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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Assumpció Pons substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lluís Maicas.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Jaume Carbonero.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí, a les preguntes, Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, perdoni, presidenta, José Maria Camps substitueix Jaime
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a les preguntes RGE núm. 251, 252 i 765/13.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
per la Sra. Neus Lliteras i Reche, directora general de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic; per la Sra.
Olivia Cortés i Jones, cap de gabinet; pel Sr. Andrés Lasaga i
Fernández, cap de premsa; i per la Sra. María José Llompart i
Roig, cap de Secretaria.

I.1) Pregunta RGE núm. 251/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dragat del Port de Maó.

Per formular la Pregunta RGE núm. 251/13, relativa a
dragatge del port de Maó, intervé el diputat Sr. Nel Martí
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sr. Company.
Abans d’entrar a parlar de fangs, deixi que faci uns previs que
em semblen importants per emmarcar quina és la voluntat que
hi ha darrere aquestes preguntes.

En primer lloc he de dir que efectivament estam parlant
d’una competència, d’una decisió final que correspon a
Autoritat Portuària, però és una decisió que també és evident
que afecta el medi ambient i per tant afecta les competències de
la comunitat autònoma. A més estam en un moment, en un
context en què el Govern ha mostrat interès perquè el port de
Maó pugui ser gestionat per part del Govern de les Illes Balears,
per Ports de les Illes, i per tant aquest interès crec que es
reflecteix i s’ha de posar de manifest també avui. Per altra
banda la conselleria ha participat en la tramitació a través
d’informes de tot aquest procediment, i a més el Govern té
membres en el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària,
per tant participa de les decisions d’aquesta entitat. 

I quin és l’objectiu de la pregunta? Molt clarament, reclamar
l’actuació del Govern perquè actuï, perquè participi, perquè
sigui actiu en aquest procediment, i ho sigui a favor d’una
qüestió molt clara, a favor del dragatge. El dragatge és
necessari, fins i tot diria que urgent, després de tants d’anys de
diferents governs en què no s’ha duit a terme, però també és
igual d’urgent que aquest dragatge es faci en condicions, amb
garanties, amb garanties per a la salut de les persones, amb
garanties per al medi ambient, i jo diria també que amb
garanties per no afectar allò que és l’economia de la nostra
comunitat i, en concret, de Menorca i del seu sector motor, que
és també el turisme.

Entrant idò, ara sí, en els fangs, el voldria posar en
antecedents, almanco la nostra visió d’aquests antecedents, que
en certa manera em serveixen per contextualitzar les dues
preguntes. Vull recordar que el 2009 Autoritat Portuària ja va
presentar un projecte per la dragatge del port de Maó amb
l’objectiu de solucionar els problemes de calat d’aquest port.
L’anàlisi del material a dragar donava com a resultat que el
nivell de contaminació per metalls pesants era considerat de
categoria 1, el que significa que aquest material es podia abocar
a la mar sense cap tractament previ, cap procés de
descontaminació, i per tant ser directament abocat a la mar, com
deia. El GOB i científics de la Universitat de Barcelona van
revisar aquest projecte, van detectar errors greus, i el GOB
també va detectar un error de càlcul a la baixa en la suma de la
concentració de mercuri; els científics de la Universitat de
Barcelona, un error en el sistema de mostreig per haver-se
analitzat només la capa superficial de material a dragar, en lloc
de fer-ho a la profunditat en què es dragaria. A causa d’aquests
errors Autoritat Portuària ho va reconèixer, i es va veure
obligada a aturar el projecte del dragatge. 

Posteriorment, gener del 2012, Autoritat Portuària inicia els
tràmits per a un nou projecte de dragatge. En aquest cas l’anàlisi
de contaminants l’ha feta una nova empresa, CBBA, amb
l’objectiu de solucionar els errors anteriors. En aquesta ocasió
el 30% del material a dragar presenta uns nivells de mercuri
considerats de categoria 3, el que significa que té
concentracions elevades de contaminants i s’ha d’aïllar de les
aigües marines o sotmetre a tractaments adequats segons les
recomanacions de CEDEX, a les quals s’acull el projecte actual.
La resta de material presenta uns nivell de mercuri de categoria
2, el que significa que hi ha concentracions moderades de
contaminants i es pot abocar a la mar de forma controlada. Tot
i açò s’ha considerat, no a criteri de les recomanacions de
CEDEX, sinó a criteri en aquest cas d’Autoritat Portuària, tot i
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açò s’ha considerat que el total del material a dragar és de
categoria 2. 

L’organització internacional de conservació marina Oceana,
després d’estudiar aquests estudis i contrastar-los amb altres
entitats de caire científic, posa de manifest que a diferents
països amb aquests mateixos informes el cent per cent del
material a dragar seria valorat o considerat de categoria 3, no de
categoria 2, com fa Autoritat Portuària, i açò suposaria que el
tipus de tractament d’aquests fangs, d’aquests sediments, seria
diferent del que Autoritat Portuària també preveu.

Per altra banda crec que també és important posar de
manifest per ressaltar la importància que amaguen aquests
sediments, aquests fangs, cal dir que també Oceana va treure a
la llum pública el 2011 un informe de l’Institut Espanyol
d’Oceanografia en el qual es posaven de manifest els alarmants
nivells de mercuri i altres metalls pesants en diverses espècies
de peixos de valor comercial capturats per la flota pesquera
espanyola, i també afectava les aigües de la Mediterrània. Arran
d’açò el Ministeri de Sanitat es va veure obligat a publicar una
recomanació oficial perquè les dones embarassades i perquè els
nins menors de tres anys evitessin de consumir aquell producte:
el mercuri és un tòxic que afecta el desenvolupament neuronal.
Per tant s’ha demostrat que a la mar hi ha uns nivells de
contaminació de mercuri preocupants, que també afecten la
Mediterrània, i el que menys necessitam ara, no només per una
qüestió de salut i de medi ambient, el que menys necessitam ara
és que contribuïm nosaltres a través d’un dragatge no fet en les
condicions i sense les garanties que són necessàries a augmentar
aquests nivells de contaminació.

Jo crec que és impossible no afegir que a Menorca té açò
una rellevància afegida. Menorca és reserva de la biosfera per
la UNESCO, i recentment nomenada seu de desenvolupament
sostenible de la xarxa mundial de reserves de la biosfera, illes
i zones costaneres, i sense cap dubte està en el punt de mira
d’allò que ha de defensar i ha de fer valer, ha de ser exemple de
sostenibilitat entre les activitats humanes i el medi ambient.

Per açò no ens oposam al dragatge del port de Maó, tot al
contrari, el reivindicam, però sí que demanam que se cerqui una
alternativa perquè aquests materials altament contaminants es
gestionin d’una manera adequada i no es llencin a la mar sense
cap tractament. De fet llançar-los a la mar suposaria fer
simplement una cosa: el trasllat d’allò que des dels anys setanta
la indústria bijutera i la de calçat anaven abocant al port de Maó,
s’ha sedimentat i avui suposa un nivell de contaminació elevat,
sigui extret i sigui traslladat a un altre lloc, però també a la mar;
no només traslladat, sinó posat a exposició i incorporat a la
cadena tròfica i per tant incorporat a un nivell de risc per a la
salut humana i per al medi ambient de primer ordre.

Dit açò, i retornant al previ que feia de quina és la intenció
de la pregunta que feim al conseller, la intenció és demanar-li
que la conselleria, el Govern, prengui part, que ja ho és, però
tengui una actuació en el sentit d’allò que ja va passar el 2009,
de garantir que l’actuació d’Autoritat Portuària sigui una
actuació amb garanties. Com valora, idò, els valors detectats, els
nous errors detectats en aquest darrer estudi, errors importants?
Com els valora i com creu que haurien de ser corregits, i com
hauria d’actuar Autoritat Portuària?

Quins són aquests errors? Els resumiré només en un: l’estudi
del 2009 establia un mapa de nivells de contaminació; allà on hi
havia més contaminació de nivell 3, en el segon estudi, el del
2011, no hi ha cap extracció; l’estudi ambiental, tècnic, no té
cap mostra de la zona que el 2009 era evident que era la zona
més contaminada, amb la qual cosa la mitjana de la
contaminació que es treu de les mostres lògicament és més
baixa. Aquest error es va posar de manifest, el va posar de
manifest el GOB; Autoritat Portuària ha respost que era un error
tipogràfic, un error..., bé, jo diria que de redacció, però jo crec
que açò no pot ser una resposta suficient per donar garanties.
Crec que les garanties les hauria de donar el fet que aquest
informe és un informe que dóna prou reconeixement, que és
reconegut per part de tots com un informe rigorós, i que
l’actuació es fa en base a un informe rigorós.

Per tant aquestes garanties crec que el Govern les ha de tenir
no només en compte sinó que les ha de fer valer, i per açò
volem saber quina és l’opinió del Govern en aquest sentit, com
valora aquests errors i com creu que hauria d’actuar en aquest
sentit Autoritat Portuària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Diputat, en contestació a la
seva pregunta sobre què en pensam o quines accions pensam dur
per part del Govern de les Illes Balears per resoldre les
mancances i els errors posats de manifest per les entitats Oceana
i GOB en l’estudi previ d’anàlisi de sediments pel dragatge del
port de Maó, nosaltres el que li hem de dir és que se’ns va
comunicar, en relació amb aquestes mancances i errors detectats
pel GOB de Menorca, com dic se’ns va comunicar a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori amb RGE
4468 de dia 27 de desembre del 2012, i també amb l’altre RGE
núm. 15 de 4 de gener del 2013.

Vàrem solAlicitar a l’Autoritat Portuària un aclariment
verbal, d’entrada, sobre les demandes efectuades pel GOB, i
l’Autoritat Portuària va trametre la resposta de l’empresa
encarregada, CBBA, SL, de fer l’estudi de caracterització dels
sediments. En data de 14 de gener del 2013 l’Autoritat Portuària
va avançar per fax l’escrit tramès a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic on consta la
resposta que en el seu moment es va donar per part de
l’Autoritat Portuària dia 21 de desembre del 2012 al GOB, així
com un aclariment de l’empresa CBBA com a responsables dels
estudis de caracterització dels sediments i de l’informe
corresponent a aquells estudis.
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Segons consta a la informació tramesa per l’Autoritat
Portuària aquesta empresa CBBA ha revisat l’estudi que va
realitzar dels sediments del port de Maó i dóna fe que existeix
un error tipogràfic, com ha dit vostè, a la taula de resultats
corresponent al punt de mostreig 15. La naturalesa involuntària
d’aquest error queda demostrada amb el fet que en el mateix
informe s’adjuntaren els butlletins de resultats fets de les
analítiques practicades, i en aquells es recull el resultat correcte,
que eximeix d’analitzar els metalls pesants a la mostra 15.

A pesar de tot això també, i a la vista del Diari de Sessions
de la Comissió de Medi Ambient d’aquí, del Parlament, i
Ordenació Territorial, també nosaltres el que hem fet ha estat
indagar sobre aquest estudi o aquest informe de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia del març del 2012, que vostè mateix,
Sr. Martí, en feia esment, perquè nosaltres en desconeixem el
contingut, o desconeixíem i desconeixem el seu contingut, el
que fa que haguem d’estudiar totalment les coses que ens
arriben. Hem fet una solAlicitud formal d’aquest informe i estam
a l’espera que ens diguin des de l’Institut Oceanogràfic a veure
què hi ha d’haver o no en tot el que es manifesta en el Diari de
Sessions. Per tant estam a l’expectativa.

Sí que li he de dir que coincidim plenament amb el que
vostè diu, de sí al drenatge del port de Maó, jo crec que en això,
pel que he pogut veure, tots hi estam d’acord, i coincidim també
plenament que sí al màxim de garanties possibles sempre, i crec
que també coincidirem que sí dins el marc legal establert a
l’efecte, que en aquests temes mediambientals sol ser sempre un
marc complicat i molt dur a l’hora de complir. Hi ha tota una
sèrie de recomanacions; els informes que se’ns han demanat,
tant a la Direcció General de Medi Natural com a la de Medi
Rural, com fins i tot al departament d’Ordenació del Territori,
que duim els temes de costes, tots en principi marquen que es
pot tirar endavant amb el projecte que se’ns ha presentat, posant
sempre les limitacions que hi ha d’haver, que supòs que vostès
el tenen i, si no, en qualsevol moment se’ls pot passar. Poc
menys que les condicions..., s’evitarà en allò possible realitzar
operacions d’abocament en temporada oficial de banys,
s’hauran d’extremar les mesures de zona de dragatge del port,
es prendran mesures perquè no hi hagi fuites, s’hauran
d’adoptar tècniques d’abocament del material dragat, i després
s’haurà de fer una vigilància perquè tot s’ha fet d’acord
precisament amb el projecte de vigilància i seguretat que hi ha.

Ja dic, tant els informes de la Direcció General d’Ordenació
del Territori com els informes de la Direcció de Medi Natural,
firmats pels seus corresponents caps de servei, vénen a
corroborar que en principi tot és correcte. En base a aquesta
denúncia que hi ha per part del GOB de Menorca es torna a
mirar i es torna a dir, concretament el cap del servei de Residus
i Sòls Contaminats, que l’autorització d’abocament de material
de dragatge en aigües situades fora del domini públic portuari
del port de Maó es manifesta afirmativament al respecte que es
pot fer, sempre que -com ja es va dir al primer informe- es
compleixin els requisits establerts a les guies i recomanacions
del CEDEX, recomanacions per a la gestió del material de
dragatge dels ports espanyols. Nosaltres entenem que això s’ha
complit pel que tenim d’informes i, per tant, des de la Direcció
General de Medi Natural, Medi Rural i Ordenació del Territori
en principi no s’ha posat cap emperò perquè es tiri endavant,
amb els condicionants que, com dic, existeixen a tots els
informes.

Jo pel que sé tampoc no és competència nostra, però l’estudi
l’ha fet aquesta empresa, i en base a les quadrícules que es
marquen sobre les zones es fan les prospeccions i s’analitzen, i
si hi ha menys d’un 10% de material fi no s’han de prendre
mostres, legalment, i sí que se n’han de prendre quan hi ha més
d’un 10% de material fi, que és allà on es dipositen sempre els
materials pesants que hi pogués haver. A partir d’aquí el que
hem pogut veure que diu l’estudi és que surten nivells moderats,
i per tant estan catalogats en categoria 2, i pareix que tots els
organismes que s’han consultat a nivell oficial i, ja dic, els
serveis tècnics de les direccions generals, creuen que es pot tirar
endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Martí i Llufriu, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Efectivament, Sr. Conseller, la clau està -hi
estam d’acord- en l’informe tècnic científic dels sediments. Si
els sediments ens diuen que el nivell de contaminació és un, si
és de categoria 1, si és de categoria 2, determinarà que el
dragatge és d’un tipus, i si és de categoria 3, determinarà que
sigui d’un altre. Si és de categoria 3 requereix un tractament a
terra, etc.

Aquesta és la clau, i jo li he de ser sincer, perquè per açò em
correspon posar les coses damunt la taula. Jo li vull mostrar...,
açò és l’estudi que es va fer el 2009; açò és el mapa de nivells
de contaminació de mercuri del 2009. Dins l’emmarcat negre és
d’on s’han extret les noves mostres del 2011 per al dragatge que
en aquest moment s’està tramitant i que a més es podria
adjudicar en qüestió de molt poc temps. Bé, idò, la taca on hi
havia més contaminació el 2009, que és aquesta d’aquí, no entra
dins la zona d’on es treuen mostres per a l’estudi del 2011. Jo
puc ser biòleg -som biòleg-, però qualsevol ciutadà del carrer jo
crec que hi ha alguna cosa que aquí no entén; que de la zona en
què el 2009 hi havia un nivell de contaminació més elevat avui,
a l’estudi del 2011, no se n’extregui una mostra... Se’m pot dir
que els sediments es mouen, com he sentit dir; bé... Jo açò no ho
puc entendre.

Jo no posaré en qüestió CBBA, però també he de dir, com
deia, la veritat, i jo li he de dir algunes coses que m’estranyen
i que em preocupen. CBBA és l’empresa que també el 2011, i
vostès segur que en tenen constància, va elaborar també un
informe que va tenir uns errors, també de tipus ambiental, que
va afectar cala Molí, la nova depuradora d’Addaia, i aquests
errors que van ser conseqüència de l’estudi de CBBA van
obligar a modificar el projecte de la nova depuradora d’Addaia.
Bé, és un context. Li vull també, però que també resulta curiós,
i no en té vostè responsabilitat, així de clar, que en el moment
en què aquesta empresa fa l’estudi i extreu mostres, doncs se li
adjudica també un contracte per fer el transport marítim a Maó
del centre de formació de Llatzeret; no l’hi va adjudicar vostè
ni tan sols era un govern del Partit Popular, per tant ja pot
pensar que no va per aquí. Bé, l’empresa, que havia de ser
independent, havia de fer uns estudis i avalar la seva
independència amb els antecedents que té, que havia d’avalar la
independència d’un estudi perquè és d’on es derivarà tot el
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procés posterior, alhora té una activitat empresarial al port de
Maó. Bé, deixi que li digui que m’estranya, m’estranya.

Què em dóna a entendre o a interpretar?, em dóna a
interpretar que l’informe dóna la impressió com si fos un
informe fet a mida pel tipus de dragat que s’ha previst
anteriorment. S’ha previst un tipus de dragat i l’informe s’ha
d’ajustar a això perquè si no, no és possible. El mateix dragat
que es va fer a Eivissa o que es va fer a Palma els anys
anteriors, que té un cost més baix, és cert perquè fer la
descontaminació a terra i el tractament és més car, no ho poso
en dubte, però les raons econòmiques no em poden valer, no em
justifiquen que no es faci el tractament adequat perquè hi ha
altres solucions.

Crec que és tal vegada l’element que més pot sorprendre,
que arran de tota la qüestió Autoritat Portuària hagi tret la
justificació econòmica, que és la darrera notícia, la darrera
argumentació, diríem, és que el tractament a terra seria molt car.
Doncs, el port de Maó necessita més inversió per fer un dragat
amb condicions, això és la conclusió que nosaltres treim.

És per això que reiter i crec que ho he de valorar
positivament la seva predisposició i la seva voluntat d’estudiar
que el procediment es resolgui amb condicions i que el dragat
es faci amb condicions, amb condicions i complint la normativa,
però l’arrel hem de reconèixer que és a l’informe, l’arrel, les
conseqüències, la conclusió, la decisió final està en la base de
l’informe i no veim que l’informe doni les garanties que hauria
de donar que es faci de manera correcta.

En aquest sentit, reiter la voluntat, l’interès que el Govern
s’hi impliqui i s’hi impliqui mirant allò que és el bessó de tota
la qüestió, l’informe dóna prou garanties?, si les dóna i els
nivells de contaminació són de categoria 1 i categoria 2 pot estar
convençut que perfecte, volem el dragat, insistesc, és el primer
objectiu, el darrer que volem és retardar el dragat del port de
Maó, el darrer, però volem que es faci amb garanties.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, donarem
voltes allà mateix, però crec que coincidim que el que ens
interessa és que les coses es facin bé i dins la normativa, crec
que, com li he comentat, crec que amb els informes que ens
arriben està bé. Nosaltres, anar a qüestionar la professionalitat
o no d’una empresa privada, idò en aquests moments no deixa
de ser subjectiu, l’empresa privada diu que ho ha fet molt bé,
després hi ha en aquest cas, crec que són GOB i Oceana que
diuen que no, que ho ha fet molt malament segons m’ha dit
vostè i que l’estudi d’arrel està  malament. És veritat que és
molt important fer una bona diagnosi, aquestes coses estan
clares. 

Nosaltres partim del fet que la informació que ens arriba està
feta amb diagnosi clara i així com toca, per tant, en aquesta línia
es fan després els informes que corresponen a les nostres
direccions generals, marcant el que les diferents
reglamentacions diuen. Ho deim nosaltres..., m’acaben d’arribar
avui horabaixa, just ara abans de venir, però també ho diu
l’Institut Espanyol d’Oceanografia, en un informe que té sortida
dia 4 de març, és a dir que dilluns va tenir sortida, l’Institut
Espanyol d’Oceanografia diu que està correcte, que es
consideren suficients els aclariments fets, un informe que es veu
que va fer anteriorment i que no disposava de tota la informació,
tant a... és a dir, els aclariments fets al nostre informe de març
del 2012 tant per l’Autoritat Portuari com per l’empresa CBBA
que ha quedat tècnicament aquest informe. Per tant, reconeix
que hi ha una feina ben feta tècnicament.

“Esto es así especialmente en lo que respecta a la
caracterización del punto de vertido dado que se ha realizado
una campaña oceanográfica que ha servido para completar
tanto la información previa disponible de 2008 como la más
reciente correspondiente a la ecocartografía del litoral de
Menorca del Magrama, un nuevo estudio de corrientes afirma
además que no se verá afectado el LIC próximo de isla del Aire
lo que se verá apoyado por la condición impuesta por
Capitanía Marítima de no realizar vertido con un viento de
componente este mayor de cinco nudos. Nos parecen
razonables las explicaciones que se dan cuando se analizan los
valores de referencia de las RGMD, del CÉDEX, y en todo
caso se comprende que actualmente son las recomendaciones
más universales dentro del sistema portuario español. Los
comentarios de nuestro informe se corresponderían más bien
con la mejora y actualización de dichas RGMD, algo en lo que
ya se está trabajando. 

En relación con la posible afección a la pesca nos parece
fundamental el hecho que tanto Dirección General del Medio
Rural y Marino como la cofradía de pescadores de Maó estén
de acuerdo con el proyecto. También el que el período de
dragado no coincida con el período de puesta del raó.
Finalmente, sólo queda hacer hincapié en la necesidad de un
cumplimento escrupuloso del plan de vigilancia que a su vez
consideramos que recogía varios de los requerimientos a los
que hacia mención nuestro informe del 2012".
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És a dir, l’Institut Espanyol d’Oceanografia ja dic, sortida de
dilluns, fa dos dies, també es mostra clarament a favor que es
faci això amb una història molt clara i és que crec que és el
darrer, que va en relació amb el que vostè també deia, hem de
ser molt escrupolosos amb el pla de vigilància i amb el fet que
les coses es facin bé, si és així tot el que són els riscos estan
controlats, tots sabem que el risc zero no existeix ni cap científic
del món no li dirà que pugui fer les coses a risc zero, però sí que
amb un risc realment molt minimitzat, i això és el que nosaltres
voldríem que quedàs i per part nostra, en les coses que siguin de
la nostra competència, sense cap dubte, hi estarem a l’aguait.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 252/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a vessament al mar de contaminants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la Pregunta RGE núm. 252/13, relativa a
vessament al mar de contaminants, intervé el Sr. Nel Martí i
Llufriu del Grup Parlamentari MÉS, el seu autor, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No conec aquest escrit de l’Institut
d’Oceanografia, conec l’anterior i l’anterior recomanava el
tractament dels sediments dels fangs a terra, per tant, hi deu
haver alguna cosa aquí que, d’acord, segurament no tenc, però
m’agradaria realment conèixer els termes en què es pronuncia
l’institut. 

En qualsevol cas, torn dir el mateix, l’institut es pronunciarà
en funció d’un informe que, entenc que vostè no pot qüestionar
ni ha de qüestionar perquè és el d’una empresa privada, però
que crec que l’hauria de preocupar com a mínim i hauria de
preocupar -hi torn insistir- que no agafin mostres d’allà on se
sap que hi ha més contaminació.

Vostè em deia..., però jo en aquest sentit l’instaria que mirés
els escrits originals perquè Autoritat Portuària constantment es
refereix als empresaris i als pescadors, però les cartes que tenc
dels empresaris i dels pescadors no diuen açò.

Què diuen els pescadors?, que mostren la seva preocupació
pel fet que 7 de les 23 mostres analitzades a la zona del dragat
del port de Maó presentin nivells elevats de mercuri i
recomanen que aquest material n s’aboqui a la mar, a mi,
m’agradaria que miréssim els originals.

I sobre els empresaris, l’instaria simplement que mirés la
pàgina web d’Autoritat Portuària en el blog del president, què
diuen els empresaris menorquins sobre aquest dragat, diuen que
el volen i que el volen en condicions, perquè els empresaris
saben perfectament què passa. 

Li torn recordar la història, des dels anys 70 s’aboquen
efectivament per l’empresa bijutera i per l’empresa del caçat
tota una sèrie de tòxics, precisament a aquella zona on hi ha més
contaminació on lògicament havien de sortir uns nivells de
mercuri molt elevats, però, algú pot trobar lògic que d’allà no
s’agafi cap mostra? Em sap molt de greu, no ho puc acceptar. 

No ho puc acceptar i no ho puc acceptar molt menys quan el
primer estudi, deixem el GOB, vostès poden dir que el GOB té
una posició..., la Universitat de Barcelona -la Universitat de
Barcelona- on hi ha crec que el millor ecòleg de la història, el
Sr. Margalef, crec que té un reconeixement, el seu equip
descendent del Sr. Margalef, ningú no el pot..., el pot qüestionar
algú? 

La Universitat de Barcelona va qüestionar l’estudi del 2009,
s’ha demanat a la Universitat de Barcelona què pensa de l’estudi
del 2011?, hauríem de fer-ho, hauríem de qüestionar una
empresa, el que sé és que hem de garantir que el dragat es faci
en condicions i és el que vol la societat menorquina perquè ens
afecta la salut, afecta el medi ambient, però he d’insistir que
afecta el nostre sector turístic. 

Feim valer cada dia quan sortim al carrer que som Reserva
de la Biosfera i que actuam d’acord amb els criteris més
exigents respecte del medi ambient i del medi marí, però hem
d’actuar en conseqüència i ho hem de fer perquè ens hi jugam
la nostra imatge i aquesta imatge en aquest moment val molt,
molt, no més que la salut i el medi ambient tot i que el context
econòmic crec que a vegades ens fa perdre de vista el que és
prioritari, però és molt important i en aquest moment crec que
està degradant i pot deteriorar aquesta imatge.

Per tant, insistesc, crec que el Govern, que té presència dins
Autoritat Portuària, que a més a més és responsable d’una sèrie
d’informes, efectivament, que són previs, són necessaris per
executar aquest projecte, faci valer aquestes garanties i ho pot
fer, tot i que sigui una altra institució, tot i que sigui una
institució que depèn de l’Estat, ho pot fer i crec que ho hauria de
fer. El que li demanam és que ho faci.

La segona pregunta anava, reiterativa, li podria..., però va en
la mateixa idea. Permetrà, evitarà que es pugui produir
l’abocament de contaminants, d’alts contaminants en mercuri a
la mar?, o s’assegurarà com és la seva responsabilitat, apart de
la tramitació, s’assegurarà que l’execució es faci amb aquestes
garanties que crec que des de Menorca reclamen?

Insistesc, m’agradaria -i li ho dic amb tota sinceritat- que
mirés les cartes originals del que diuen els pescadors i els
empresaris, perquè estic cansat de sentir aquesta cançoneta que
amolla Autoritat Portuària que no s’ajusta a la realitat. No
s’ajusta a la realitat.

També bastaria veure el que tradueixen o el que expressen
els mitjans de comunicació, directament, però bé, anem a les
cartes originals perquè crec que també és important.

M’agradaria que aclarís finalment, per no allargar el debat,
crec que ha estat prou definit per dues parts, quina seria la
posició finalment del Govern, si pensa fer alguna cosa més o si
dóna la tramitació per correcta i per tant, s’executarà
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possiblement d’aquí a dos mesos el dragat que té previst
Autoritat Portuària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb el que és
la possible contaminació per mercuri, idò les mesures que es
varen adoptar per la gestió del material procedent del dragat
coincideixen totalment amb la recomanació de la documentació
tècnica de referència estatal en aquesta matèria, que són les
Recomanacions per a la gestió del material dragat als ports
espanyols, redactades per CEDEX, Puertos del Estado, Institut
Espanyol d’Oceanografia i altres entitats oficials competents en
la matèria.

Li ho he comentat abans, ha estat informat favorablement
pels distints organismes ambientals competents que han
intervingut en el procés de tramitació i aprovació del projecte
incorporant-se les condicions i prescripcions realitzades per
aquells organismes al projecte del dragat. 

És un poquet tornar a allò de sempre, home, jo en qüestions
de mercuri li podria parlar de tot allò que m’han apuntat, d’on
estan els residus perillosos en mercuri, les antigues piles de
mercuri, el termòmetre, les radiografies, els pots de pintura,
quant als abocaments de terra i a mar quins són els abocaments
que poden contaminar o no, però crec que situant-nos en el que
és el context del dragat del port, sense cap dubte... hauríem
d’estar sobretot en el que diu la legislació.

La tramitació dels expedients d’abocament des de terra a la
mar, idò s’ajusta a l’article 150 del Reglament de la Llei de
costes, durant la tramitació d’un expedient d’abocament a la
mar, sempre es requereixen informes d’altres administracions
afectades i aquí, que totes les administracions coincideixin que
les coses més o manco estan alineades amb uns matisos que es
fan, en un sentit i en l’altre, idò el que te vol dir és que les coses
no deuen estar tan malament, Sr. Martí, i si no, sempre hi ha...
si un vol qüestionar la base, idò que es qüestioni. 

El que em sap greu és que es qüestionin les bases per
qüestionar, a nosaltres ens ha passar ja alguna vegada, eh? Vull
dir, Oceana va qüestionar el tractament que donam a la
posidònia i sense dir-nos res se’n va anar cap a BrusselAles i ens
va posar una demanda o una denúncia o va denuncia que tal...
i la Comissió Europea no només la va desestimar, sinó que ens
va tornar un escrit en què deia “ho feis bé”.

Vull dir que no basta que ho digui segons qui perquè les
coses després siguin veritat i en aquest cas si hi ha tanta
seguretat que les coses no puguin estar bé, aposta hi ha els
tribunals que hi ha. Els serveis, tots, d’aquí i de Madrid amb els
organismes que li he dit, idò estan alineats en aquest aspecte,
per tant, llevat que poguessin comparèixer coses noves, no
creim que haguem d’estar... idò, per canviar ni per fer res i,

efectivament, si no...nosaltres ara, com li he dit, vàrem demanar
també a l’Institut Espanyol d’Oceanografia que ens digués la
seva opinió, però amb aquesta carta que hem vist avui ens
imaginam que anirà en aquesta línia i si és així no estam per
canviar tots els informes que, com li he dit, des de la Direcció
General d’Ordenació del Territori per part d’uns tècnics fins a
la Direcció General de Medi Natural i el Medi Rural hi pugui
haver. En aquest aspecte per part nostra, creim que les coses
estan ben fetes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, intervé el Sr. Martí i Llufriu, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acabaré perquè crec que ho tenim tot dit, en qualsevol
cas, tot està ben fet, no ho sé. Li record l’antecedent d’Addaia,
segur que vostès tenen l’expedient i podran veure aquesta
mateixa empresa com al final -al final- de l’adjudicació del
procés es va haver d’aturar i com -els ho vull recordar- l’estudi
del 2009, l’informe que havia de determinar el tipus de dragat,
també era erroni, no d’aquesta empresa és cert, d’un altra. Per
tant, davant tants d’errors, un poc de prudència crec que no faria
en absolut cap mal. 

Quan em diu l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el darrer
informe que tenc és de dia 29 de gener del 2013 i en aquest el
que diu és que... posa de manifest el perill que els sediments es
tirin directament al port de Maó, si és aquest, si vostè diu que en
té un altre, m’agradaria saber-ho. 

En qualsevol cas, reiter que crec que en aquest moment el
procediment no ha obtingut la credibilitat, no d’alguns grups
determinats, sinó de la societat menorquina. Crec que no i ho
dic sobretot pensant en un sector molt implicat que és el sector
de l’empresariat, és realment el primer interessat que al port es
faci el dragat i en canvi, és el primer que diu que el vol, però
amb garanties. 

Per tant, crec que és suficient perquè el Govern ho miri amb
lupa, amb lupa i no ho qüestioni, però demani unes garanties, no
ho qüestionin, no és necessari que qüestioni l’empresa, però pot
ser també valdria la pena saber de nou què diu la Universitat de
Barcelona respecte de l’informe. No dubtaré, li ho garantesc, no
dubtaré de la independència de la Universitat de Barcelona, no
ho dubtaré, però de l’empresa, els antecedents de la qual són els
que són, doncs voldria estar tranquil i crec que aquesta
tranquilAlitat és la que també voldria el conjunt del sector de
l’empresariat.

Per tant, li tornaria reclamar el mateix que li deia al principi:
implicació i que doni tranquilAlitat i aquesta tranquilAlitat només
es dóna amb garanties que el primer informe, l’arrel, el bessó de
tot aquest procediment és correcte, perquè si no la resta no
valdrà res.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica, intervé el Sr. Conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. Crec que quan parlam de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia que havia fet un informe
com bé diu vostè que diguem que anava un poquet més
favorable als seus postulats i quan es donen les informacions
que faltaven a l’institut,  rectifica al cap d’uns dies i ja dic, està
signat per Eduardo Balgueiras Guerra, director de l’institut,
quan rectifica i diu “no, ens ho hem mirat, amb aquestes proves
noves que hi ha, efectivament, està correcte”, idò jo entenc que
si aquest institut espanyol d’oceanografia, que deu ser
possiblement una de les principals institucions per no dir la
principal institució que tenim dins l’Estat espanyol, crec que
també li podem reconèixer imparcialitat total, tanta, com a
mínim, com la que pugui tenir qualsevol universitat d’Espanya
o de la resta d’Europa o del món, idò crec que deixa clar que
han estudiat i analitzat els processos i que han mirat si
efectivament les mostres estaven ben agafades o no, perquè si
no estaríem dubtant de la principal institució possiblement en
temes d’oceanografia. 

En això crec que... és més, tal vegada partint d’aquells errors
tipogràfics o d’algunes informacions que no s’haguessin donat,
idò l’institut lògicament va fer l’informe d’acord amb la
informació que tenia, però quan canvia... i li puc deixar aquesta
mateixa còpia i ho tendrà, m’imagín que no hi ha d’haver...a
més no ve dirigida a mi, perquè va dirigida a Autoritat
Portuària, però sé cert que no han de tenir cap impediment des
d’Autoritat Portuària perquè la tenguin, tot el contrari i a més
està dient que les recomanacions que feia estan incorporades,
moltes, al pla de vigilància i jo amb allò que sí coincidesc i crec
que hi coincidim tots és que, efectivament, no només el que diu
l’empresariat per l’empresariat, qualsevol persona de
coneixement i normal i corrent ha d’exigir que les coses es facin
amb la màxima seguretat possible i aquí és on nosaltres som. De
fet, ja li he dit que nosaltres hem posat tota una sèrie de
condicionants, en qualsevol cas, la Direcció General
d’Ordenació del Territori deim que mentre durin els abocaments
es realitzarà el pla de vigilància i control que consistirà en un
control analític de l’afluent i del medi receptor amb una
freqüència que pot variar segons cada cas, és a dir, que nosaltres
li posarem les freqüències, els paràmetres que hem d’analitzar,
tant microbiològics com fisicoquímics també variaran en funció
del projecte, PH, conductivitat, sòlids en suspensió, metalls
pesants. 

Una altra de les condicions és que el resultat de les
analítiques es remetran puntualment a la Direcció General
d’Ordenació del Territori la qual, si ho considera oportú, podrà
incrementar la freqüència i en el cas que els resultats analítics
indiquin un nivell de contaminació més elevat que el permès per
la normativa vigent, sense cap dubte se suspendrà l’abocament,
és a dir, que hi estarem a sobre contínuament, que, a més, és
l’establert a tota la reglamentació.

Ja li dic, vull suposar que la gent que ha hagut, de qualque
manera, examinar que aquest estudi estigui ben fet, ho ha fet des
de l’Institut Espanyol d’Oceanografia i nosaltres ens hem hagut
de basar en el que ens ha arribat i en base a això, doncs,
concloem que efectivament es podria tirar endavant amb aquest
projecte de dragat del Port de Maó. 

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 765/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a proliferació de serps a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 765/13, relativa a
proliferació de serps a Eivissa, intervé la diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Socialista, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bon vespre, Sr. Conseller. També bon
vespre a la directora general de Medi Natural, la Sra. Lliteras.

És una pregunta, primer de tot, crec que cal explicar que és
una pregunta que és acompanyada de tota una sèrie d’altres
preguntes, però que per qüestions, diríem, de pràctica
parlamentària ha quedat separada de la resta de preguntes, ho
dic perquè eren tota una sèrie de preguntes que s’emmarcaven
dins l’àrea de sanitat vegetal, dins sanitat forestal, dins l’àrea del
medi natural, com era el tema de les serps, però també hi havia
altres tipus d’espècies invasores i altres tipus de plagues. Ho
dic, per tant, perquè la pregunta queda una mica ara aïllada de
la resta, però bé que també serà un tema que, per tant, tornarem
a comentar dins el marc general. 

També comentar-li que òbviament aquesta sèrie de
preguntes no només la de les serps sinó també la resta
s’emmarcaven dins aquesta preocupació que hi ha dins la
preservació del medi agrícola i del medi forestal, òbviament són
important a totes les illes, però a Eivissa agafen una força molt
especial per la seva massa boscosa i també òbviament perquè
tenen un impacte sobre el medi ecològic, però òbviament també
tenen un impacte important, indirecte per dir-ho així, dins el
marc econòmic. Òbviament, entenem que tot allò que pugui
crear una distorsió dins l’única indústria que tenim que és el
turisme, per tant, crea un greuge perquè degrada el marc natural
de l’illa.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 37 / 6 de març del 2013 505

 

Per tant, entenem que mantenir aquest medi és una obligació
de tots no només per consciència, no només, diríem, per raons
econòmiques sinó també, conseller, perquè tenim una legislació
que obliga i la coneixem, per tant, tampoc no l’anirem aquí a
esmentar tota, però sí que obliga les comunitats autònomes a
lluitar contra les espècies invasores, contra les plagues en
general i que, per tant, és responsabilitat de tota administració,
de l’administració autonòmica, de tota l’administració pública
fer-hi front. 

També som conscients que tenim aquesta consciència
econòmica, aquesta consciència de medi ambient, aquesta
importància legislativa que ens obliga, però també veim que és
un pressupost, el de medi natural, que s’ha reduït moltíssim,
amb una reducció de més o prop d’un 80% i que, per tant, es fa
difícil afrontar segons quines situacions. 

També en el pressupost del Consell d’Eivissa hi ha hagut
una rebaixa de més de 300.000 euros en el pressupost de la
Conselleria d’Agricultura. Per tant, tot això ho dic per
emmarcar perquè no facilita les tasques que s’haurien de dur
endavant i que pensam que són molt importants. 

Per tant, recordar que a Eivissa no hi ha hagut mai aquest
problema de serps, no hi és, no hi ha estat fins que tombam el
segle XXI, per dir-ho així. Sabem i recordam que és a partir de
2003 l’any que es varen detectar els primers exemplars que
exportaven, així ho constaten els diferents informes que s’han
fet, a través d’oliveres grans o bé de diferents arbres fruiters,
però grans, que es transportaven a Eivissa i que a partir de
llavors han anat proliferant. 

Actualment, ja es parla de serps, es parla en general, s’ha
vengut parlant amb els diferents mitjans de comunicació, però
clar, quan després es llegeixen els informes es veu que la realitat
és més complexa, ja tenim quatre, quatre espècies diferents,
quatre tipus diferents de serps a Eivissa; totes elles són nocives,
i així ho demostren els informes, per al medi natural de l’illa
d’Eivissa, per a l’activitat cinegètica, però també és cert que una
d’aquestes quatre espècies que s’ha detectat també ja pot tenir
alguns trets d’una certa, ho diríem així per a no tampoc, no és
la finalitat d’aquesta pregunta crear cap tipus d’alarmisme, però
sí que n’hi ha una d’aquestes que ja presenta un cert grau de
perillositat també per a les persones. 

En aquests darrers temps s’han detectat, així també ho diuen
els informes, més de 120 observacions, hi ha més de 7
observacions de la serp verda, de blanca n’hi hauria més de 27
observacions, més de 91 casos de les diferents serps. Per tant, hi
és en tot els sentits. La serp verda, en castellà coneguda com a
la serp bastarda, és aquesta que té aquests trets de perillositat,
també hi ha més de 7 observacions. 

Clar, també el problema arriba, òbviament, per aquesta
manca, diríem, de control o de posar-se a fer feina en aquests
camps, el problema també arriba a Formentera, arriba a
Formentera també amb observacions, amb més ja de 6
observacions, arriba a la Mola, arriba al Torrent Fondo, però ja
ultrapassa també el territori que és estricte de la zona del
Torrent Fondo ja amb observacions a altres llocs també de l’illa
de Formentera.

Per tant, jo crec que amb aquesta problemàtica i, des del
meu punt de vista, és com si la gravetat del problema o la gran
proliferació que hi ha d’aquestes serps a Eivissa i que comença
a Formentera hagués fet desistir la tasca de les diferents
conselleries, tant la del Govern com la del Consell d’Eivissa i la
de Formentera, hagués fet desistir de fer-hi front, la dificultat,
potser les causes econòmiques del moment; però clar, entenc
que no es pot deixar aquest problema a lloure com es deixa, s’hi
ha de fer front encara que sigui amb més dificultats, però s’hi ha
de fer front, el Govern ha d’encapçalar aquesta iniciativa per
fer-hi front i no es pot deixar que aquest problema, que
s’agreuja cada vegada més, que té tots aquests problemes
importants per a la fauna, per a la flora d’Eivissa i de
Formentera, que quedi sense resoldre i que quedi sense cap tipus
d’actuacions.

Per tant, davant aquest problema, la meva pregunta era molt
clara, vull dir, quines mesures pensa prendre el Govern en
aquests moments per atacar aquesta proliferació de les serps a
Eivissa entenent que, o com a mínim entenc, que no s’han fet o
no s’han pres mesures davant aquest problema. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, en primer
lloc, per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori s’ha fet un esforç important per avaluar i identificar
totes les trobades de serps a Eivissa en els darrers deu anys, i
s’ha determinat la presència de tres serps ibèriques, molt
probablement arribades de manera accidental en plantes
d’enjardinaments. Les serps pertanyen a tres espècies que són:
la serp verda, la serp blanca i la serp de ferradura. De les dues
darreres s’ha detectat cria a la natura i, en principi, es poden
considerar naturalitzades a Eivissa. A la península aquestes
serps es consideren inofensives i antropòfiles, és a dir, que solen
trobar-se a llocs humanitzats ja que una part molt important de
la seva dieta són principalment rates i ratolins. I també hem de
dir que són freqüents en els vedats de caça.

Per altra banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori va contractar un estudi de viabilitat del control dels
ofidis introduïts a Eivissa i a Formentera que va dur a terme
l’Associació Patològica Espanyola i que està publicat a la
pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori. En el resultat de l’estudi queda de manifest l’extrema
dificultat que hi ha en l’eradicació de cap espècia de serp, de fet,
l’única illa on s’ha aconseguit eradicar serps, en aquell cas una
espècie d’escurçó, ha estat a les Columbretes, a l’illa grossa de
sols 14 hectàrees, amb l’expeditiu mètode de cremar tota la
vegetació de l’illa i posteriorment amollar-hi porcs. 
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La introducció de serps, ho dic perquè aquest mètode supòs
que no és extrapolable a cap altra illa de les que tenim, no ho dic
pels porcs, precisament, sinó per pegar-hi foc.

La introducció de serps és un fet que s’ha produït a moltes
illes del món, a vegades amb efectes catastròfics per a les
espècies insulars, però en cap cas, ni tan sols amb inversions
econòmiques molt elevades, ha estat possible eradicar una serp
introduïda a una illa de l’extensió d’Eivissa o Formentera. El
cas més conegut en el món, per fer-nos un poc una idea, és el de
l’illa de Guam, en el pacífic, que està sota la sobirania dels
Estats Units, illa sense serps on al voltant dels anys cinquanta es
va introduir accidentalment una serp arborícola, que li diuen la
Boiga irregularis, en mercaderies arribades per via marítima.
L’administració americana ha fet campanyes intenses,
intensíssimes, amb una inversió de 4 milions de dòlars anuals
sense aconseguir res més que baixar la densitat. De cap manera
eradicar-la. I allà la serp ocasiona problemes molt més greus
encara que a Eivissa, ja que a Guam han extingit dotze espècies
d’ocells, sis espècies de llangardaixos i dues espècies de rata
pinyada, algunes d’elles endèmiques i no adaptades a la
predació de serps.

Per què dic això? Perquè efectivament la situació és greu i
molt complicada. S’ha suggerit establir mesures de control
d’entrada de mercaderies i en especial plantes ornamentals que
poguessin servir de via d’entrada de les serps. Es comenta que
solen venir, moltes vegades, dins les arrels de les oliveres o fins
i tot si no les serps sí els ous de les serps i després s’acaben de
desenvolupar aquí. 

Clar, posar traves en el control d’entrada de mercaderies
implicaria modificar la normativa europea de lliure circulació
de mercaderies que tenim, hi ha lliure circulació de persones i
mercaderies dins tota la Unió Europea. Suposaria, si això fos
així, a més, unes instalAlacions de quarantena inviables i una
dedicació d’inspecció amb un cost elevadíssim per no
aconseguir realment treure o eradicar-les, ja que les espècies ja
hi són i s’si han assentat a més a l’illa, que això és el més
complicat, que són serps que dins aquest territori s’hi adapten
molt bé. 

També les gestions fetes davant el ministeri varen permetre
que aquests ofidis introduïts a Eivissa i a Formentera els
tenguéssim inclosos com a espècies invasores en el Reial Decret
1628/2011 que regula el catàleg d’espècies invasores, perdó, el
catàleg d’espècies exòtiques invasores, ja que a la península les
tres espècies gaudeixen de diversos graus de protecció, és a dir,
que allà són protegides i no es poden capturar ni eliminar. Per
tant, no era bo de fer també dir que aquí...al contrari, havia de
ser una espècie a extingir. D’aquesta manera a Eivissa
l’eliminació de serps per qualsevol persona és lícita sense cap
autorització específica.

Dia 13 de desembre de 2011 nosaltres vàrem optar per anar
fent formació i informació, i el que férem va ser, des de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, patrocinar
un curs de formació sobre la viabilitat de control d’ofidis a
Eivissa i a Formentera en el Centre d’Interpretació dels Amunts,
impartit per especialistes de l’Associació Patològica Espanyola.

Actualment es realitzen actuacions tendents a determinar el
grau real d’amenaça per a les espècies catalogades d’Eivissa i,
en principi, sembla, sembla que l’únic risc destacable podria ser
la predació sobre la sargantana de les Pitiüses per part de la serp
de ferradura quan és juvenil, per la qual cosa totes les serps que
arriben vives o mortes en els centres de recuperació són
sacrificades i es realitzen les anàlisis del contingut estomacal
dels exemplars capturats, i en una primera avaluació sembla que
la majoria de presses són animals de sang calenta com els
ratolins.

En resum, que la possibilitat real d’eradicar una espècie de
serp mediterrània, per tant, del nostre entorn amb adaptació molt
fàcil, perfectament adaptada a la climatologia i al medi natural
d’Eivissa en aquests moments, el que diuen els tècnics i es
desprèn també d’aquest estudi, és que és pràcticament inviable
eradicar-la. Sí que es fa feina per al control màxim d’aquestes
espècies foranes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé la Sra. Marí i Mayans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Allò que es desprèn és el que jo ja li he
dit des d’un principi, és aquest to de fatalisme, és aquest to de
com que no hi podem fer res doncs no hi feim res. Vostè ha
basat tota la seva intervenció en l’estudi aquest que es va fer de
viabilitat del control d’ofidis a Eivissa i a Formentera, que és
cert, vull dir, és un estudi que està molt ben fet i que per tant és
de coneixement i que ja ho sabem, i que el curs o la iniciativa
del curs que diu que s’ha fet a la zona dels Amunts o a la gent,
diríem, del Centre d’Interpretació dels Amunts és un curs que
es va fer l’any passat, ja ho sabem. Però clar, no es pot fer front
a aquest problema, és un problema que cada vegada creix més.
Per tant, encara que no anéssim a eradicar completament
aquesta espècia invasora com a mínim un propòsit d’intentar
tenir-la controlada, d’intentar mantenir una densitat sota uns
límits, que és el que vostè ha esmentat, que es fa a altres llocs
del món que es troben amb aquest problema d’espècies
invasores. 

El que intent transmetre-li és que no es fa res, senzillament,
perquè amb l’excusa  que és fàcil eradicar-la, que és inviable
eradicar-la, que ja podem dir que s’han naturalitzat a Eivissa i
a Formentera, per tant, no fa falta fer res i com que, a més, el
pressupost del medi natural està sota mínims, per tant, per què
ens hem de preocupar per això d’aquí? Total són serps, quatres
serps a Eivissa i quatre serps a Formentera no fan res.

També és per aquest sentit psicològic que també es diu i allò
que diuen els tècnics de Medi Ambient del Consell d’Eivissa,
diuen, si aquest problema hagués passat a Mallorca ja faria
temps que estarien intentant eradicar aquest problema, però clar,
com que el problema de les serps, benvingut sigui, passa a l’illa
d’Eivissa i a l’illa de Formentera, no hi ha aquesta necessitat, no
hi ha aquesta presència, no hi ha aquesta reflexió sobre la
importància que té el problema. I no faig aquí ara allò que és
diu, el tema aquest de l’eivissenquisme enfront dels mallorquins
i aquestes coses, però sí que, com que no hi ha cap actuació, si
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no hi ha actuacions en cap camp, la sensació que es té és també
aquesta.

Per tant, sabem que el problema és difícil, s’hauria d’haver
solucionat o s’hauria d’haver afrontat el 2003 o el 2004, no va
fer-se, i el problema creix en magnitud. Per tant, en algun
moment o altre l’haurem d’afrontar, per tant intentem afrontar-
ho com més aviat millor i amb les mesures que hi hagi en
aquests moments. 

No s’han fet gestions, i jo li diré com a mínim el parell de
coses que a mi se’m poden acudir que el Govern podria fer i que
no ha fet. No s’ha reunit amb el sector del viveristes, per
exemple, de la petita i mitjana empresa d’Eivissa, amb aquesta
associació. Aquest gent d’aquí clar que se sent la principal
responsable d’haver introduït aquest element, aquesta plaga o
aquesta espècie invasora a Eivissa i d’Eivissa a Formentera,
però també és cert que aquest gremi té solucions i aportaria
solucions que ajudarien a mantenir aquesta plaga sota control.
Per tant, aquesta seria una de les primeres gestions que s’hauria
d’haver fet.

Dos, gestions que es varen fer amb la Guàrdia Civil que és
l’encarregada de controlar les mercaderies que entren i surten
dels ports d’Eivissa i de Formentera; es varen fer, s’ha deixat de
fer, les rutes de vigilància que es feien senzillament per
controlar el full de ruta de les càrregues que hi arriben. S’ha fet
una altra reunió amb la Guàrdia Civil per mirar si es poden fer
encara que sigui de manera aleatòria, que es poden fer, aquestes
vigilàncies en els ports? No és tan complicat, som illes, tot entra
pels mateixos ports i entra per un determinat port.

Per tant, controlar aquesta entrada de mercaderies que entren
totes en uns mesos determinats, que entren els mesos de gener
i de febrer que és quan entren les oliveres grans i que entren
aquestes oliveres grans d’una manera determinada, amb la bona
voluntat del sector del viver, amb la colAlaboració que si es
demana, perquè es feia i s’ha deixat de fer, de la Guàrdia Civil
en el control d’aquestes mercaderies, vol dir que no es podrien
començar a prendre algunes mesures? 

En formació, no li podria dir ja totes les mesures que aquí
amb l’informe aquest apareixen que sí es podrien tenir de la
mateixa manera que hi ha els cans ensinistrats per detectar la
droga, també hi ha els cans ensinistrats per detectar l’entrada de
les serps, seria un dels exemples més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, s’ha acabat el temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, ja vaig acabant.

Conseller, és per transmetre-li, i ja acab, ja en parlarem
d’aquests temes, però sí és per transmetre aquesta sensació que
no hi ha voluntat d’afrontar un problema, un problema que es
maximitza i que, per tant, deixaria o, com a mínim, intentaria
que se superàs aquesta desídia i aquest fatalisme i que es
prenguin les mesures i com més aviat millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Diputada, crec que
el to de fatalisme el dóna vostè, no jo, és a dir, vostè és qui diu
que pràcticament aquí estan en una situació d’alarma total i que
se’ls menjaran les serps pels peus, ja els mengen peus, no som
jo, Sra. Diputada, és vostè qui du un to de fatalisme a aquesta
situació.

Home, no li ho puc admetre, li diré més, no m’ho crec, no
sol dir no és ver, però no m’ho crec que els tècnics de Medi
Ambient d’Eivissa hagin dit això que vostè diu, perquè si no
vostè diria que tenim uns tècnics de Medi Ambient a Eivissa
molt poc professionals i uns irresponsables, i jo sé que no ho
són. Per tant, m’ho dugui i que m’ho digui a mi a la cara, que si
això fos a Mallorca faríem una altra història, això sí que és fer
“eivissisme” o el que vostè ha dit que s’havia de fer, per aquí ni
parlar-ne, ni parlar-ne. Perquè si qualcú surt beneficiat en
moltes coses no és precisament Mallorca i en els temes que jo
conec des de fa molts anys és Eivissa i Formentera, per tant per
aquí sí que tampoc no li puc admetre, jo, amb aquestes coses no.
És a dir que aquí es pot enfonsar Eivissa i als mallorquins ens
és igual, ni de conya, Sra. Diputada, no, no!

I li dic, no m’ho crec que hi hagi ni un tècnic de Medi
Ambient que sigui capaç de dir-me a la cara això a Eivissa, ara
no m’ho crec. Per tant, sí que crec que fa fatalisme.

Recomanacions se’n fan, però no sé si ha entès que hi ha
lliure circulació de persones, capitals i mercaderies dins la Unió
Europea. Vostè sap què són els PIF? Punt d’Inspecció
Fronterera. Els punts d’inspecció fronterera són els punts per on
dins la Unió Europea poden entrar totes les mercaderies de fora
de la Unió Europea, però quan han passat el PIF es poden moure
de qualsevol manera sobre tot el territori de la Unió Europea. La
Guàrdia Civil mai, mai, perquè si no hagués incomplert la
normativa, no ha aturat res, i li dic perquè en el PIF de
l’aeroport de Palma jo hi he estat present i hi he fet visites
continuades, per tant sé com funciona, i la Guàrdia Civil mai no
ho ha fet, el PIF el controlava des de la Delegació del Govern la
secció d’Agricultura. El PIF pel que entra de fora.
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I en el port d’aquí, tot el que entra ...

(Remor de veus)

... no, no, la Guàrdia Civil no hi pinta res aquí, a tota la
mercaderia interna no és ver, la Guàrdia Civil per què ha
d’aturar un camió perquè creu que li ha de fer una inspecció?
No ho pot, és que legalment no ho pot fer, perquè, és el que li
dic, de la mateixa manera que la pot aturar a vostè perquè sí,
perquè es mogui; si vostè és una ciutadana europea i se’n vol
anar a França hi va i la Guàrdia Civil, no perquè vengui
d’Espanya, la pot aturar. Per tant, això és el que hi ha.

Miri, que nosaltres feim recomanacions, nosaltres feim
xerrades i que, efectivament, és un problema greu, que l’únic
problema destacable li he dit quin era, i és que la sargantana
d’Eivissa doncs pot ser afectada; que continuam fent el que es
pot, sense cap dubte. Què podríem fer molt més? Hi podríem
destinar tot el pressupost possiblement de la conselleria i no el
radicaríem, no tant el problema és el que vengui de fora sinó el
que ja hi és, està adaptat. És a dir, pot pegar tots els bots que
vulgui, tenim unes espècies que són mediterrànies i s’han
adaptat perfectament aquí, perfectament, i venen, generalment,
com bé vostè ha dit, d’arbres que provenen de la península, per
tant de territori espanyol, i poden entrar aquí i nosaltres,
legalment, no els podem fer cap inspecció, legalment no els
podem fer cap inspecció, poden entrar com vulguin, igual que
entren les porcelles, els xots i els arbres.

Vostè, jo és que ho he sentit moltes vegades, els meus
pagesos de tota la vida em deien: hem d’anar al port i els hem
d’aturar tots els camions de porcelles i els hem d’analitzar,
perquè sé cert que duen una cosa o l’altra. No es pot, això a una
república bananera o segons a on es pot fer amb un dictador,
però aquí no perquè tenim un estat de dret, per tant ens haurem
d’adaptar.

I la globalització, per desgràcia, Sra. Diputada, ens ha duit
a això, ens ha duit que té pros i té contres, m’entén? Per tant,
que si ha de fer, mentalitzar i amb els (...), nosaltres
recomanacions en feim; efectivament, aquí parla que es poden
tractar de dues maneres, amb biocides o aturant la circulació, ja
diu que no es pot l’estudi, amb biocides diu que no perquè són
tòxics i una altra qüestió, però diu molt clar que tendria un cost
bestial per a uns resultats que no hi serien.

Per tant, hem de continuar fent-hi feina i el que li vull acabar
dient és que no li puc admetre de cap manera és que em digui
perquè a Eivissa hagin entrat serps, perquè aquí a Mallorca
també en tenim de serps, tot el que teniu a Eivissa ho tenim aquí
multiplicat per un poc més, per tant ... El que passa és que no
s’han menjat encara cap nin, però en el moment que es vegi ...

(Remor de veus)

... no, però és que si es mengen un ratolí, doncs bé no ens sap
greu que hi siguin, però haurem de veure com hi convivim.

Per tant, li dic: em sap molt de greu que facem
manifestacions d’aquestes que si això passàs a Mallorca estaria
solucionat, perquè és injust i és totalment fals.

II. Compareixença RGE núm. 11325/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre la
importació de residus.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia, relatiu a la compareixença RGE núm. 11325/12, del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
per tal d’informar sobre la importació de residus.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzá per fer
l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per tal de contestar
aquesta pregunta nosaltres el que hem de fer és analitzar quines
són les autoritzacions que són competència de la pròpia
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en relació
amb el tema o amb l’objecte d’aquesta iniciativa.

Per una banda, hi ha l’autorització per al tractament de
combustibles derivats de residus a la planta incineradora de Son
Reus, que correspon a la modificació no substancial de
l’autorització ambiental integrada de la planta de tractament de
residus de Son Reus. Aquesta modificació de l’autorització
ambiental integrada es va tramitar tot conforme amb el
procediment contemplat a la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta
tramitació correspon a l’expedient M07/2011, d’autorització
ambiental integrada de la Comissió Balear de Medi Ambient i
ha seguit les següents passes administratives.

Dia 8 d’agost del 2011, amb registre d’entrada a la CAMAT
número 3141, de dia 8 de maig del 2011, el Sr. Ángel Fernández
Homar, en nom i representació de TIRME, SA, solAlicita
modificació no substancial de l’avaluació ambiental integrada
del COTIR de Son Reus, consistent en la inclusió de nous
residus a tractar, codis LER 19.08.05, 19.12.12 i 20.03.07 i nous
residus perillosos generats.

Amb data 16 de novembre del 2011, el Servei de Residus i
Sòls Contaminats de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic emet informe de
deficiències i insta el promotor a aportar nova documentació.

Dia 22 de desembre del 2011, el mateix Sr. Ángel Fernández
Homar, en representació de TIRME, SA, presenta documentació
i esmena parcialment les deficiències detectades a l’informe del
Servei de Residus i Sòls Contaminants de la Direcció General
de Medi Natural.
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Després, amb data 6 de juny del 2012, el Sr. Pedro Barceló
Martínez, en nom i representació de TIRME, SA, presenta
documentació i esmena la resta de deficiències detectades a
l’informe del Servei de Residus i Sòls Contaminants de la
Direcció General de Medi Natural. En aquesta documentació de
dia 6 de juny del 2012, dins la quantitat genèrica de 693.000
tones per any autoritzades a tractar s’hi inclouen, entre d’altres,
el codis LER 19.12.10, combustible derivat de residus, i
19.12.12, residus combustibles, mescles de materials provinents
del tractament mecànic de residus distints dels especificats en
el codi 19.12.11, amb una anotació a peu de taula on s’indica:
els residus provinents del tractament mecànic de residus, quan
el seu destí final és la valoració energètica, es codifiquen
indistintament amb els codis LER 19.12.10 i 19.12.12, donat el
seu valor com a combustible.

Amb data 3 de juliol del 2012, el Sr. Pedro Barceló
Martínez, en nom i representació de TIRME, SA, presenta
documentació on s’especifica concretament la quantitat
estimada de tractament de cada tipus de residus, on
s’especifiquen les quantitats de 60.000 tones per any, pel codi
LER 19.12.10, 60.000 tones per any, pel codi LER 19.12.12.

Amb data 11 de juliol del 2012, el Servei de Residus i Sòls
Contaminats de la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic emet informe favorable.

Amb data 12 de juliol del 2012, el Servei d’Assessorament
Ambiental emet informe tècnic i proposa al Sots-comitè
d’autoritzacions ambientals integrades informar favorablement
la modificació no substancial de l’autorització ambiental
integrada del COTIR de Son Reus.

Amb data 12 de juliol del 2012, el Servei d’Assessorament
Ambiental emet informe jurídic favorable de la modificació no
substancial de l’autorització ambiental integrada del COTIR de
Son Reus.

I amb data 11 de desembre del 2012, es publica en el BOIB
núm. 184 l’acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears, de 19 de juliol del 2012, de la inclusió de nous
tipus de residus perillosos autoritzats i modificació de les
quantitats autoritzades en el COTIR de Son Reus de TIRME,
SA.

Per altra banda, l’autorització per al trasllat de combustibles
derivats de residus de fora de les Illes Balears, aquesta
autorització no és preceptiva sempre per a qualsevol trasllat de
residus, únicament per als casos contemplats a la Llei 13/2012
i als articles 12.4.d) i 25 de la Llei 22/2011, en concret, no és
preceptiva per al trasllat de combustible derivat de residus
provinents d’una altra comunitat autònoma. Això queda ben clar
a l’informe del Servei de Residus de la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, de data 28
de gener del 2013, R11/13 SRC.

Per tant, cal aclarir que s’ha comunicat a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per part de l’operador
Planta Intercomarcal de Reciclatge, amb escrit d’entrada
número 528/2013, de 8 de gener, on es diu que a partir de dia 9
de gener s’enviaran unes 75 a 100 tones diàries de residus CDR,
combustible derivat de residus, per al seu ús com a combustible
intern a TIRME.

Una vegada vist l’origen de les remeses de combustible
derivat de residus, hem de dir que es tracta d’un trasllat de
residus que són als codis LER 19.12.10 i 19.12.12 i la seva
procedència d’origen, la comunitat autònoma de Catalunya, cal
dir que, en aplicació de la Llei 13/2012 i dels articles que he dit
abans, no és preceptiva l’autorització per al trasllat de
combustible derivat de residus procedent d’una altra comunitat
autònoma, per la qual cosa no pertoca autorització per part de la
comunitat autònoma per a aquest trasllat de combustible,
podent-se realitzar sense més tràmit.

Per tant, un poquet el resum quin és? Que els residus que
venen de fora de la Unió Europea qui els hauria d’autoritzar és
el Ministeri d’Agricultura a Madrid; els residus que es mouen
dins la Unió Europea fora d’Espanya sí que necessitarien una
autorització per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern balear i els CDR que es mouen
dins Espanya no necessiten autorització.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions. Per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió
o si podem continuar.

Continuam idò. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon vespre, Sr. Conseller, gràcies
per assistir. De totes maneres aquesta compareixença arriba
tard, lamentablement, Sr. Conseller, com tantes altres coses,
arriba tard, un tema que és complex, perquè certament la gestió
dels residus és un tema transferit al Consell de Mallorca, però
clar, des del moment que el Govern, el Parlament, però a través
d’una llei presentada pel Govern en forma de decret llei, llavors
modificada pel Grup Parlamentari Popular, s’ingereix en les
competències del consell a través d’aquesta modificació de la
llei, naturalment li correspon donar algunes explicacions sobre
aquesta qüestió, des del nostre punt de vista, no sobre els tràmits
administratius que s’han fet, dels quals vostè ens ha fet una
exposició perfecta; la veritat, en teníem coneixement, perquè
nosaltres també hem pogut veure el BOIB núm. 184, d’11 de
desembre del 2012, que explica l’acord de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears, incloent els nous tipus de residus
autoritzats.
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De totes maneres a nosaltres ens ha cridat l’atenció,
almenys, que s’autorització segona a 19 de juliol del 2012 es
publica l’11 de desembre del 2012, just just després d’aprovada
la llei, és curiós des del nostre punt de vista, ens agradaria una
explicació.

I per altra banda, també m’ha explicat vostè el que ja
m’havia contestat a través d’una comunicació, una resposta a la
denúncia que va formular aquest diputat sobre l’arribada de
residus abans que el consell n’hagués aclarit la seva legalitat.

I arriba tard perquè el Consell de Mallorca ja hi ha renuncia
o ha fet un téntol, no? Llegíem a la premsa que la consellera de
Medi Ambient del Consell de Mallorca, Catalina Soler, ha
anunciat la paralització temporal de la importació de residus des
de la localitat catalana de Sabadell, per tal de ser incinerats a
Son Reus, perquè “no le salen las cuentas a la institución
insular, tanto por los costes de insularidad como porque ha
bajado la prima de las energías renovables”. Ens sorprèn que
la consellera Soler se n’adoni ara que hi ha costos d’insularitat
o en tot cas que se n’adonin ara qui li hagi fet els estudis
econòmics que hi ha costos d’insularitat i que no tenguessin
prevista la baixada de les primes d’energies renovables que s’ha
produït. Resulta que el benefici, per tant, només s’obtenia a
través de les subvencions a les energies renovables i darrera
d’aquest subterfugi de considerar els residus, combustible
derivat de residus, com a una energia renovable.

Permeti’m que li digui que crec que han fet el ridícul, han fet
una llei expressament per permetre la importació de residus que
ara resulta que no convé i que no és possible, que no dóna cap
benefici del que s’esperava, del que ens havia venut la Sra.
Soler concretament, en aquest cas més que vostè.

La llei ja va fer un pegat, nosaltres ja ho vam denunciar així,
una esmena que modificava i legislava sobre residus en lloc de
fer una llei de residus que per ventura hagués estat el normal si
volien fer un canvi tan substancial de la gestió dels residus a
Mallorca, com havien fet. Varen modificar una competència
transferida al consell, varen modificar un pla director sectorial
competència del consell, sense tenir cap tipus d’informes
jurídics ni informes mediambientals -no ens abstendrem en el
que ja hem dit durant el debat de la llei-, sense cap tipus de
participació ciutadana ni exposició al públic, crec que és una
qüestió també important amb els temps que corren i davant les
demandes de la ciutadania, un tema tan important com aquest no
hi va haver possibilitat que els ciutadans hi participassin en cap
moment, si no va ser a través de les reunions que pogueren
mantenir alguns diputats, representants de la societat civil
mallorquina. Per tant, una manca de rigor imputable al Govern,
en aquest cas, que va permetre aquesta modificació d’una llei,
per tant corresponsable del desgavell, no només una autoritat
administrativa, com hem entès de la seva intervenció.

Varen esmenar, per començar, el títol, perquè la llei es deia
de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats, afegint-hi noves
tecnologies, aigües i residus, per tant una llei que en el seu
moment vàrem definir com a Frankenstein perquè estava feta de
trossos de temes sense molt de sentit, sense molta coherència
entre uns i altres, poca coherència interna i, a més, en el títol
mateix desmunten l’argument que no era importació de residus,
sinó que era importació de combustible, perquè vostès parlen
directament de residus. Esmenes que feien referència, per tant,
a importació de residus, amb una sola esmena feien tot un nou
paradigma de gestió de residus a Mallorca.

Però també parlaven, per exemple, de deixalles d’origen
animal, sé que no és el tema concret que plantejam aquí, que era
importació de residus, però és una esmena sense cap tipus
d’informe que la suportàs, que feia un parell de coses que ens
preocupen i que les hi esmentaré perquè al final té a veure amb
això. Descarta ara la llei qualsevol altre sistema de tractament
més modern que es pugui fer dels residus animals, dels residus
carnis , perquè se suprimeix l’apartat 2 i 3 de l’article 24 del Pla
director sectorial de gestió de residus de Mallorca; això té la
seva importància perquè ara l’única opció que apareix en el pla
director és la incineració. I en el punt 2 concretament es referien
als requisits tècnics mínims a acomplir si es feia per incineració,
que és l’única opció que ara han deixat, i eliminen aquests
requisits mínims, requisits mínims que són alguns com evitar
contacte amb els operadors, automatitzar operacions de càrrega
i combustió per garantir la correcta destrucció i mantenir el límit
d’emissió de contaminants, acomplir el Decret de gestió de
residus sanitaris, sistemes de recepció dels animals, sistemes de
control d’emissió de gasos, no són qüestions menors, entenem
nosaltres. Tot això s’elimina, tots aquests requisits mínims per
incinerar els residus animals. Hem de dir que el pla director
limitava els residus animals que es podien tractar a les Illes
Balears, però això també s’elimina.

Això ens genera un dubte, també volen importar els residus
animals d’altres indrets? És una pregunta que ens ha quedat en
l’aire, que la vàrem formular a la tramitació de la llei i que no
en vàrem obtenir resposta.

Eliminaven també de l’article 24 del pla, el punt 3, que
manava al consell adequar el tractament de residus al
desenvolupament tecnològic i científic, per tant limitaven el
tractament de residus animals a la incineració. I ens preocupa
aquesta insistència a afavorir una sola modalitat de tractament.

Sobre el trasllat de residus o la importació de residus. Amb
la llei de les Illes Balears i la modificació que paralAlelament es
fa fer de la Llei estatal de residus i sòls contaminants van obrir
la porta a un negoci, un negoci que nosaltres hem dit des del
principi que és una mala imatge per a Mallorca, i permeti’m que
un dia com avui li pugui dir, que són decisions com aquesta, són
decisions com la importació de fems o la destrucció del territori,
i no Miquel Barceló o el GOB, qui perjudiquen la imatge de les
Illes Balears i de Mallorca en particular, són decisions
equivocades que han hagut de rectificar, com aquesta, són
decisions equivocades les que perjudiquen directament o
indirectament la imatge de la nostra comunitat; decisions
excessives i desmesurades, com també han demostrat convidant
la policia avui a l’estand de Berlín, perjudiquen la imatge de les
Illes Balears, hi volem insistir, i creen un abisme entre el que
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pensa la societat civil i els seus governants. No escolten vostès
la societat civil, no atenen a raons. S’han hagut de ratificar
perquè no han volgut escoltar raons i perquè ens han volgut
vendre una moto, com es diu habitualment, que no ha funcionat.
Jo no sé si per aquest motiu es varen negar en tot el procés de
tramitació de la llei a fer els informes que haguessin donat les
garanties jurídiques i mediambientals en aquesta modificació.

Insistim, i ho hem dit per activa i per passiva, i com que ja
m’esper la intervenció del Grup Popular, els diré que no
qüestionam la incineració, no la qüestionam tal i com l’havíem
emprada fins avui en dia, com el darrer recurs per gestionar els
residus que produïm a Mallorca, però que no són reutilitzables,
retornables, o reciclables; però mai, mai no havíem concebut
aquí la incineració com un negoci, com una forma de convertir
Mallorca en un lloc d’arribada de residus d’altres països o
d’altres comunitats autònomes, residus, en el format que sigui,
amb l’eufemisme que li vulguin donar, però són residus el que
vostès han permès importar a Mallorca. 

Són aquestes decisions les que perjudiquen la nostra imatge,
no que se’n parli o que es denunciïn, són les decisions que
prenen vostès les que perjudiquen la imatge de Mallorca. I el
Govern, com deia al principi, n’és corresponsable. Vostè ens ho
ha recordat i segons la mateixa Llei 13/2012, serà el Govern el
que haurà d’autoritzar la gestió de residus provinents de la Unió
Europea i citen vostès l’article 12 de la Llei 22/2011, de residus
i sòls contaminats, a la qual ja ens hem referit, que atribueix les
competències a les comunitats autònomes, una llei que atribueix
una competència molt concreta a la qual ens volem referir, la
vigilància i inspecció, article 12.4.d. Fan vostès la vigilància que
els pertoca en aquest cas? Es van preocupar de fer la vigilància
i la inspecció quan es va anunciar a la premsa l’arribada de
vaixells carregats de residus, de fems, sabent com sabíem tots
que els Serveis Jurídics del Consell de Mallorca, ja havien
advertit que sense la modificació de contracte amb la
concessionària no era legal? 

Jo em deman si varen complir amb la seva obligació, perquè
jo entenc que tenien una obligació en aquest senti. I crec que
vostès no varen complir amb la seva obligació. Per això
nosaltres vàrem fer una denúncia adreçada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, de la
qual vàrem rebre una resposta, que ens deia el que vostè ens ha
recordat a la seva intervenció inicial, deia que consideraven el
LER 19.10.10 com un residu no perillós. M’agradaria saber
quins controls ..., o si s’han preocupat de fer cap control, cap
vigilància, cap inspecció per arribar a aquesta conclusió, o si
s’han fiat de l’emissor dels residus.

És més, afirmen en aquesta resposta a la nostra denúncia,
que no els toca per autoritzar, com ha dit vostè, o denegar el
trasllat ja que això únicament està contemplat per supòsits en els
quals procedeixi la notificació prèvia. En el cas de valorització
energètica -l’eufemisme d’incineració- i no a un dipòsit o
abocament, se’n renten les mans. I això és el que nosaltres
pensam que ha fet el Govern de les Illes Balears sobre aquest
tema. El Govern legisla en matèria de residus, es legisla des de
la comunitat autònoma en matèria de residus, però se’n renten
les mans del que passi després o dels efectes de la seva
legislació. O, com deim en bon mallorquí, vostè m’entendrà
perfectament, se’n toquen el nas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, se li ha acabat el temps.

EL SR. BONET I BONET:

Vaig acabant, Sra. Presidenta, en un moment. 

A nosaltres hi ha elements que ens creen molta alarma. Els
vàrem demanar responsabilitat, deixar el tema damunt la taula,
finalment els fets els han obligat a fer un téntol i han posat en
evidència la realitat, era un negoci, perquè si l’únic argument
que tenien era el benefici dels ciutadans, de les paraules de la
consellera, per fer el téntol, només se’n dedueix que l’objectiu
era el benefici de la concessionària. I voldríem haver aprofitat
la compareixença -i amb això acab- per exigir-li que exerceixi
les competències d’inspecció i vigilància que li corresponen,
que ara amb el téntol no és adient demanar-li això. 

També aprofitam per fer-li una segona petició, no legislin a
mitges...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, se li ha acabat el temps.

EL SR. BONET I BONET:

...legislin en matèria de residus -acab-, però amb llum i
taquígrafs, amb exposició pública, amb participació ciutadana
i amb la tramitació parlamentària correcta. Reconeguin l’error
comès i resolguin els nostres dubtes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputat
Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També vull agrair la presència del
Sr. Conseller i del seu equip, ens costa trobar-lo en aquesta sala,
s’enreden les intervencions; com tothom sap en aquest
parlament és dificultós actuar amb la celeritat amb què el
Govern ha trobat una fórmula com és el decret llei per actuar
d’acord amb l’actualitat, però no els trobam en aquest
parlament, a l’inrevés, s’intenta que sigui lent en els seus
tràmits. 
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I evidentment jo intentaré parlar del que preocupa avui, del
que preocupa avui, que és el moment psicològic on ens estan
colAlocant amb les denúncies públiques Miquel Barceló, la néta
del Sr. Cousteau a Cabrera, de les polítiques ambientals que
s’estan duent a terme, i la seva responsabilitat, la seva, sobre la
imatge pública que s’està donant de les Illes Balears amb
aquestes actuacions, amb les retallades a espais públics i amb
tots els missatges de caràcter polític gravíssim que s’estan duent
a terme i dels quals vostè, per exemple avui amb un d’ells, que
és una de les estrelles d’alguna manera d’aquesta juguesca, hi
passa per damunt, no vol calibrar les conseqüències polítiques,
d’imatge pública, o es reserva per a la rèplica, no ho sé, que té
tota aquesta operació, perquè les té, Sr. Company, les té. Les té
i a qualcú voldrà donar culpes ..., per cert, vull aprofitar per
demanar-li que deixin de fer el ridícul qüestionant la figura
internacional del Sr. Miquel Barceló, qüestionin les seves
decisions de presència pública, naturalment, qüestionin el
missatge que vulgui elaborar dins el que és una polèmica
pública, però qüestionar des del Partit Popular i des de les
autoritats de les Illes Balears, els valors artístics del Sr. Barceló
és patètic. Ja ho he vist com a mínim a dos diputats fent-ho
circular per les xarxes, com si fos un artista que deu el seu
reconeixement internacional arreu del món, probablement el
més elevat de qualsevol artista viu en aquests moments, a les
subvencions que ha rebut..., bé, patètic! Sr. Company, patètic!
I li deman que almanco facin polèmiques públiques del nivell
que vulguin, però no ens facin fer un ridícul internacional,
perquè això, el valor d’obra que té, el MOMA, que tenen tots els
museus importants del món d’obra de Miquel Barceló, no
mereix el tractament que té. Més enllà de la polèmica a nivell
públic, que això és normal que hi sigui, i vostè l’ha de tenir i ha
de mantenir la seva posició, això li ho respect. Però no hi
fiquem la vàlua artística del Sr. Barceló. Ja li dic, diputats, eh?,
diputats!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, li record que som aquí per parlar de residus...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, no, no, no, residus ... perdoni, no, no Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, per tal d’informar sobre la importació de residus.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, no, una de les coses més importants políticament de la
importació de residus és la imatge internacional que està
provocant a les Illes Balears. Si no se sap veure la vàlua política
com per cridar l’ordre, que una de les conseqüències polítiques
més importants d’aquesta matèria és la que jo estic entendre és
no veure més enllà de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, jo li deman una cridada a la qüestió, i la qüestió
és la importació de residus, insistesc.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

I jo estic parlant d’això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està parlant de la vàlua artística d’un pintor i un artista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Estic parlant de les conseqüències polítiques internacionals
de, també, la importació de residus.

La veritat és que per cridar a l’ordre, Sra. Presidenta, i
perdoni que qüestioni amb vostè, hauria de ser molt, molt clar,
la llibertat libèrrima que hem de tenir els diputats per com a
mínim emmarcar allò que trobam rellevant de la qüestió que es
tracta, hauria de parlar de patates, i la veritat és que no estic
parlant de patates...

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, Sr. Alorda, això és un tema subjectiu...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo crec que és molt important parlar del que hi ha en el
carrer quan passen les coses. Evidentment jo ara parlaré del que
està passant avui i en parlarem passat Pasqua, per octubre o per
Nadal i comprendrà que jo hagi de començar dient, ara parlam
per Nadal d’allò que va passar..., deixi que parli que hi ha una
senyora, la néta del Sr. Cousteau, que és a Cabrera, em sembla,
de sentit comú, que les dues polèmiques estan lligades.

Però passant al tema, perquè evidentment m’agradaria tocar
el tema que ara toca. Diu que hi ha una unanimitat contra la
importació de residus en aquest parlament, en el Consell de
Mallorca. l’hem mantinguda tot aquest temps. Està prohibida en
el Pla director sectorial de residus sòlids de Mallorca. I jo li
deman una primera pregunta, Sr. Company, per què varen
canviar la normativa sobre residus?, per què hi ha una llei que
toca aquesta matèria, al seu parer, si no era necessari, si no
afectava absolutament a res? M’ho intentarà justificar?, perquè
a mi no m’ha quedat clar. 

Ens parlen que és una qüestió de combustible, però
repeteixi-m’ho, per favor, si vaig errat. 

Quan vostè ens ha dit que va rebre un escrit de TIRME
sobre allò que li havien d’autoritzar, li va demanar nous residus
a tractar, ho trobaré en el Diari de Sessions, però vostè quan ha
citat l’escrit, ha dit a veure si li havien demanat permís per a
nous residus a tractar, residus a tractar. La diferència, ja ho he
dit moltes vegades, entre combustible i residus, és que el
combustible un el compra perquè és una cosa valuosa; els
residus un els ven, els regala o paga perquè se’ls enduguin. És
molt difícil que tu facis negoci o que et regalin combustible. I
aquí evidentment vostès juguen amb les paraules, però és
sorprenent, a la llei que varen modificar, és a l’apartat de
residus, la paraula que figura a la llei és “residus”, i nosaltres
continuam tenint un pla director sectorial de residus de l’illa de
Mallorca, m’agradaria que el valorés, on diu que no es poden
tractar residus no procedents de Mallorca, no que no hi pot
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haver autoritzacions internacionals. No estic parlant de si és
legal mediambientalment fer-ho, vostè ens ho ha tractat per un
tema i (...). Dic que qui ha pagat les instalAlacions, qui ha fet tot
un pla per gestionar els residus sòlids de l’illa de Mallorca, s’ha
autoestablert unes regles a través d’un pla director, nosaltres no
el votarem, com vostè sap, això és una qüestió de PP, PSOE i
UM, però en una cosa vàrem estar d’acord, a la disposició
addicional primera i diu que no es podran tractar residus
procedents de fora de Mallorca, tret de Menorca, Eivissa i
Formentera. Això és el Pla director de residus i continua vigent,
continua vigent, Sr. Conseller, què en pensa?

Pensa que seria positiu que hi hagués una llei de residus per
tocar totes aquestes matèries? Creu que és bo dur residus
d’altres bandes per incinerar aquí? Creu que nosaltres hem de
fer incineradores per cremar els residus dels altres? O troba que
va ser un greu error, vostè que sempre s’esbrava amb els errors
del passat i les dimensions de les obres públiques si no estan
justificades, normalment ho fa en uns paràmetres temporals
molt limitats, però jo li deman que ampliï, ampliï els seus
horitzons. Què en troba d’haver 325 milions per ampliar una
incineradora que no havíem de menester, 325 milions? Creu que
va ser un error ara que ho ha analitzat? Ho troba una gran cosa
que es va fer just abans de les eleccions? Ho troba positiu? Creu
que s’haurà de revisar? Creu que n’haurem de tancar alguna o
creu que serà positiu perquè podrem cremar els fems dels altres?
325 milions d’euros, Sr. Conseller! No es paguen en dos dies,
eh?

Jo dic que és una estafa, i si han de modificar coses, facem-
ho. Modificaran la normativa existent? Vostè contribuirà perquè
el Consell de Mallorca modifiqui la seva o vostè a través d’una
llei de residus tocar la normativa vigent o li sembla bé?, perquè
em perdonaran una altra llicència d’actualitat, la “pirula”que li
estan fent a Mac Insular amb els residus de Ses Covetes, mirant
de defugir del monopoli creat per un altre pla de residus, el
d’enderrocs, és monumental. Si han de canviar els plans,
canviïn-los, però que el mateix Govern redacti una norma per
aplicar-se a un pla director i al cap d’un mes canviï el projecte
per intentar evitar complir el Pla director d’enderrocs, ens
sembla que és per mirar-s’ho, Sr. Conseller, per mirar-s’ho,
sobretot la gent tan eficaç, tan seriosa, tan magnífica, tan ...que
no comet cap error, com són vostè i el seu equip. Jo li
demanaria que pensin en aquest tema, perquè tenim dos
monopolis de tractament de residus, amb molts d’elements
delicats i discutibles damunt la taula. M’agradaria també que
s’hi pronunciés, no només que digués que la normativa existeix,
vostès que són tan hàbils per fer decrets llei quan la normativa
no els agrada, a veure si és que els agrada.

Ja varen fer un ridícul amb Pescara, Sr. Conseller, ja ha
arribat tard, quan vàrem demanar que parlés de Pesca ja s’havia
acabat. Ara ha vengut Sabadell, quan ha arribat també ja hi
havia un téntol. Vostè té novetats que realment hi haurà una
continuïtat al respecte? Sap de què està fet aquest combustible
que vol cremar? Vostè creu que nosaltres hem de contribuir a
cremar envasos que els altres no reciclen? Creu que és un
missatge bo per als ciutadans? Creu que per a la nostra política
de residus és positiu, és sa, és educatiu, és pedagògic que
nosaltres diguem que els que no vulguin tractar els seus residus
no passin ànsia, que basta que facin un compost maldit, i
nosaltres ja ho cremarem? Troba que és un missatge positiu.
Perquè sàpiga, per si no ho ha detectat, que dins la ciutadania de

les Illes Balears hi ha gent que continua pensant i que d’alguna
manera tot d’una  se’ls escapa la idea, tanmateix tot ho cremen,
no val la pena reciclar, tanmateix tot va allà. I si alimentam
aquest element, que hi és, Sr. Conseller, si no ho ha detectat ja
li presentaré persones que ho diuen, aleshores tota la política de
separació, tota la política que hem fet aquests anys se’n va en
orris. I la veritat és que els que no ho fan, veuran uns paquets
que cremam aquí i no crec que hi contribueixin. El nostre parer
és que no hi contribueix, jo li deman el seu parer.

I ja vaig acabant. L’únic que li demanaria, Sr. Conseller, és
que faci una reflexió molt seriosa de missatges que està enviant
quant a les polítiques ambientals que fa vostè a la seva
conselleria, sobretot importació de residus avui, però ja li parl
dels altres, no els citaré per por que em cridin a la qüestió. Però
és que és el context sumatori de missatges el que està posant en
un mapa negre l’illa de Mallorca dins un context internacional,
on hi ha una sensibilitat ecològica dels nostres clients i dels
nostres ciutadans, que es veuen estafats amb aquests tipus de
propostes que ningú no havia dit, que ningú no havia anunciat
mai, que ningú no havia anunciat mai! A l’inrevés, s’havia dit
tot el contrari i s’havia aprovat tot el contrari, que no duríem
residus de fora per cremar. Ara, sortir-nos que els residus
tractats ja no són residus, ho són dins els textos legals, ho són a
mitges, però els hem d’explicar que no ho són, francament em
pareix deshonest per als ciutadans i quasi preferia que donessin
la cara dient les coses pel seu nom.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, moltes gràcies una
vegada més per ser aquí, alguns diuen que ve poc, jo trob que ve
molt sovint, així com a la resta de l’equip que l’acompanyen,
directora general, cap de gabinet i als altres.

És molt difícil, ho he de reconèixer, preparar una
compareixença com la d’avui, perquè clar, si l’objecte de la
compareixença és parlar de quines autoritzacions ha donat la
seva conselleria per tal que el Consell Insular de Mallorca
permeti la importació de residus, clar, un pensa que parlarà de
quins són els tràmits legals que ha seguit la conselleria i si
realment ha fet complir la llei o no per donar les oportunes
autoritzacions. Clar, com que jo crec que aquesta qüestió no és
que estigui clara, està claríssima, que té totes les autoritzacions
que ha de tenir, l’informe favorable de la Comissió Balear de
Medi Ambient, de tots els tècnics possibles, ... però hem de
parlar d’altres coses, idò parlem d’altres coses.
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Tendrem un dèjá vu i tornarem al debat del mes d’octubre
i de novembre, no hi ha cap inconvenient, jo crec els fets no han
canviat. Només aprofitaré allò que va acordar la Comissió
Balear de Medi Ambient i intentaré ilAlustrar aquesta comissió,
si se’m permet, perquè realment crec que el que no hem de fer
és trampes en el solitari. I que ara es vulgui crear una polèmica
de si el combustible és residu o no és residu, quan està
perfectament codificat per la Llei 22/2011, el remet als annexos
1 i 2, on diu textualment, no m’ho invent. “Combustible
derivado de residuos” i li dóna una llegenda concreta codi LER
núm. 99, “residus combustibles mesclats amb materials
procedents del tractament mecànic de residus distints dels
especificats en els codis 19, 12 i 11" i li dóna uns altres codis.

Aquí a les Illes Balears no hem inventat res. A mi em
sorprèn tot aquest debat, des del punt de vista demagògic i
polític ho entenc tot, ja duim massa anys aquí com per no
entendre les coses, però realment des del punt de vista legal, que
és allò que li demanen a vostè, Sr. Conseller, de les
autoritzacions, és que no feim distint d’allò que van promoure
governs del Partit Socialista a Catalunya en el seu moment,
governs d’Espanya, Ministeri d’Energia del Sr. Zapatero, o
moltíssims països amb presumpta sensibilitat ecològica. Per
tant, primera qüestió, una cosa que es diu combustible sòlid
CSR, no ens ho hem inventat aquí, no és que de sobte un dia el
Consell Insular de Mallorca busqués un subterfugi, una “pirula”,
ha dit el Sr. Alorda, per intentar enganyar tots els mallorquins.
No, és una cosa perfectament regulada, perfectament legal,
perfectament utilitzada en altres indrets molt més desenvolupats
en moltes qüestions també mediambientals que no Espanya i les
Illes Balears, i promogut, i promogut pel Partit Socialista quan
ha governat, i coaliats, perquè a Catalunya Partit Socialista i
altres. Per tant, primera qüestió, no ens hem inventat res, no fa
falta aquí alarmar innecessàriament.

Però sí que hi ha una qüestió que em pareix especialment
rellevant, i jo també vull parlar d’avui. Els vaig dir, Sr.
Conseller, a totes les intervencions que vàrem tenir amb motiu
del debat de la Llei 13/2012, i avui malauradament no només
hem d’insistir sinó que ho hem de demanar de forma..., quasi
que diria pregar: deixin de fer mal a la imatge de les nostres
illes, és una autèntica vergonya. No conec cap país del món que
es dediqui a autocriticar-se i a fer propaganda negativa de si
mateix, no conec ningú. Som com Saturno devorando a sus
hijos, és que és una imatge... Com és possible que el Govern de
les Illes Balears, totes les empreses, facin un esforç perquè la
temporada turística pròxima sigui bona, en un mercat essencial
com és l’alemany, amb un objectiu que crec que tothom el
volem, vostès també, vull creure, crear llocs de feina, i ens
dediquem a suïcidar-nos. Convé que algú també, com vostè ha
utilitzat l’expressió, seré colAloquial, s’ho faci mirar, convé que
algú s’ho faci mirar i mesuri les conseqüències dels fet, perquè
això és no veure més enllà, això és ser curt de vista, això és
només partir d’uns demagògics i passats de moda apriorismes
que no s’aguanten avui, i avui les prioritats són molt clares.

I vostès només tenien una solució, només vostès tenien una
sola solució, Sr. Conseller, que afortunadament no és la que
aquest govern ha triat per via de la llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, s’ha de dirigir al conseller.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

M’hi estava dirigint. Sr. Conseller, la solució que aquest
govern ha facilitat és aprovar una llei que permetrà, si vol, al
Consell Insular de Mallorca, que aquesta és una altra qüestió en
què llavors entrarem, a no haver de pujar la tarifa als ciutadans.
Quina mostra més de sensibilitat i de realment uns polítics a
prop dels seus ciutadans?, que avui se’ns retreu, Sr. Conseller,
que no hi estam. S’ha dit que realment no pensam com la
societat civil. Jo crec que pensam en la societat civil i no en
negocis privats si es fa tot el possible des d’aquest parlament i
des d’aquest govern per buscar opcions per donar sortides que
no siguin pujar el 50% la tarifa d’incineració de residus a
Mallorca. Crec que es pensa en la butxaca dels ciutadans.
Alguns segurament només pensen en les portades dels diaris,
nosaltres pensam en unes altres coses.

Algunes de les qüestions que aquí s’han plantejat jo crec que
algú li recomanaria ser conseller del Consell de Mallorca,
perquè són debats totalment aliens a aquest parlament si un
contracte s’ha de prorrogar, s’ha de modificar, no s’ha de
modificar. Crec que aquí, sincerament, ocupant-nos del que són
les nostres competències, tant d’aquest parlament com del
Govern del qual vostè forma part, crec que, feina, no en falta.

Però no podem oblidar una qüestió molt important: per què
és necessari i per què es comença a buscar una solució per evitar
la pujada de la tarifa? Idò perquè el govern anterior va executar
i va recepcionar una obra que suposa un increment substancial
de la tarifa. I els fets són incontestables, els fets són aquests i no
són uns altres. Podran cridar el que vulguin, podran dir el que
vulguin, Sr. Conseller, però realment la nostra obligació, i en
això l’encoratjam a continuar fent-hi feina, és, primer, complir
i fer complir la legalitat; estic segura, i així ho demostren tots
els informes que vostè ha esmentat, que la conselleria vetlla pel
compliment de la legalitat en aquest tema, com en tots els altres.
Segon, no malmetre, com fan alguns, la imatge de les nostres
illes, sinó realment fer tot el possible per fer unes illes
sostenibles ambientalment i econòmicament. I, tercer, pensar
per damunt de tot en el benestar dels nostres ciutadans, que és
la nostra obligació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per contestar les preguntes o observacions formulades.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo ara repassava un poc,
perquè potser és vera que em vengut tard, però no serà que no
n’haguem parlat moltes vegades, d’aquest tema, perquè estava
repassant ara contestes escrites en el Ple, arguments, i ens anam
repetint un poquet tots, vull dir que estam fent un poc de refregit
de tot el que hi havia. Jo, si els pareix, faré un poquet de resum
del que he anat trobant, i ho he relacionat un poquet amb el que
m’han comentat els senyors diputats.

Em pareix que era el Sr. Alorda que deia si considerava
adequat revisar el Pla director sectorial de residus no perillosos.
Nosaltres evidentment creim que, si tocava, idò sí; per què?,
perquè això ha de permetre solucionar alguns dels problemes
històrics respecte del tractament de residus. Nosaltres el que
vàrem fer va ser complementar-lo.

El Sr. Bonet em parlava de residus carnis. Aquí també vostè
ho sap perfectament, Sr. Bonet, que teníem un vertader
problema a l’hora de fer la destrucció de residus carnis, per un
problema de cost, sobretot. Quan nosaltres arribàrem ens
trobàrem que tot això es posava dins uns contenidors i s’enviava
cap a la península. Vostè ho sap perfectament perquè duien la
responsabilitat de la conselleria en aquells moments, amb uns
costos anuals..., no voldria equivocar-me, però de més de
800.000 euros, em sembla. Això són molts de milions de les
antigues pessetes. Per tant vàrem girar tot això i amb aqueixa
norma que vàrem fer, amb aqueixa disposició que va quedar es
deixava en molt més bon lloc la destrucció d’aquests residus.

I de fet això es complementarà, i no estarem gaire, amb un
decret d’enterrament d’animals per a zones remotes; és a dir,
dins la Unió Europea hi ha una figura que es diu zona remota,
les illes estan considerades com a tals i no tardarem molt,
m’imagín, a treure un decret que permetrà enterrar els animals.
Per tant, lluny de tot això, el que es farà serà dur-ne de fora. En
definitiva, amb segons quins animals el que s’ha fet tota la vida,
absolutament tota la vida i que no ha causat cap problema ni un,
perquè el que han de recordar és que en el tema d’enterrament
d’animals tot canvia arrel de les vaques boges, quan va passar
tot el rebombori de les vaques boges a principis dels anys dos
mil. Bé, aqueix problema greu que hi va haver, que ens va donar
una alarma tremenda i que ara, havent passat ja uns anys el
podem veure en perspectiva i podem veure i calcular realment
els mals que ha originat, idò tots sabem quins han estat, però
també sabem tota la destrossa que hi va haver, eh?, en quantitats
i quantitats de mils i mils de tones tirades i cremades per si de
cas pogués passar qualque cosa, que massa bé està el que es va
fer.

Per tant el tractament de residus carnis o d’animals sencers,
que fins que nosaltres vàrem aprovar aquesta norma ningú no hi
havia trobat solució i tenia un cost impressionant per al Govern
i també per als escorxadors, idò el que hem fet ha estat
pràcticament neutralitzar-los. 

Com dic el Pla director sectorial el que vàrem fer va ser
complementar-lo. Li he de dir que no quedava contemplat el
trasllat de combustibles derivats de residus, però tampoc no
quedava prohibit de forma expressa. Per tant nosaltres vàrem
venir a reforçar que sí que es pogués dur un trasllat de

combustible derivat de residus. No els vull tornar a recordar qui
varen ser els primers que varen autoritzar això, perquè ho saben
perfectament. El butlletí oficial de dia 18 de març del 2010,
concretament a una indústria d’aquí, permetia dur residus
combustibles, combustibles derivats de residus. Llegesc el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Hem fet debat sobre tota una sèrie de coses colAlaterals, des
dels camions..., he trobat per aquí també que vàrem parlar dels
camions, la quantitat de camions que circularien per la carretera.
Jo li vaig posar damunt la taula, també en el ple, la ràtio que
sortia, i sincerament crec que no val la pena ni tornar-hi a
insistir. El tema de les tarifes; l’any 2007 estaven a uns preus
que eren 94 euros; quan vostès sortiren, varen sortir a 131 euros.
Clar, tot això ho pagaven o ho continuen pagant els ciutadans de
les Illes Balears, que és important també tenir-ho en compte,
que crec que la Sra. Marí hi ha fet esment. En definitiva, hi ha
tota una sèrie de qüestions que, bé, crec jo que no val la pena
tornar-les a repetir perquè basta llegir els Diaris de Sessions de
totes les reunions que hem tengut o les preguntes parlamentàries
que he contestat i que ara també estava mirant per aquí.

Bé, els combustibles derivats de residus vénen certificats,
per tant quan vénen certificats els controls estan fets; això, per
posar un exemple, és com aquelles bosses de doblers que vénen
precintades i s’entén que els doblers que hi ha d’haver, els
bitllets que hi ha d’haver a dins hi són. Per tant ha complit tot un
procés de control. M’imagín que, bé, nosaltres hem tengut tota
la cura que hem de tenir en aquests aspectes i vull suposar que
almenys igual o més que la que varen tenir vostès quan varen
autoritzar CEMEX a importar aquest tipus de residus. Sé cert
que no en tengueren més en aquells moments que la que hem
tengut nosaltres ara.

Jo, del que deia el Sr. Alorda, no vull entrar en flors i violes
del Sr. Barceló. Ell ja és gran i ja sap el que ha de fer i el que ha
de deixar de fer, i si es vol dedicar a tirar tinta negra damunt
Mallorca que ho faci i..., quasi li diria que egoistament parlant
no em sabria greu tenir el quadre, i supòs que a vostè. Vull dir
que si té temps per...

(Se sent de fons el Sr. Alorda i Vilarrubias de forma
inintelAligible )

No, aquest mateix, és igual. Supòs que n’haurà tirat també
per damunt on ell té la residència, amb la qual ens haurà
d’explicar per què la tinta de negre. Supòs que tendrà temps i hi
haurà temps de saber-ho, a veure si ell també ha tengut tanta
cura del territori com pareix que vol que tenguem tots els altres,
o que posa en qüestió. Ho vull dir perquè el Bon Jesús fa molts
d’anys que ja va dir que el que estigui lliure de pecat que tiri la
primera pedra, i aquí jo crec que pertot hi ha per xerrar. I com
que tendrem temps per davant idò tendrem temps per davant,
però... Jo, com que no entenc de pintura, no m’atreviria mai a
qüestionar-lo; el que està clar és que aquest senyor, pinti el que
pinti, té uns rendiments astronòmics, i qualque cosa deu tenir.
Això és com dir que en Messi no el fitxen per 1.000 milions de
pessetes perquè sí, ni en Ronaldo; és a dir, qualque cosa deu
tenir. Que jo entengui o no de pintura, no ho sé, però no
m’importaria a un moment donat que em regalàs un quadre,
sempre que ho facem con luz y taquígrafos perquè no puguin
dir que de cap manera li haguem pogut fer res, d’acord?
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Tornant al que era la pregunta inicial, que després va
derivant cap a tot, m’agradaria que els quedàs molt clar que les
autoritzacions en aquest cas del combustible derivat de residus
que ha vengut des de Catalunya no necessitava cap autorització
del Govern balear. Per tant s’ha complit escrupolosament la
normativa vigent. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a rèplica té cinc minuts el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies. De totes
maneres, sí, pensi vostè que quan demanam la compareixença
encara estam parlant de Pescara, estam parlant d’Itàlia, estam
parlant per ventura d’Irlanda... Han canviat molt les coses, i
aquesta compareixença té un sentit completament diferent. Per
tant..., no ho sé. Vull dir que en aquesta compareixença hem
d’ampliar horitzons perquè el tema és que el problema és latent,
perquè el consell no hi ha renunciat sinó que ha fet un téntol. Jo
li demanaria, a vostè, si no creu que el millor seria que el
consell renunciàs definitivament i es posassin vostès, si vol
resoldre realment aquests problemes històrics de residus que ha
esmentat, facin una llei com toca, no facin un nyarro com el que
ha estat aquesta llei, que és un nyarro perquè al final no ha
servit per a res, no ha servit per a res. El consell ha hagut de
renunciar, fent un ridícul la Sra. Soler, un ridícul polític dels
més importants dels que hi ha hagut aquest darrer any en
aquesta comunitat autònoma, i ella deu ser perfectament
conscient que ha defensat en cos i ànima aquesta qüestió, perquè
s’ha defensat més des del consell que des d’aquí, per no anar
enlloc.

Clar, vostès em diuen, s’ha dit aquí, que parlam de
competències del consell. Perdonin!, sí, són competències del
consell, però per què en parlam aquí?, perquè el Partit Popular
es fica a través d’una llei en competències del consell. Els
responsables que en parlem aquí són vostès, que duen la llei,
que duen l’esmena, són vostès; si vostès no l’haguessin duita
haguessin modificat el pla director com toca; no n’hauríem de
parlar aquí i vostè s’evitaria la vergonya, per ventura, d’haver
de donar la cara aquí per una qüestió que és del Consell de
Mallorca, segurament. 

I segurament podrien haver evitat avui que parlàssim de la
imatge de les Illes Balears a fora, però crec..., em sent un poc
responsable perquè he fet un esment jo també a la mala imatge
de les Illes Balears, va ser el primer tema de què vàrem parlar
nosaltres en el Parlament per recriminar-los aquesta esmena que
feien vostès per modificar el Pla director sectorial de residus.
Però, clar, jo li faria la pregunta concreta; l’hi ha feta el Sr.
Alorda i jo també l’hi faig: vostè creu que la importació de
residus benefici la imatge externa de les Illes Balears?, de
Mallorca? Ens perjudica més la imatge del Sr. Barceló fent
aquesta performance? No considera, a la vista dels resultats, que
és evident que va ser un error, que si no haguessin fet això no hi
hauria arguments per denunciar-ho? És que la qüestió és així de
simple.

A Alemanya es renuncia a tractar residus provinents de sud
d’Itàlia. Això ho denunciava Amics de la Terra. Soler va
considerar que això no era un problema, però vostè no veu que
és un problema que hi hagi altres països que no veiessin clar
aquest tipus de tractament? D’acord, ha estat Sabadell, no
parlarem d’Itàlia, però parlaven vostès d’Itàlia, i estic segur que
hi ha qualcú que continua pensant a veure si encara arreglarà
allò d’Itàlia. 

Jo crec que s’ha pretès aquí, no per part seva, Sr. Conseller,
sinó per part del Partit Popular, embullar les coses. De tota
manera vostè també ha volgut seguir l’argument de la
cimentera, però la cimentera, ni per la quantitat no és
comparable, però és que tampoc no és una concessió pública per
al tractament de residus de Mallorca, estam parlant de coses
completament diferents. A més, que quedi clar: per molt que les
lleis hagin trobat la manera de ficar-ho, ningú no havia plantejat
mai, mai, importar residus; mai ningú no havia pretès convertir
Mallorca en abocador d’Europa. Això ho han fet vostès, ho ha
fet el Grup Parlamentari Popular amb una esmena presentada
aquí, en solitari, d’amagat, i ha fracassat, perquè el resultat de
tota aquesta batalla ha estat no-res; la victòria pírrica del Partit
Popular en aquest tema els ha deixat en evidència.

Han parlat amb el consell per revisar-ho, Sr. Conseller? Jo
crec que convendria. No creu que fa més mal el Partit Popular,
sigui aquí o al consell, a les Illes Balears, a Mallorca, cada dia,
amb decisions absurdes com aquesta?, estrambòtiques, que no
ens duen enlloc?, que creen confrontació dins la societat civil?,
i que al final creen mala imatge dins el conjunt d’Europa,
perquè el que no podrà impedir és que la gent en parli, no podrà
impedir que les associacions sensibles al tema ecològic ho
denunciïn. Això passaria a una dictadura; vostè ha dit que no
estàvem a una dictadura, en una intervenció anterior.

I ens diuen Saturno devorando a sus hijos. Jo quan he
pensat en el quadre de Goya he vist més bé el Partit Popular i el
Govern devorant el territori de les Illes Balears, permetent
urbanitzacions arreu, pertot. Jo he vist això, no he vist unes
persones fent una nota de premsa o penjant una pancarta. És que
és ridícul, a vegades; no ha encertat vostè amb la paràbola. 

Jo crec, Sr. Conseller..., no creu que perjudica més Mallorca
que donem la imatge que ens en tocam el nas, del medi ambient
privilegiat que tenim; ens és igual si a la Serra de Tramuntana,
que és patrimoni de la humanitat, hi deixam fer urbanitzacions.
Això és el que perjudica Mallorca, el que perjudica les Illes
Balears. Els turistes no vénen aquí, no creen llocs de feina per
venir a veure com cremam els seus residus, que ja els cremam
perquè els deixen aquí. No vénen aquí per veure com
urbanitzam la Serra de Tramuntana. Vénen a veure paratges
verges, venen a gaudir del nostre clima i del nostre entorn
privilegiats. Per tant no ens vulguin comparar amb el nord
d’Europa on es tracten residus d’aquesta manera.
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A nosaltres -sí, només diré dues coses- ens pareix que ha
estat una irresponsabilitat per part del Partit Popular a les dues
institucions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, (...).

EL SR. BONET I BONET:

...i una darrera cosa, amb la pujada de tarifes, que ha estat l’únic
argument, als ajuntaments de Mallorca els costa 131 euros més
IVA, actualment; a la modificació del contracte parlen de 40
euros tona mínim, és a dir, una befa als mallorquins; no ens
diguin que cerquen el benefici per als ciutadans de Mallorca, la
gent que l’any 2004 va votar a favor de la pujada més grossa
que hi ha hagut en la tarifa d’incineració a Mallorca, el 32%; el
conjunt de la legislatura PP-UM el 54,72%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha esgotat el temps.

EL SR. BONET I BONET:

No tornin dir mentides!, no tornin dir mentides!

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Grup Parlamentari MÉS; té un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem agrair al
conseller que no participi de cap cacera sobre artistes consagrats
de les Illes Balears, més enllà de polemitzar, com és natural,
sobre les seves opinions, i quan entren a l’escena política
pública les opinions, no en faltaria d’altra, però no entra en
altres elements. I m’ha semblat que també hi anava per
qüestions personals d’altre índole; jo ho trob un molt mal
mecanisme, però ja ho aclarirà, i com que només ho ha insinuat
i no he aclarit exactament què deia, doncs ho deixaré aquí. 

Jo crec que hem d’anar a les polèmiques públiques de
tractar-les amb arguments i imatges i opinions que tengui
cadascú, i respectar cadascú pel que és, sobretot pel que ha estat
i representa, al marge d’aquella polèmica, perquè és ridícul
embrutar-ho tot i ficar-ho al mateix sac, per paga Barceló és un
nom de primer ordre de la pintura mallorquina, agradi a qui
agradi.

Una qüestió que sí que li voldria apuntar i que m’ha quedat
encara menys aclarida amb les darreres intervencions és, si no
hi ha cap problema de cap ordre, per què modifiquen la llei, per
què toquen el tema dels residus? Per què? Per què el toquen?
Per què toca la normativa?

No em parli..., jo parl d’importació dels residus, li digui
combustible..., no els altres aspectes, jo no hi vull entrar, és ver
que hi havia elements que s’havien de tocar, no hi entraré,
importació de residus. Perquè, efectivament, i al marge de la
regulació que tenguin els residus per se dins el marc privat per
utilitzar-se com a elements dins el mercat i els tractaments
ambientals que hagin de tenir, el que tenim és que els
mallorquins ens vàrem posar d’acord a fer una normativa sobre
els nostres residus i l’àmbit d’aplicació d’aquestes mesures és
Mallorca, Mallorca estrictament, això sí que ho diu, no em digui
que no està dit enlloc, està dit, l’àmbit d’aplicació del pla
director i dels residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca està
tractat i és Mallorca, tret del que diu la disposició addicional
primera del pla director. La disposició addicional primera, que
encara ningú no ha tocat, el que diu és que tocarem i es
regularan els residus sòlids de l’illa de Mallorca, tret que a
Menorca i a Eivissa també, si els seus consells ho demanen,
això és el que hi ha.

Es fa una concessió, vostès saben que l’ampliació es fa a dit
a TIRME amb l’excusa que ja n’havia fet una, però li donen a
dit que faci 400 milions d’obra, d’euros, 400 milions d’euros, a
dit, perquè ja era el titular de la concessió a canvi que se li
ampliï la concessió i per no fer-li licitació pública, un
procediment que m’estalviï de comentar-ho, però bé,
efectivament, una vegada que el tens contractat, idò vostè ens
retreia altres contractacions que una vegada les tens, no tiris el
que has contractat al fems, quan ho tens i has pagat milions pel
que has fet, sembla que el normal és intentar treure’n un profit,
però si hem redescobert ara i tothom ens ho confessa que ha
estat una estafa la magnitud de capacitat que tenien aquests
forns, vostè no creu que ho hauríem de revisar? Vostè no creu
que hauríem de revisar a fons el contracte, a fons la concessió,
a fons el pla director?

És clar, vostè és ver que és un tema del consell al qual el
Govern ha posat molts de doblers, al qual el Govern ha posat
molts de doblers, des del 93, ara no record ja quan es va
contractar TIRME, però és que es va contractar el 91, 92, 93, i
el Govern de llavors ençà que hi posa doblers, hi havia Gabriel
Cañellas...o hi havia... sí, en aquell moment ja, fa molts d’anys,
eh!, és que fa molts d’anys que es va arreglar tot aquest
panorama, i es va prohibir el reciclatge, recordin-ho; la primera
concessió que es fa a TIRME prohibeix el reciclatge, tot s’ha
d’incinerar. Per què? Perquè ha de donar menjar, la incineradora
està pensada perquè tot vagi allà, el 95, 96 vostè sap
modificació del pla director permet... bé, història, història
antiga, però fins al 2041 tendrem història antiga amb TIRME!

No valdria la pena mirar aquesta llei, nosaltres n’hi hem
entrada una, és treball fet a l’anterior legislatura, ens agradaria
que hi treballassin, que ho mirassin, que mirassin qualque dia de
valorar les aportacions que feim els altres grups i intentar trobar
alguna mena de consens social en algun tema en comptes de
cremar-ho, tenim una llei presentada, hi ha uns plans directors
que s’haurien d’estudiar.
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Aquesta seqüència, dins el que jo li demanava, i m’agradaria
només que em precisés això, per què el juliol vostès autoritzen,
el novembre surt la llei i el desembre surt al BOIB? Aquesta
seqüència, me la pot explicar, hi ha qualque descodificador en
aquesta seqüència? Perquè la veritat és que resulta un poc
sorprenent.

Per la resta, també li demanaria que reflexionés, no m’hi
estendré, però crec que són el conjunt de mesures ambientals
que està duent i la imatge que està trametent que ens duen a les
roques.

Sé, està passant a Ses Covetes, que es doni a entendre,
transmetre fins i tot que els que hem estat pledejant 20 anys, 20
anys, amb doblers propis per intentar evitar Ses Covetes!, ara
resultarà que som els que no volem que s’esbuquin els... bé, els
missatges són tant inconsistents que són impossibles de
mantenir

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha esgotat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...ara fins i tot amb el tema de la incineradora, bé, són
absurds. Però jo li venc a dir: repensin les polítiques ambientals
que du a terme, ja no és una qüestió d’escatimar més aquí o
escatimar més allà, estan jugant amb la imatge d’un paradís,
perquè nosaltres venem paradís i amb les imatges dels paradisos
hi ha missatges que són molt delicats, els residus, n’és un.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Popular, té un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. Conseller, Sra. Presidenta. Realment crec que
avui he concloure tres qüestions de la seva compareixença, de
les intervencions dels meus ilAlustres companys. En primer lloc,
que el problema de l’ampliació de la incineradora, deu haver
aparegut l’any 2012, probablement quan s’estava fent l’obra i es
recepcionava, de l’any 2007 a l’any 2011, els que governaven
en aquell moment no sé qui devien ser, però per descomptat el
que devien tenir és una mena de bena al ulls perquè fins que no
han deixat el govern no han descobert que l’ampliació de la
incineradora era una estafa i demanen ara que es revisi la
concessió. Crec que és més bo de fer, abans de començar una
obra si un pensa que està malament, aturar-la, que una vegada
que està feta, recepcionada, començada i en marxa, fer-hi
alguna cosa. Però bé, cadascú que aguanti les seves
incoherències i aquesta com a mínim és per a nota.

Segona qüestió que m’agradaria que ens aclarís, Sr.
Conseller, per a la Conselleria de Medi Ambient el tractament
del combustible a la incineradora de Son Reus el que controlen,
veritat, és si és un element contaminant o no, veritat? Perquè no
entenc que es distingeixi entre uns ciutadans d’uns països i els
d’uns altres, perquè ens hagi de preocupar aquest tema o no.
Estic segura que als alemanys, als danesos, als suecs els
preocupa la contaminació atmosfèrica, realment el que aquí
se’ns ha dit des del primer moment és que aquests elements no
es podien cremar perquè eren tremendament contaminants i avui
en canvi hem hagut de sentir per part del Partit Socialista que no
és un problema de contaminació i que no ens podem comparar
amb els països del nord d’Europa perquè nosaltres venen una
altra cosa.

És clar, això és un canvi de discurs absolut. Ja no parlam de
si efectivament hem de preocupar els ciutadans perquè aquests
residus comporten contaminació o estam parlant...? Hem
canviat el discurs, ara parlam d’una altra cosa, parlam d’imatge.
Jo el que lament és que qui no tengui idees es dediqui a fer
frases i a mi la frase d’“abocador d’Europa” he dit fa molt de
temps que convendria que la retirassin perquè, si no, són
indignes d’asseure al Parlament de les Illes Balears. Qui és
capaç d’encunyar un eslògan tan dolent, tan perjudicial i que
qualsevol competidor pagaria tant per inventar-lo, realment fa
un mal servei als ciutadans i a les Illes que diu estimar. Crec que
és un plantejament equivocat, però el temps dóna i lleva raons
i de moment, n’ha llevat moltes a aquells que se’n varen anar als
bancs de l’oposició.

Per tant, Sr. Conseller, el Govern el que entenem que ha de
continuar fent és fer complir les lleis, garantir la salut dels
nostres ciutadans i garantir també la sostenibilitat econòmica del
nostre territori.

No és veritat, per moltes vegades que es vulgui repetir, que
la política ambiental d’aquest govern sigui urbanitzar la Serra
de Tramuntana, urbanitzar-ho tot, vull dir, simplement el que no
té res a dir, sempre repeteix el mateix i un dia i un altre i un altre
hem de repetir el mateix. La meva sort és que he estat molt
d’anys governada pels socialistes i ningú no ha donat més
llicències d’obra que els alcaldes socialistes. Per tant, lliçons, a
uns altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en principi,
després d’haver-ho dit tot, faré només un parell de referències
també a les coses que s’han comentat i vull començar pel darrer
que ha dit la diputada Sra. Marí, és que aquí hi ha un afany per
foradar la barca, per rompre la joguina tremend i crec que
s’hauria d’estar alerta. 

És a dir, primer, es vol traslladar una imatge que estam
urbanitzant per tot i a mi m’haurien de dir què és el que s’està
urbanitzant de més que no fos allò que vostès a l’any 2008, amb
la 4/2008, decidiren que carrers, faroles, etc., passassin a ser
ANEI, que ens du en aquests moments unes reclamacions



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 37 / 6 de març del 2013 519

 

damunt la taula de 700 milions d’euros; és a dir, m’hauria de dir
què més hem urbanitzat nosaltres, és que... digui’m-ho, què? És
que no ho sé, però és clar estan traslladant una imatge... no, a
veure, les urbanitzacions que estaven fetes quan vostès
arribaren, nosaltres n’hem autoritzada alguna més? És clar, això
són mentides i això és ver que arriba un moment que molesta.

Estan traslladant la imatge que tot va malament, tot va
malament, hi ha determinades organitzacions que quan governa
el PP també s’hi ajunten i tot va malament i tot va malament.
Home, tal vegada els va malament altres coses, però no hi ha
perquè hagi d’anar malament tot. De fet, en alguns temes quan
arribam -com vos he dit abans- a organismes internacionals ens
diuen que es gestiona bé, és que des de les boies ecològiques,
que quan nosaltres vàrem arribar no estava ni tan sols començat
ni iniciat el procés a Formentera, és que ni ens trobàrem els
doblers per fer res. Ja no vos vull dir la situació econòmica com
està i la situació de govern perquè vull suposar que la teniu molt
clara de com l’hem trobada i de les... diguem, del que ens
encaixa o ens encaixona a l’hora d’haver de prendre decisions!

Creu que perjudica Mallorca cremar el fems? Miri, vostès
deuen haver anat per Alemanya i crec que va ser Álvaro
Middelmann que a un determinat moment va dir “escolta, és que
tenim les depuradores i fins i tot tractament de residus dins la
mateixa ciutat” i ara vostè em farà creure que això els ha de
preocupar? No, el que els preocupa és veure uns senyors que
van dient “això s’enfonsa per tot, fan de tot” i és clar, i arriba...
difama que algo queda i estam en aquesta situació. Crec que és
aquí, li he demanat... els ho he demanat a tots alguna vegada,
que anàssim alerta, perquè a més és una barca en la qual anam
tots i ningú no es creu que quan vostès la manen és la pera, per
emprar un llenguatge tavernari ja que el Sr. Bonet s’ha contagiat
de mi i diu que els nyarros i coses d’aquestes, si la seva cap del
Parlament el sent el farà venir amb mi castigat.

Però en aquest cas, crec que no ens feim cap favor. El Sr.
Alorda deia “bé, a veure si som capaços de consensuar alguna
cosa”, bé, crec que intentar-ho, ho hem d’intentar i hi estic
disposat, però hem de saber si també hi està vostè disposat a
consensuar i la resta, no només ha de ser unidireccional. 

En aquests moments, també li he de dir que hi ha una mesa
que s’ha constituït específica per la gestió dels residus a
Mallorca, s’han fet dues reunions i em comenten que el GOB,
Amics de la Terra, PSOE, PSM, hi són tots i... o MÉS, i
nosaltres ens hem incorporat com a govern a aquesta segona
reunió.

Bé, m’han demanat per què vàrem entrar a fer aquesta
modificació. Per una banda, crec que ha estat el Sr. Bonet que
em diu que com ens atrevim a tocar competències del Consell
de Mallorca, és que va ser a petició del Consell de Mallorca
això, és a dir, no vàrem ser nosaltres que vàrem dir “ara vos
entrarem a fer això”, va ser a petició del Consell de Mallorca.

També he de dir que, crec que ha estat el Sr. Bonet que ha
dit que ho hem fet en solitari i d’amagat, bé, és que ho hem fet
al Parlament, eh?, si al Parlament es fan les coses en solitari i
d’amagat, baje Dios y lo vea, el que passa és que hi ha...,
escolti, hi ha les forces parlamentàries que hi ha, i això en
democràcia crec que s’ha d’acceptar i punt, però d’amagat, no.

Després, els he de dir que tenc la sensació que aquí estan
dient pulpo, animal de compañía i si no, no jugam, no només és
que ens digueu “és que nosaltres no volem jugar”, no, no, és que
crec que els que no volen jugar no som precisament nosaltres,
per tant, el que no ens han de fer és fer creure que pulpo es un
animal de compañía.

Per tant, i em dol molt que em diguin que tot fa aigua i que
la meva política mediambiental durà a la ruïna aquest país, miri,
això és fals, és mentida, és més fals que un duro sevillano, per
tant no els ho puc admetre tampoc, perquè a més s’estan fent
coses amb molts menys doblers, igual o millor que les que es
feien a la darrera legislatura, amb molts menys doblers, ja ens
agradaria tenir-ne molts més, però tenim el que tenim i amb el
que tenim crec que feim, ja li ho he dit, igual o més en molts de
casos. Una altra cosa és que siguem capaços de fer arribar
doblers a determinades organitzacions o no, que no en tenim i
per tant, hem hagut de prioritzar, però llevat d’això, em dol.

I em dol que em diguin que ho construïm tot a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa i a Formentera perquè, escoltin, és que m’ho
haurien d’explicar, és que quan jo m’assec tranquilAlament a
mirar què més hem autoritzat nosaltres o hem fet és que no ho
veig, coses que estaven dins el Pla territorial de Mallorca, és el
que es pot fer, altres coses no els hi veig. 

Tal vegada, vostès veuen, veuen i veuen i veuen, però
diguin-m’ho, digui’m on és, que no siguin urbanitzacions que
són les que tenim en focus de conflicte que tots coneixem, si no,
escolti, a veure quina urbanització nova hem autoritzat nosaltres
que no hi fos l’any 2007, diguin-m’ho; és que ni una, però és
que vull que me’n diguin una. Ni una. Per tant, és injust crec,
per fer mal polític foradar la barca, que la barca és de tots,
vostès l’han manada una temporada, ara la manam nosaltres i si
tornen venir vostès convendria que la barca no quedàs foradada
per al bé de tots els ciutadans d’aquesta terra, és l’únic que
deman.

Però aquí hi ha unes majories que en aquests moment tenen
la capacitat de gestió i les minories no poden emprar allò de
pulpo, animal de compañía, les minories, idò, està bé que facin
el debat que hagin de fer, però alerta a foradar la barca que és de
tots i tal vegada, qui ha dit que qualque dia no l’hagin de
menester vostès aquesta barca? Per tant, no la foradin més del
que toca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, bona tarda.
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