les indemnitzacions són infinitament
superiors, ara han de dir que ho hem de redimensionar? És que
això ni un alAlot de parvulari no ho entén. Jo no ho entenc, però
sincerament crec que a un alAlot petit li contam i tampoc no
entén de què parlam amb redimensionar. Si m’ho explicat tal
vegada seré capaç d’entendre-ho.

En aquell moment no varen dir res, i el PSM era soci de
Govern. Varen fer dues auditories, l’any 2009 i l’any 2010,
l’única conclusió d’aquestes auditories no va ser ni revisar ni
resoldre la concessió ni aturar les obres, va ser apujar un 40%
la tarifa. L’únic que se’ls va ocórrer com a conseqüència de
l’estudi profund, que ens demana ara el Sr. Alorda, de com va
i quins problemes té aquesta concessió, que jo no dic que no en
tengui, ho ignor, però si vostès que ja han fet dues auditories
l’única conclusió i l’única cosa que feren va ser apujar la tarifa
un 40% a nosaltres, sincerament, ens preocupa que ara tenguin
idees tan brillants. I què feren durant quatre anys? 

S’han atrevit a dir que el pla director de l’any 2007 ha estat
un fiasco, des de l’any 2006 vostès han governat quatre anys i,
què varen fer vostès per aquest fiasco que ara han descobert que
tenim no fer-hi res? L’any 2007 començarem a governar. Em
vol explicar per què no evitaren el que vostès diuen que avui és
un fiasco? Jo no ho entenc. 

Però bé, la solució d’apujar la tarifa per a nosaltres no és una
solució en aquest moment, en absolut, i, per tant, farem tot el
possible per no fer recaure sobre l’esquena de la gent l’apujada
de la tarifa. I ho defensarem, i, a més, ho defensarem perquè
tenim totes les garanties ambientals que això no només no
perjudica sinó que tenim un impacte ambiental positiu, els
llegiré tres xifres, renunciï que em donin la raó, però bé, els
nombres són els que són: estalvis d’emissions netes, és a dir,
aquí pareix que no consumim carbó per produir electricitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hauria d’acabar.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

... un minut, dues xifres, per potència, 10.514 tones de CO2

any que ens estalviarem d’efecte hivernacle, per no abocar
residus 196.820 tones de CO2 any que ens estalviarem. Parlam
de net, no de brut. 

I per acabar, només dir-li que el tercer punt on ens parlen de
revisar el pla director evidentment estam totalment d’acord, el
Consell de Mallorca així ja ho ha dit. Ens crida l’atenció que
amb els vuit anys que vostès han governat no han fet cap
referèndum i quan governen els altres sempre en demanen. De
tota manera, farem que hi participi tothom i dins aquest pla
director tothom podrà dir la seva. Esperam de vostès més
coherència que la que han demostrat fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La coherència és complicada si un
no se'n recorda de quan s’ha exercit o si es demana que
l’exercici de la coherència sigui estar sempre a l’oposició fins
que no convencis tots els altres socis. Cosa que no sol practicar
el Partit Popular, per tant, confiï que no serà aquesta la seva idea
perquè vaig escoltar el Sr. Rubio que sempre per exonerar-se de
tota la seva participació en l’anterior govern deia, nosaltres
estàvem en un pacte i fèiem el que ens deia la Sra. Munar, fèiem
el que ens deia la Sra. Munar i jo deia amen quan m’ho deien.
Això ho ha dit davant el jutge. Nosaltres no hem fet això, mai,
mai, però és veritat que no hem pogut actuar amb majoria
absoluta. Això li reconec. Mai hem fet aquest ridícul del Partit
Popular fent aquest tipus de declaracions quan està en el
Govern. Ara li reconec, li reconec. Vostè considera que això és
poc, vostès es posen el llistó molt baix i nosaltres ens el posam
molt amunt, ara, és veritat, no em practicat, nosaltres, la nostra
política així com hem volgut.

Volia parlar del tema del consens al PSOE. Hi va haver aquí
un gran consens, va ser en els criteris, en els criteris del 89,
perquè record que el Pla director de residus sòlids urbans de
Mallorca neix quan encara fèiem criteris en el Parlament i en el
criteris del Parlament hi ha unanimitat, i es parla que sigui el
darrer (...). Hi ha l’ecologisme que ens diu, en compte amb la
incineració perquè us diran que la incineració és el darrer
moment, però voldran incinerar-ho tot, perquè l’interès de la
incineradora és menjar-s’ho tot. I nosaltres, la veritat jo hi era
poc, però veníem a dir, t’estic dient que no, que posam que és
el darrer. 1990, s’aprova el pla director d’acord amb els criteris
del Parlament, reciclatge, prohibit, prohibit. Cent per cent
incinerar. Amb aquest paràmetre es dóna el contracte a Tirme,
amb aquests paràmetres es fa la concessió que avui és viva,
modificada, però avui és viva perquè va sortir així. Cent per
cent incinerar. Reciclatge, zero. No valia la pena perquè
valoràvem, valorar ja era prou positiu. Això va ser tot el
missatge del Partit Popular i d’Unió Mallorquina que en aquells
moments, com vostès es recordaran eren un.
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Molt bé, nosaltres entram, efectivament revisam tot el canvi,
però la lògica, la veritat, és que ha entrat dins la mecànica,
jugam a crear una incineradora molt més neta, amb inversions
addicionals; canviam tot el sistema, es modifica el pla director
per permetre el reciclatge quan entram en el Govern perquè el
Consell no podia canviar el pla perquè era del Govern i el
Govern no ho va canviar en tot el temps que hi va estar, entre el
95 i el 99, va mantenir la prohibició i fèiem reciclatge clandestí,
així de clar, i el PP deia, no, jo estic a favor del reciclatge.
Doncs, modifica el pla que ho prohibeix que és del Govern. No,
no, això no. Això era el PP. No em conti rondalles, Sra. Marí.

Tenc un defecte, en política, a aquestes altures és un defecte
i és que fa anys que hi som i comprenc que m’he de jubilar
prest, però tenc una cosa i és que me'n record perquè ho he
viscut, no m’ho ha de contar. I aquí hi ha un gran problema,
aquí els convencen, Sr. Bonet, que tornem a les quatre línies.
Vostè ha fet un discurs que jo subscric des de la primera ratlla
fins la darrera, però quan vostès passen de dues línies a quatre
i admeten que necessitam 700.000 tones amb el Pla director
sectorial de residus sòlids urbans de l’any 2006, jo crec que aquí
la cagam, perdonin l’expressió colAloquial, vull dir l’erram, i
s’ha demostrat un fiasco perquè no les hem hagudes de
menester i hem gastat 400 milions d’euros perquè a més dels
325 de la incineradora vàrem posar això molt bé, moltes plantes
de reciclatge, jo no sé fins a quin punt, però per vestir l’operació
de 2006. Això ens ha duit a 400 milions sobre tarifa, que ha
estat una barbaritat.

Per cert, sí que trobaran un contracte, una revisió, una
auditoria amb modificacions del contracte de Tirme. Per cert, es
va fer l’anterior legislatura, modificacions del contracte de
Tirme per no modificar, per no apujar el que deia el contracte de
PP-UM, que s’havia d’apujar tots aquests anys, i no es va apujar
el que es tenia previst perquè es va modificar el contracte. A
més a més, hi ha una proposta de l’any 2010 de revisar-lo en
profunditat, no el vàrem poder fer. Vostè es recordarà de quines
majories hi ha hagut en cada moment. PP i UM ha tengut
majoria sempre, sempre, fins i tot quan hem tombat un poc el
PSOE que ha tengut en aquesta posició una posició ambivalent,
amb coses a favor i coses a una altra banda, massa bé, la seva
justificació tendrà, però no els hem pogut girar, mai no hem
tengut la possibilitat de girar-ho.

Per tant, ens diu vostè que sí que ja fan prevencions, em dirà
quina? Quina norma hi ha? Jo crec que hi ha determinades
normes de prevenció que s’han de fer per llei. A posta dic que
una llei de residus ens ajudaria a poder posar normes, per
exemple, com és poder retornar envasos. Això no ho pots fer
amb una norma segurament sense cobertura jurídica legal, i si
la volen fer ens ho aprovin, és el que demanava la Sra. Soler.

Abocadors no hi ha? Sí, de cendres i escòries. Tot allò que
es crema acaba a un abocador, tant en es Murterar com a una
altra banda. Són menys que quan abocaves el fems directe, però
clar que genera abocador, algun, i de seguretat, i de seguretat.

Per cert, tots els que s’han quedat amb incineradores
sobrants a Alemanya és per que ja reciclen el 65%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Bosch.

... el 65% reciclen i els sobra la incineradora. Nosaltres, ens
diu la Sra. Soler, que tal vegada acabarem incinerant el 65%,
com una gran cosa. El contrari d’Alemanya. 

Acabaré, Sra. Presidenta, només amb una cosa, no em torni
a parlar de mala imatge, Sra. Marí. Estam empegueïts, jo estic
empegueït que cada vegada del Govern del Partit Popular tota
Europa hagi de parlar de corrupció, que tota Europa hagi de
parlar de balearització i que urbanitzen espais protegits. Cada
vegada que governa el Partit Popular m’he d’empegueir qualque
vegada parlant del que diuen els diaris europeus sobre Mallorca.
Per tant, no em digui a mi, que vetllo per la imatge de Mallorca
amb tota la meva ànima, que el que vostès ens fa empegueir
encara m’ho retregui a mi, que em retregui que volen importar
fems de tota Europa, que em retreguin la seva corrupció i que
em retreguin les seves urbanitzacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, si us plau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS

... no m’ho retregui a mi, Sra. Marí. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7519/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7519/12, relativa a importació a Mallorca de residus.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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