
8 el vallent 
El Parlament 
debatrà set 

projectes del Pla 
de Residus 
Industrials 

EFE.- El Parlament de Catalunya 
debatrà, les properes setmanes, set 
projectes de llei de gestió de 
residus industrials, presentats pel 
govern i per tots els partits de 
l'oposició, excepció feta del Centre 
Democràtic i Social. 

Dijous passat, dia 6 de 
setembre, es va acabar el termini 
per presentar esmenes al projecte 
de llei de mesures urgents per a la 
gestió dels residus industrials a 
Catalunya, al qual sis partits (PP, 
PSC, IC, ERC, EC i PCC) han 
presentat esmenes a la totalitat 
amb text alternatiu, a més de 
mantenir la majoria esmenes de 
retorn del text al consell executiu. 

El COS ha estat l'únic partit que 
no ha presentat esmena a la 
totalitat amb text alternatiu, encara 
que ha mantingut una esmena de 
retorn a l'executiu. 

Per la seva banda, CiU va 
presentar quinze esmenes al text 
del govern català, la més important 
de les quals especifica que el pla 
de residus industrials aprovat per 
la Generalitat el passat mes de 
gener queda formalment anul.lat. 

Aquesta mateixa setman a, 
portaveus del PSC, d'IC i del PP 
han ratificat l'existència de 
contactes amb el conseller de 
Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Molins, i han 
mostrat públicament la seva 
confiança a aconseguir un acord 
perquè consideren que és l'única 
sortida que té l'executiu per 
aprovar la llei i "pacificar" les 
comarques catalanes. 

la Generali tat  va acordar 
convertir el Pla de Gestió de 
Residus Industrials en projecte de 
llei arran les protestes populars 
que va aixecar l'esmentat pla. 

En un principi els diferents grups 
de l'oposició van acordar no 
participar en el debat parlamentari 
del projecte per considerar que el 
govern pretenia 
corresponsabilitzar l'oposició en 
un tema que va causar un fort 
esgotament a l'executiu. 

Mal�rat tot, després que ERC 
anunciés la presentació d'un 
projecte de llei alternatiu, la unitat 
de l'oposició es va trencar i els 
diferents grups han anat presentant 
les seves esmenes a la totalitat i 
han anunciat que participaran en 
el debat, excepte el PCC. 

Aquest partit comunista insisteix 
en la necessitat de replantejar en 
profunditat l'actual model de 
creixement industrial. 


