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SESSI6 NÚM. 15 DE LA COMISSI6

DE POLÍTICA TERRITORIAL
El debat del prmt s e p m de ¡’ordre del diu c o m e n p a wz
quart de cinc de la tardu i dotze minuts. Presideix 1’I. Sr. Tnmds, nconzpanyat del Vice-president,i. Sr. Ganzblez i Custells
(en substitucih de l’i.Sr. Borrus), i del Secretari, 1.SrnGuuseh.
Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Pau.
Hi shn presents les diputades i e h diputats 1.Sr. .IOT*&, I . SI..
Pont, I . Sr. Rada, I , SI-. Martínez i lhdñez, I. Sr. Coll i Bertran,
I . Sr. Graells, X. Sr. Moliner, I . Sr, Sdnchez i Llibre, I . Sru*
Bosch, I . S r . Parara, I . Sr. Masb, 1. S m Sanubru, 1. Sr. Coma,
I. Sr. Vernet i I. Sr, SerratuselE, pel G. p . de ConvergBncia i
Unió;i. Sr. Gariyet, X. Sr. Oliart, I . Sr. Medir, I. Sr. Manuel Nuú d i I. Sr. Madueiicr,pel G . Socialista; I . Sr. Gimeno (erz substitucib de l’I, Si-. Suuru), pel G. p. d’iniciativa per Catalunya;
I. Sr. Curto, pel G. p . Popular; I . Sr. Pueyo (en substitució de
I’I. Sr. Curod-Rovira),per I’A. p . cl’Esyuerra Rephlicana de
Catdunya; I. Sr. Laturre, per I’A. p. del Centre Dernocrdtic a‘
Social, i 1. Sr. Sabanza i 1. Sr. Sdnchez Ramos, pel G. Mixt.
AssiLrteixen aquesta semi6 e2 Conseller de Política Territorial i Ohres Públiques, H. Sr. Juaquirn Molins i Amat, acnmpanyat de1 Birecíor General del Medi Ambient, Sr. Jucint
Mateu i l’dpies.

El Sr. PI‘ESDFST: Podem passar ja, doncs, a la sessi6
d’avui, que és referent a la demanda del Conseller de Politica
Territorial d’una sessi6 informativa per tractar del Pla Director
per a la Gestirj dels Residus Tndustrials a Catalunya. D’acord
amb el que estableix el Reglament, el Conseller disposa d’una
hora i quart per fer l’exposició -si la vol esgotar, evidentment-, dkna hora i quart; pararíem la Comissió quaranta-cinc
minuts rnkim, dintre dels trenta primers, eis diferents gnips
parlamentaris han de lliurar les preguntes quc vulguin formular
al Conseller, una per diputat, a aquesta Mesa; el Conseller tindril quinze minuts per ordenar-se-les de cara a les respostes, i
després, fins a un m k i m de dues hores, per satisfer les demandes en forma de pregunta que tots els senyors diputats formulin.
Aquest seria el mecanisme de funcionament d’aquesta sessi6
infomativ a.
Si no hi ha cap paraula, cap suggeriment, doncs, donaríem ja
la paraula a 1’Honorable Conseller perque ens informes sobre el
Pla Dkector de la Gestib de Residus Industrials de Catalunya,
que -ho repeteix+ ha estat una demanda feta des del mateix
Departament. Senyor Conseller, te la paraula. (Pausa.)
Simplement, ara s6n dos quarts de cinc, quatre hores; com a
molt, aquesta Comissi6 finalitzar; a dos quarts de nou del vespre. (Pausa.)

Sessi6 informativa amb I’H. Sr. ConsclIer de
Politica Territorial i Obres Públiques sobre
el Pla Director per a la Gesti6 dels
Residus Industriats a Catalunya
EI SL CONSELLER DE PQL~TICA T E R ~ O I U A L ,I
OBRES PÚBLIQUES (Joaquim Molins): Senyor President,
filustres senyores i senyors diputats, com recordava el President,
molt em complau ser q u i coincidint amb l’inter&s demostrat per
alguns dels grups de la Cambra, amb la meva pr6pia voluntat
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d’explicar,davant ia Coinissiii, cl que 6s el Pla Director per a la
Gesti6 de Residus, aprovat -tal com 6s preceptiu- per la Junta de Residus i assabentat també el mateix Consell Executiu.
Malgrat que ja en el darrer Ple celebrat en aquesta Cambra
vaig tenir oportunitat de parlar-ne una mica, crec que és obligat
fer $’inici un petit reph de quina és la legislaci6 aplicable en la
tramitaci6 i l’aprovació del Pla Director pcr a la Gestió dels Residus hdustrials. I, per aquí, doncs, cornengaré la meva hkrvenci6.
El Pla Director per a la Gesti6 dels Residus Industrials ha de
ser formulat per la Junta de Residus, organisme autbnom al
qual la Llei 611983, de 7 d’abril, i 15/1987, de 9 de jdiol, atribueix competencies en materia de planificació i gest5 dels residus industrials. I així, l’article 12 de la Llei 6/83, modificat per
la Llei 15 de 1987, el seu article primer diu: <<Escrea la Junta
de Residus, organisme autbnom de carhcter administratiu, adscrit al Departament de Politica Territorial i Obres Públiques,
amb personalitat juridica prbpia i diferent de I’Administraci6 de
la Gmeralitat, a la qual ~’encornaxiaen r@n descentralitzat Ia
planificaci6, la informaci6, la promoci6, l’autoritzaci6, l’organitzxi6, la gestió i la supervisi6 de les accions concernents als
residus industrials, amb vista a assolir els objectius indicats en
l’article.>>
El Ph,per altra banda, cs formula una vegada que el marc
normatiu vigent s’ha adaptat a les directives cornunithies. Es
complimenta aixi el que disposa l’article 9 bis, punt 3, del Decret Legislatiu 2/2986, de 4 d’agost, d’Adequaci6 de la Lfci
6/83, de 7 d’abril, sobre Residus Industrials a la Normativa Comunithia. X rtixi, l’article 9 bis, punt 3, diu: aLa planificació
dels residus indiistrials especials cornprendril els programcs per
a la seva gestió, referida al tipus i quantitats de residus que
s’han de gestionar, els mktodes de gestió, cls centres de tractament especialitzats, si s’escau, i els indrets de djpbsit adcquats.>>
El Consell Executiu ha aprovat -com deia- aquest Pla, de
confonnitat amb les atribucions que li són prbpies.
Pel que fa als programes de gesti6 dels residus industrials,
les facultats de la Junta en materia de gesti6 dels residus li vénen atribuldes des de l’any 87, no des de l’any 83, sinó des de
l’any 87, per la Llei 15/1987, de 9 de juliol. Fins en aqueil MOment no li era possible, a la Junta de Residus, promoure cap
mena d’instdlaci6. Tenia la capacitat de planificar, d’autoritzar, d’organitzar, perb no de gestionar ipromoure -que aixb li
ve donat per la Llei de 1987. I així, l’article Únic d’aquesta Llei
diu: (<.Es crea la Junta de Residus>>,etcbtera, <<enrkgim descentralitzat, la planificaci6, la informació, la promoció, l’mtoritzaci6, I’organitzaci6, la gesti6 de les accions concernents als
residus industrials.>>Aixb li ve, doncs, per la Llei del 87, no per
la Llei del 83.
Cal destacar també que l’ampliacili del camp d’actuaci6 de
la Junta, que abans era nomh organisme planificador i organitzador, l’ampliació de cornpet&nciesal camp de la gestió va anar
acompanyada de la modificaci6 dels seus brgans rwtors, donant
una representaci6 més significativa als municipis, que per la
Llei 83 tenia una representmi6 només de tres representants en
la Junta de Residus i que per la Llei del 37 s’amplia i es dobla a
una representació de sis representants, a través cic les seves organitzacions representatives, Fecleraci6 i Associaciti de Municipis de Catalunya.
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Els programes ck gesti6 de la Junta de Residus són la previsió cl’actuació d’aquest organisme per al compliment dels objectius que li encomana ía Llei. El programa bhsic de gestid -i
aixb cal remarcar-he, que és un dels sis programes aprovats,
en cap cas comporta I’aprovaci6 de les installacions a quE es refereix; cada un dels projectes s’ha de sotmetre al trhmit legalment establert per a l’aprovaci6 d’instdkicions d’aqweut tipus.
Aquest procediment Y B determinat en la Llei de Residus Industrials i en el seu Reglament i cs compljmentaran els trimits establerts en el Decret 1iq1988, d’Avaluaci6 d’hpacte
Ambiental. Concretament, 1’article 11 d’aquesta Llei diu: <<Per
fer instal-lacions d’elirninació i aprofitament de residus indus:
trials cal obtenir llic&nciade l’ajuntament del lloc on hom pensa situar-lcs.>>Aixb és el que diu Ia Llei del 83: <<Perfer
installacions d’eliminaci6 i aprofitament de residus industrials
cal obtenir Ilichcia de l’rijuntament del lloc on hom pensa situar-les. Si es denegava l’autoritzacib corresponent, ]’expedient
es trametri al Consell Executiu, cl qual, at&sl’informe preceptiu de Xa Junta de Residus, resolcld respecte al lloc que resulti
mes adequat per a la instal-lacid en el marc de la planificaci6 territorial i del Pla per a la Sesti6 de rcsidus industrials.)) Aixb 6s
ei que diu la Llei.
Anem ara a veure quin és el contingut i com s’ha confeccionat el Pla Director i els propames de gestió. Qui: és el Pla Director? El Pla Director - q u e és aquest document que hi consta
i esth cnviat al Parlament de fa dies i també a tots i cada un dels difercnts grups parlamentaris de la Cambra-, aquest Pla Director
comenp amb el treball de recapilaci6 d’informaci6 respecte a
l’existhcia o ka vabrdcih de l’cxistkncia i 13 creaci6 dc. residus industrials en el pro& industrial de les intlústries situades en el país.
La metodologia seguida per a I’estirnacib de la generaci6
anual de residus industrials a Catalunya es basa en el ccZlcul
d’uns coeficients anuals de generaci6 de residus industrials per
treballador i activitat econhiica, obtinguts a partir de les dades
de la declaració a i u d obligathria. S’ha utilitzat en aquest estudi, en aquest Pla Director, las dades disponibles corresponents a
la declaració anual de l’my 1988, composta per unes quatre mil
declaracions, revisades pels serveis d’inspecci6 de la Junta.
Aquestcs dades s’han extrapolat a la totalitat de Catalunya, a
partir de la distribució industrial territorialitzada. Hom preveu
per a ‘i’any 1990 una declami6 de vuit mil empreses potencialment generadores de residus. Les dades que en resulten s’han
classificat tant per activitat cconbmica corn per tipus de residus,
atenent la classificaci6 utilitzada en la declaració anual i, akb,
territorialitzat per comarques, A partir del tipus de residus i de
Ics seves possibilitats de tractament, segons els sistemes habitualment emprats --la breu descripció dels quals faré m6s endavant-, s’ha territorialitzat la distribuci6 dels tipus de residus
segons sisterncs de tractament aconsellable, la qual cosa d6na
una idea de l’hnbit de localització potencial de les instidelacims. Hom ha tingut en compte la situaci6 iles possibilitats de
les installacions aprovades per la Junta de Residus en el decurs
de la seva existkncia, i també la realitat de tractament de residus
en instdlacions situades fora de Catalunya.
Sobre aquesta base i atenent els dkficits actuals s’hm decidit els hmbits d’intcrvenció que es proposen en els programes
de gestió aprovats ,amb el benentks que la practica de gestió mir& modificant la situaci6 que permetrk revisar els programes de
gestió en el futur. És a dir, corn s’ha feet l’avaluauió, CQK-IIs’ha

rccallif la informació? A travds de la declaració l’any 88 de
quatre mil empreses, que s’ha anat ampliant, que aquest any esperem que sigui i que arribi a nou mil declaracions volunthies.
Per altra banda, s’han emprat factors de correcci6 d’aquestes
declaracions; cal dir, probablement, f6ra i n n e c e s s ~que avui
dia els processos productius s6n suficientment coneguts corn
perque hom conegui exactament si es fabrica una unitat d’un
determinat tipus de producte conegut el sistema de fabricació
utilitzat, quins s6n ets residus que la producció d’aqwlla unitat
de producció genera, quant a residus, quant a nombre de residus, i aixb permet corregir, en el cas que sigui necessari, la mateixa declaració de I’ernpresa. A través d’altres mecanismes de
fiabilitat, es coneix la producci6 i a traves de la producció, conegut el proc6s de produccici, és relativament senzill, tbcnicament, arribar a la deducció de quines són les tones de residus
que la fabricaci6 de tantes urlitats d’un determinat producte poden
arribar a generar. Aquest 6s el sistema seguit a tsavés de les declaracions de les mateixes empreses corregides pels mateixos tknics
de la Junta, que han permEs arribar a aquest mapa de generaci6 de
residus genh-ic, producci6 de residus industrials totals distribu’izs
per comarques, que consten en l’informe o en el Pla Director, que
-com deia- 6s al Parlament i el tenen tots els grups.
I d’aquí surt, doncs, aquest mapa de genera& de residus, territorialitzat per comarques, amb la generaci6 de cada una de
les comarques. Per sobre de les 100.000 toneslany de producci6
de residus industrials, les de color gris, grisenc; després, per SObre de les 50.000 tones, les de color més morat; les d’un calor
m6s rusa phl-lid s6n les imrncdjataments segiients, que prdueixen entre 1.4.000 i 50.000 toneslany; entre 5.000 i 15.000 les
d’un color rosa mes fort, que és aquest altre cintur6, etc&tera.I
d’aqui surt, doncs, d’aquesta avaluació surt aquest mapa de generació de residus.
Quins s6n els sistemes de tractament habituals -després
parlarem d’ditres coses que cal fer amb els residus-, perb primer un reph dels sistemes de tractament habituals utilitzats
m e u de2 m6n en les societats industrialitzades. Els sistemes de
tractament adoptats pel Pla, pel que fa a instalhcions dc servei
a tercers, incorporen els habitualment emprats als pdisos industrialitzats de la nostra &rea geogr&a. En aquest sentit, hom
ha tingut en compte els següents sisternes: incineraci6, tant
de sblids, liquids com pastosos; instalkicions de tractament
físico-químic, que comporten, entre d’altres, processos de
neutralització, oxidacib, reducció, coagulaci6, espessament, filtració, oxidaci6 d’aqw sos no biodegradables, tractaments biolbgics per a aquosos biodegradables, solidificació i inertitzaci6.
Crido la seva atenci6 en el sentit que molts d’aquests processos
s6n, de fet, processos de reutilització dels residus. Aixb que es
diu que tot pla de residus ha de fer, hbviament; molts dels processos de tractament físico-quhic signifiquen reutilitzaci6; 6s a
dir, ei subproducte de les plantes de tractament ffsico-químic
són productes que poden tornar a la indústria per ser reutilitzats
com a materia primera, productes que han d’anar finalment a un
abocador o a un dipbsit, a una deposici6 controlada, perb una
bona part dels residus d’una planta de tractament són residus a
reutilitzar com a rnat&riaprimera per la,,,, diguem-ne, per les
indústries del p i s .
En tercer lloc -hem dit incineraci6, hem dit installacions de
tractament fisico-quimic-, installacions de deposició controlada de residus inerts, inertitzats i especials condicionats.
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I tambe, en quart lloc, es contempla T’aprofitament d’instdlacions de tractament de residus assimilables a urbms i a
inerts.
L’especificació de cadascuna de les instal4acions és independent i ajustada a cada un dels hmbits servits, arnb la pretensi6 de cobrir, com a mínim, qualitativament i quantitathment,
si 6s possible, les totals necessitats.
D’acord amb el mapa de generació i d’acord amb el tipus de
residus i els diferents sistenies de tractament que hom pot utilitza, surt la segona part de mapes continguts en aquest Pla Director pcr a la Gestió de Residus, on els residus j a no cs
classifiquen només sobre la base que s6n residus, sin6 que es
cornarcditzen tarnbk d’acord amb el sistema de tractament que
requereixen. I, així, en aquests mapes -situats, com dic, en la
segona part de l’infunnc-, surt la ubicació de la genera& de
residus el sistema de tractament dels quds és el fisico-quhic,
el mapa de generaci6 de residus el sistema de tractament dels
quals és el de la incineració o el mapa de generaci6 de residus
el sistema de tractament dels quals 6s l’oxidació d’aquosos
biodegradables, o el mapa d’iticineració d’hahgenats, o el de
deposició controlada d’inerts,
Per tant, un primer mapa del temitori respecte a la gencraci6
indistinta de residus i un segon mapa territorialitzat sobre la hase de la generaci6 de residus en fumi6 del sistema de tractament que requereixen aquells residus. (Pausa.)
Anem itri a parlar dels programes de gestió i dels objectius
que persegueixen cada un d’aquests sis programes. Aquests sis
programes, els podriem agrupar cn tms grans categories: uns
programes adrecats a la minimitzaci6 de la generaci6 de residus, 6s a dir a reduir tant com es pugui la generació de residus
per part de la nostra indiistria --serim els programes riumerats
com a 1 i3, d s quals després faré referbncia-; un segon bloc
de programes adreqats -que es un l‘anic programa- als tractaments in situ, és a dir, als tractaments en el mateix I ~ O Cde la ge
neraci6 del residu; un altre grup de programes adrqats a la
gcsti6 i el tractament, phpiament dit, dels residis generats, i un
Últim programa, un últim bloc de programes, adregats a la rcstairaci6 de les Brees contaminades.
Els programes adrqats a la rninirnitzacid dels residus són el
programa primer itercer dels sis aprovats.
El primer d’ells: Programa de Gestió d’Estímu1 a Actuacions
Preventives en Origen. L’objecte d’aquest programa 6s el se
giient: la rhpida evolució que experimentaran les clisponibilitats
de tractament, les despeses creixents en l’eliminacici i la sensibilitat i la preocupaci6 sobre l’impacte a l’entorn que produeixen els residus han modificat els comportaments deIs
generadors, que han augmentat les accions de reducci6 en origen, especialment pel que fa als darrers tres anys; aquest programa p r e t h continuar la tasca d’incentivaci6 addicional
empresa amb vista a generalitzar l’estrat5gia de minimització
de residus, com a primera prioritat --com a primera prioritatcn el comportament dels generadors.
El programa sc subdivideix en dos subprogrames de gestió.
Un primer, de diagnbstic: estimular la realització d’auditories
de residus per part dels generadors. Aquesta incentivaci6
s’efectuari en una doble vessant: mitjztnqant el requeriment legal d’execució d’aquesta auditoria a generadors de determinades caracteristiqrres i dimensions i mitjanqant la subvenci6
parcial de l’estudi corresponent en aquells casos en qu&,per
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objectius ambientals i per accelerar les mesures de minimitzaci6, sigui imprescindible la disponibilitat de l’auditoria. O, tambB, incentivaci6 de mesures en origen: s’estableix un
mecanisme d’ajuda econbrnica per a la reduccid de mesures de
minimitzaci6 en origen. Les operacions incloses en aquest subprograma de gesti6 han de constituir una veritable minimització
i, per tant, les operacions objecte d’incentivaci6 han de perthnyer a alguna d’aquestes opcions: reducció en origen -primera
prioritat-,
reciclatge -segona prioritat-, tractament dels
afluents j/o residus dins del prociis de fabricació.
EI calendari d’execució,que és inclbs en tots i cada un dels
programes, essent aquestes actuacions d’estimulació, estableix
un periode anual d’execuci6 que s’anirh revisant en cada un
dels següents exercicis econbmics. Els sistemes d’execuci6, els
costos, les quantitats..., la quantitat destinada anyalment per a
aquesta fmalitat cstarh en €uci6 de les linies d’intervenck.5que
es concertin amb els organismes que intervinguin en aquest
camp: inicialment, i durant el primer any d’execuci6, es dota
amb SO0 milions de pessetes. Ateses les caracten’stiques cspecifiques d’aquest programa, es desenvoluparii amb una cobertura
mixta arnb d’altres organismes de la Generalitat, tot i tenint
tmb6 en consideraci6 les previsions dei Pla Nacional de Residus Tbxics i PerilIosos del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.
Aixb 6s un dels programes adregats a Xa minimitzaci6: es dota, per tant, amb 5 0 milions de pessetes. Un alve dels programes, a d q a t en aquesta mateixa direcció, és el Programa de
Gesti6 de Desenvolupament Tecnolhgic i Assessorament Tkcnic, l’objecte del quaI6s l’establiment de les prioritats en política de residus, de conformitat amb les directrius d’aquest
Programa, i implica esfoqos molt importants en els aspectes
t2cnics de la caracterització de residus, de la seva minimització
i del seu tractament i eliminació. La rcalitat present en aquest
camp és extmaordinhiament dinhmicca, amb una innovaci6 tecnolijgica molt intensa.
L’objejecte del Programa 6s facilitar I’adopci6, per part dels
agents intervinents en el cicle de gesti6 de residus, dc Ies tEcniques i els procediments més adients per racionalitzar 1 minimitzar les despeses que comporta la gesti6 interna i externa dels
residus, dins el context de la normativa ambiental vigent i/o
previsible a mitja i llarg termini. Es revisa el contingut, d desenvolupament tecnolbgic, la informació i I ’assessorament tkcnic, eI calendari d’execució, el slstema d’execució, i es fa una
valoració de costos: es preveu una inversi6 inicial de 50 milions
dc pesseteslany a cbrec de la Junta de Residus i de programes
d’estimul a la recerca per part d’altres organismes.
El segon bloc de programes, l’adrqat al tractament in siiu
dels residus.. . L’objecte d‘aquest programa: garantir la disponibilitat d’un conjunt rninim d’equips per al tractament de residus
in siiu i equips d’intervencid riipida enfront d’accidents i fuites
i la disponibilitat d’una installació d’emrnagatzernatge i manteniment dels equips. Els equips amb els quals s’ha de configurar
la capacitat d’intervenció in. sifu tenen el ptencial operatiu següent: laboratori mbbil, concentraci6 mechica de fangs, separaci6
de barreja aigua-hidrwarbum, conteniment i inertitzacid de fangs i
pastosos, tractament fisicoquimic de liquids, incineració per forn
rotaiori, irnrnobilitmci6 de fuites mitjanpnt gelificacih, absorci6extracció de mimaontarninants orginics en substmt sblid, iiquid o
past& en general, manipuhci6 i transport de liquids i sbiids,
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L’inici d’activitat es harh de fonna immediata, tot i que la
irnplantacici total de la capacitat operativa es preveu que es pocirh fer en un tcrmini de vint, trenta mesas, perquk i’adquisici6
de tot aquest tipus d’instal4acions no pot ser en cap cas immediat a. El deselivolupament d’aquest programa fixara el sistema
d’cxecuci6 directa o iridirecta que sigui mes adient. Per a
aquestes actuacions, la invexsi6 prevista és de: en equips mbbils
d’intervenció, 400 milioiis de pessetcs; en installacions d’emmagatzematge, 200 milions de pessetcs. I, COM sempre, el sistcma de finmpnent es determinar& en funció del sistema.
d’cxwució, tot i tenirit en compte les previsions de srrbvcncims contemplades en els programes del Ministeri cl’Obres Públiques i Urbanisme.
Ei tercer bloc de programes 6s els adrepts a la gesti6 i cl
tractament dels residus: en parlarem mis endavant. Vaig ara a
llegir, en un nioment ---o a revisar amb vostks-, el contingut
del Programa adrqat n la restauració de les $rees contaminades, que 6s el Progrania núimro 6. Aquest programa diu:
&’objecte del programa és restaurar i/o condicionar espais i terrenys afectat s per desciirregues incontrolades, susceptibles dc
produir efcctes greus sobre e). medi, d’acord amb els criteris
principals ci’assigiiaci6 de prioritats en les accions de rcstauracici. A priríir dels inventaris ja dispariibles actiialrnent a la Junta
de Residus i de les scves permanents actualitzacions, es far2
una avaluaci6 detallada de la situació de les desckegucs i s’establiri de manera objectiva I’ordre de prioritats dc neteja i sane-

*jamenten funci6 de la gravetat de les dectacions existents. Es
preveu que els treballs d’avaluació dels inventaris actualment
disponibles tinguin una durada de dotze mesos, sense perjudici
que sigui necessbia la seva actualització permanent.>>
6 s evident que un programa d’aquesta natrrralcsa només pot
tjrar-se endavant un cop existeixin cn el país lloes adients per
donar tractament als residus abocats de forma incontrolada en
aqucstes bees j a contaminades: només es pot produir la r e p e rac% cl’aquestes hees quan hom pot traslladar aquells abocaments fets incontroladament a un iloc de deposici6 controlada
d’quests mateixos residus.
L’execuci6 ser&directa per part de la Junta dc Residus, pel
que fa a treballs d’avaluaci6 de l’hventari, execucicj d’actuacims concertades amb ti’altres organismes i, eventualment, la
iniciativa privada en €unci6 de la propietat dels terrenys i l’objectivaci6 de les responsabilitats; els municipis i les comarques
que en el seu hrnbit territorial tinguin ubicada una installació de
tractament i/o eliminació de rcsidus tindran prioritat en l’execuci6 d’aquest prograina 4 s a dir, totes aquelles comarques on
6s previst ubicar-hi alguna de les installacions tindran prioritat
a l’hora de desenvolupar el programa de restauració d’hrees
contaminades.
Les actuacions de restamaci6 no s’iniciaran fins que es disposi d’alguna instalhci6 adient. Per a les operacions de l’jnventariat i la fixació de prioritats es preveu xina despesa de 40
milions de pessetes; donades les característiques específiques
d’aquest programa, el cost de les actuacions de restauració no
cs pot fixar a priori. Les primeres actuacions es pressuposten en
500 milions de pessetes. El fixianqament de les actuacions
d’avaluaci6 de l’inventari anjrh a c&rrecdels pressupostos de la
Junta de l’my 1990. Pel que fa a les operacions de demostraci6
es f~nanqaranen f u m i 6 de la seva avaluació amb consideraci6
de la participacid de 1’AdministraciÓ de la Generalitat i les

aportacions del Pla de residus del Ministeri d’Obres Phbliques i
Urbanisme, iels municipis propietaris i, eventualment, els pmgrames d’incentivaci6 de la Comunitat konbmica Europea.

Anem ara a revisar els programes d’actuaci6 adrqats a la
gesti6 i el tractament dels residus, és a dir el programa n6mero
4, el programa d’installacions,., Cal primer fer una nova revisi6
de l’avaluació dels residus feta pel Pla Director, resumint el
nombre de tones que aquest Pla calcula que es generen anyalment en el territori La producciú anyal de residus industrials és
de 3.600.000 tones, 1.000.000 de les quals assimilables a urbans, 1.QOO.QoO de les quals residus inerts i 1.600.000 de les
quals residus especials. Actualment, a través d’instaklacions
aprovades o autoritzades per la Junta de Residus al llarg de la
seva histbria, es dóna tractament, anyalment, a 400.000 tones, a
travis de les scgüents instaliacions: abocador de Sant Julih de
Ramis, propietat de Torras Hustench, 110.000 toneslany; abocador de CastelEoli, propietat de PESA, 20.000 toneslany; abocador de Flix, proposat i promogut pel mateix Ajuntament,
40.000 toneslany; planta de tractament fisico-químic de Constantí, 10.000 toneslany; a tractament fisico-quimic fora de Catalunya, 5,000 tones/my, que compxkn la..., no,.., a incineraci6
fora de Catalunya -Franp fonamentalment, perb també a travks del vaixell Vulcanus-,
10.000 tones/any; abocador de
1’Entitat Metropolitana de Serveis HidrMics i Tractament de
Residus situat a Cerdanyola, 40.000 toneslany; a l’abocador de
TRATESA, situat a Vacarisses, 140.000 toneslany; installacions de dissolvents, 12,000 toneslany, i a tractaments esporhdics in sim, 13.000 tones/my. Aixb totalitza el tractament, a
travks d’instatlacionsautoritzades, de 400,000 tones.
Es tractaria, pes tant, de donar sortida, o donar tractament, a
les que avui es produeixen, independentment que hom pugui
preveure’n la disminució, com a resultat dels programes de minimitzaci6 abans esmentats; es tractaria de donar sortida i tractamcnt, doncs, a 1.200.000 tones de residus especials.
D ’aquests, 250.000 necessiten tractament físico-quimic; 70.000
tones tractament com a aigües orghiques; 350.000,com a a b caments especials condicionats; 60.000, a hcineraci6 de multiprophsit; 40.000, a olis lubricants, a qui va a d q a t al programa
especific número cinc, i 430,000tones que requereixen uns
tractaments interns a través d’aigiies residuals.
Quines s6n les propostes dels programes d’actuació, dels
programes quart i cinqui?? Els programes es proposen donar
tractament físicoquimic, a mes a niés de les tones que ja se’ls
dóna a través de la installaci6 de Constanti, a 7.000 toneslany
de pxductes, de residus; a hcineraci6,60.000 toneslany; a abocaments d’inerts o especials, 650.000 tuneslany, dels quals,
300.000 d’inerts i 350.000 d’especials. La resta d’inertitzats,
conjuntament amb els assimilables a urbans, anirien --que s h
900.000 més 700,000,és a dir, 1.600.000-, anirien com a inertitzats o assimilables a urbans, mes els tractaments actuals, que
són 400.000; rnks els tractaments interns d’aigües residuals,
750.000; mks els olis iubricants, 40.000, completariem els
3.600.000totals de generació de residus industrials.
Per tant, d Pla contempla el tractament de 1oO.OOO a través del
tractament físicoquhic, 60,ax) a través de la incineració i 650.000
it travks de l’abocament. Com s’ha fet o s’ha decidit la distribució tc+
rritorial contemplada en els programa? Com ja he tingut oportunitat
de dir, el programa contempla la divisió del territori m tres grans ZDnes:wla zona nord, una zona centre i una zona sud.
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A la zona nord, de la qual formarien part, des del plint de
vista estrictarnent del tractament dels residus, les comarques de
I’Alt Empoxdi, el Ripollks, la Garrotxa, el Pla de I’Estany, el
Giro&, el Baix EmpordB, la Selva, Osona, cl Vall& Oriental,
parcialment, i el Maresme, també parcialment, amb una producció de residus susceptibles de tractament físico-quirnic de
47.000 toneslany i amb uria producció de residus inerts o inertitzats i especials de 183,000toncslmy, se li proposen dues h s tathcians: un abocador i una planta de tractament
fisico-quimic. La planta, amb uila capacitat de tractament de
50.000 tones/atiy -se’n gerieren 47.000 a la zona-, i Z’abocadar, amb una capacitat d’abocamcnt de í50.000 totles/any.
A la zona centre, fonnatla per les comarques del Barcclanks,
el Berguedi, la Cerdanya, el Bages, I’Anoia, eI Baix Llobregat,
el Vall& Occidental, el Vall& Oriental, de forma parcial, i e3
Maresme, de foma parcial, la produccid de resiúus susceptibles
de tractament fíisico-quimic és, en aquestes comarques, de
197.000 toneslany i la prducci6 de residus inerts o inertitzats i
especials, d’i.000.000 de toneslany. Es proposa la creació --en
els programes contemplats- d’una planta de tractament fisicoquimic, situada a Martorell, de capacitat de producci6 50.000
toneslany i d’abocadors de Rubi6 i Castcllbisbaí, amb capacitat
total d’abocarnent de 400.000 toneslany.
A la zona sud, formada per les comarques de I’Alt Penedes,
el Garraf, el Baix Penedes, el Tarragonhs, 1’Alt Camp, Ia Conca
de Barber& el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix
Ebre, eI MontsiB, la Terra Alta, icomarques de Lleida, la producció de residus susceptibles de tractament fisico-químic del
conjunt d’aquestcs comarques 6s de 18.000 toneslany; la producció de residus inerts, inertitzats o especials 6s de i 1 1. O M tonesjmy; la capacitat de tractament plantejada a travh de les
dues installacions contemplades: la de tractament físico-químic
a la planta de Constantf, 10.000 tones/any és la seva producci6
actual, es preveu l’ampliaci6 en 10.000 toneslany més, i la capacitat de I9abocador de Forhs, que és de 100.000 toneslany.
Com i per quk es decideix o es planteja la ubicaci6 de les
installacions concretes? En primer lloc, a cada una de les zones
---corn j a he esmentat- es preveu la Implantació del que s6n
instaklacions, de fet, associades, que 6s la deposici6 controlada i
la p l a t a de tractament físico-quimic, en la qual s’incrtitzen o es
condicionen molts dels residus -tots als quals 6s possible ferho-, tats els residus abans de ser abocats. Per tant, tecnicament, e1 que es tracta de fer 6s col-lmar aquesta planta de
tractament €ísico-químic al més a prop possible de l’abocament
o, si mks no, en el carn’ entre el lloc de generació fonamental
dels residus iei lloc del seu abocament.
Per decidir les ubicacions, caldria primer revisar qtik 6s un
abocador controlat. Un abocador controlat és UR lloc -com el
seu nom indica- on s’aboquen uns determinats tipus de residus de forma controlada.
Caldria, en primer lloc, revisar, per poder avaluar I’impacte
ambiental que una instal4ació d’aquest tipus provoca, avaluar i
revisar quins són els productes que la llei permet abocar en
aquest tipus d’instdlacions. X la llei diu, d’acord amb 1’Ordre
de 17 d’octubre de 1984, sobre les Normes T&cniquesper a l s
Abocadors Controlats de Residus Industrials, que no s’admetran en aquestes installacions cap d’aquests residus.,.: <<No
s’acceptaran sota cap concepte en un abocador els tipus de residus
industrials següents)>,article 3.1 :

-
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(il.Residus radioactius.
>,2.
Residus explosius.
~ 3 Residus
.
inflamables (punt d’inflamaci6 menor o igual
que 23C, mesurat segons el m&todede la copa tancada; norma
UNE51.022).
>A.Residus inestables en les condicions de l’abocador.

~ 5Dissolvents.
.
>>li.Residus amb un pH inferior a 3 i superior 314.
>>7.Residus líquids.
38. Residus biocides.

~ 9Residus
,
m b un contingut en aigua superior ai 65%, si
extorsionen la feina ordinhria del scwei del &$sit; no han de
passar mai del 10%de la quantitat de residus abocada mensualment.
>>10.
Residus que poden portar a un perill especial de toxicitat, substLncies verinoses, segons les normes que indicar&la
Junta de Residus.
,211. Substhcies de les quals poden resultar transformacions
quimiques perilloses (entre altres, les autoignicies).
,212. Substhcies d’olor htcnsa que malgrat estar cobertes
puguin pruduir olors,
~ 1 3En
. el cas que l’abocador disposi d’un impermeabilitzant sintetic, les substhcies que ataquin 1’estanqueYtat basica
de les plaques,
>>14,
Residus que siguin transportables en camió cisterna.
~ 3 . 2 .La Junta de Residus podrh variar la composició
d’aquesta llista quan les circumstlhcies ho requereixin.>>
Perb en. aquest moment, per tant, no poden anar a aquest tipus d’abocadors ni --m’agradaria fixar la seva atenc&-- residus radioactius, ni residus explosius, ni residus inflamables ni
residus inestables -que vol dir residus, per exemple, fementabics-, ni dissolvents, ni residus amb dors, ni residus líquids...
Ajxb vol dir que I’impacte ambiental que uria d’aquestes installaciom pot provocar no és, en cap cas, un impacte sobre l’atmosfera. Un abocador ai qual no poden anar aquests tipus de
productes -i els abocadors, a Caralunya, per la nostra legislaci6, 110 poden acollir aquest tipus de productes-, no pot, en
cap cas, provocar cap mena d’impacte atmosfiric, és a dir,
d’impacte sobre í’aire. No poden cremar, no poden fer fums, els
productes que hi van no poden ser inflamables, no poden ses
autoignicies, no poden ser fermentables.
Per tant, l’actuaci6 o I’activitat de l’abocador no pot ser, en
cap cas, atmosfkrica -pot ser d’un altre tipus, que ara analitzarem.
Per tant, ]’impacte ambiental d’aquest tipus d’instaldacions, d’acord amb els tipus de productes que hi van, no la
tehica -no la que si hi llencéssim no sé quh-, la que ens
autoritza la llei a posar-hi i, bbviament, si hem fet la ilei, la farem complir, és aquest tipus d’abocadors, en cap cas, poden donar cap mena de contaminació atmosferica.
Impacte sobre el sol i les aigües. Aquest és, certament, l’rinic
impacte que pot produir un abocadur d’aquesta naturalesa. Flasant-nos en aixb, preckament, vháran les normes Q el que s’ha
tingut en compte a I’hora de decidir les seves ubicacions. Nomes aquests abocadors, només poden produir un impacte a través del sbl per permeabilitat del sb!, a traves del s U 5 si arriben it
contaminar les possibles aigües que per all& o els aqüífers que,
a1 voltant de l’activitat de l’abocarlor puguin existir. I& a dir:
1’6nic -i aixb rn’agradaria que quedés ben clar i precis--,
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I’linic possible impacte d’un abocaclor ci’aquestes caracteristiqucs no 6s i’atmosferic, sinó l’activitat sobre o la contaminaci6
possible a traves de la permeabilitat del sbl sobre els aqüífers
existents.
Irnpactcs, per tant, respecte a la flora i la fauna, no poden, en
cap cas, ser els més evidents o els més senzills o els més perillosos, que s6n a traves del medi ambient, a través de l’atmosfcra, perqui: no es produeix sobre l’atrnosfera cap cfecte, sin6
nom&, en el seu cas, isi no es té en compte, a traves de la possible contaminaci6 de les aigiies, que fossin utilitzades per
aquesta flora o per aquesta fauna per a la seva vida.
Per tant -ho torno a dir--q 1’6nic impacte, l’irnpacte que cal
vetllar perque no cs produeixi, és el possible impacte sobre la
contaminacib dels aqüífers existents a la zona.
En conseqiitmcia d9aixb, del tipus d’impacte que provoca
una instal.Iaci6 d’aquesta naturalesa, quins s6n els factors que
cal tenir en compte en la decisió de la seva ubicació? Factors
geolbgics, factors hidrolhgics, factors mcrrfdbgics i factors que
en podríem anomenar de racionalitat econbmica: la seva accessibilitat, la proximitat ai lloc de gcneraci6, etcktera.
Factors geolbgics i hidrolbgics, perquk, si hem dit que l’única possibilitat d’impacte sobre l’aambient d’aquestes instalhcims 6s a través de Ics filtracions, cal buscar un sbl al mixim
d’impemeable possible. obviament, a més a més d’escollir un
sbl al m h i m d7impemeablepossible, si aquest sbl no és situat
en un lloc de forta activitat hidrolbgica, tampoc el seu impacte ... tambk es minimitzarh.
Vull afirmar a les il*lustressenyores i senyors diputats que,
en la decisió de les ubicacions contemplades en el Pla, la Junta
de Residus ha maximitzat els condicionants de seguretat i ha
deixat en un segon terme els condicionants dc tipus econbrnic.
Vull dir amb aixb que hem disposat la ubicació dels abocadors
a Rubi6, a Castellbisbal i a Far& sobre la base que hem rnaximitzat, hem anat a buscar el sbl més impermeable possible en
els llocs de menys activitat hidrolbgica possible de les zones
conternplades en el Pla. També s’ha tingut en compte la morfi>lagia i tanibt5 I’accessibilitat i la proximitat d s llocs de gencració, perb donant preferkncja a les condicions de seguretat.
Ens ha semblat que un primer pla, la primera vegada que el
pais s’enfronta amb la presa de decisions respecte a aquest tipus
d’instalkions, era obligat, per part del Govern, escollir, maximitzar les condicions de seguretat.
Les ubicacions contemplades en el Pla. El Pla en contempla,
pel que fa als abocadors, tres; en concret, dos a la zona centre,
Castellbisbal i Rubió, i un a la zona sud, a For& Tats ells, &viament -i com he dit abans-, han maximitzat les característiques gcolbgiques, és a dir, són sbls tots ells impermeables, al
rnhxirn d’impemeabilitat que poden tenir o que hem estat capaGOS de troba amb tot el Servei Geolbgic, els sbls impermeables
que existeixen en les zones, en el sbl de CataIunya. No es poden iitilitzw Ics franges costaneres, que, normalment, s6n franges d’al-luvici, són sbls d’al-luvió, que no tenen caracten’stiques
de permeabilitat. S’ha hagut d’anar... Potser podriem, en un
moment, doncs, ensenyar aquest plhol, en cl qual els C O ~
que dotien un sol de permeabilitat petita, cle baixa permeabilitat
o de rnhxima impemeabilitat, serien els sbls contemplats amb
els coiors groguencs. Corn cs veu, les franges primeres costaneres..., les marques..,, les €ranges costaneres primeres, que són
Ics €ranges on es produeix una bona part, una part important de

l’activitat industrial del pais, no s6n susceptibles o s6n difícilment susceptibles d’acollir aquest tipus d’hstallacions, perquk
els tipus de sbls contemplats són €ornats per calchries, fonamentalment, que tenen un alt index de permeabilitat. Hem anat
a buscar en aquesta zona segona, que 6s on s’ubiquen tant For&
--que cau per aqui- COM Rubió ,e
cau per aquí. En aquestes zones groguenques &,*,
perdó (L’H. Sr. Conseller passa la
mostrar un altre niupa), en aquestes zones groguenques és on,
exactament, per aqui ----o rosenques-, és on es troba el de Castellbisbal, que té, exactament, les mateixes característiques de
sbls impermeables.
Per tant, no és a tot el territori, que es pot fer una instal-laci6
d’aquest tipus. Com deia, a Castellbisbal el sbl té les caractesistiques convenients: els estudis realitzats, que tenen una llarga
histhria ...El primer estudi, el primer estudi per deteminar o per
installar un abocador d’aquest tipus, data ja de l’any 1977 i va
ser encarregat per la Corporaci6 Metropolitana a l’hstituto
Geol6gico y Minero de España, l’any 87, i 6s un estudi en el
qual, clarissimament, es determina que aquesta és una ubicaci6 molt id6nia per a aquest tipus d’instal-lacions -com dic,
ja des de l’any 1987 existia un projecte de fer una instal-laci6
d’aquest tipus en la mateixa zona on es contempla en el Pia

S

de residus-; després, tambk, el novembre de 1988 s’encanega un in€ome hidrogeokgic per ubicar-hi, alla tambB -aixb
era un privat--, per ubicar-hi alla tamb6 un abocador. Per tant,
era una zona on tothom que tenim responsabilitats en l’hmbit
de la gesti6 deis residus industrials, que --recordemho un cop
més- no s6n compethcies exclusives del Govern de Ja Generalitat,sinó que són compethcies concurrents --el primer que
té responsabilitat sobre els residus i el que te la mkirna imés
directa responsabilitat sobre els residus 6s qui els genera, la indiistvia 6s la que tk la mhxima responsabilitat sobre els residus,
perb totes les administracions, l’AAdministraci6 local municipal,
fes administracions comarcals, les diputacions, els ens o les corporacions municipals, etcktera, tots tenim responsabilitats-,
tots ens havíem fixat, tots els que en aquest h b i t territorial tenim responsabilitats, tots ens havíem fixat en aquesta ubicació,
perque, certament, reuneix COM poques --com poques-, amb
tota garantia de seguretat, els condicionants de proximitat als
llocs de generació. 6s a dir: la que probablement, de totes les
ubicacions, reuneix amb w1 grau rnhxim aquests quatre condicionants de quh parlhvem -geolbgic, hidrolhgic, rnorfolbgic i
econbrnic, de racionalitat econbmica-, 6s la ubicació de Castellbisbal.
Pel que fa a Rubi6, també, des de fa temps, amb estudis exhaustius sobre les seves particularitats -podríem revisar-ho,
perb són molts, els estudis que s’han realitzat, per part de més
d’una administra&-,
també la ubicaci6 6s, des del punt de
vista geolbgic i hidrolbgic, molt idbnia i també, si es mira a m b
cura el mapa de gcneraci6 de residus, també esta dintre d’una
zona fortament procluctora de residus industrials: la mateixa comarca de 1’Anoia genera 80.000 toneslany de residus industrials, el Bages més, etcetexa, etcktera; 6s a dir: esth tamM en
una zona fortament productora de residus industrials..., i ja no
parlem si es 16 en compte la seva proximitat, doncs, amb el
Baix Llobregat, amb la part més oest del Baix Llobregat o del
Vall& Occidental,
L’abocador de For& reuneix extraordiniixies quaíitats del tipus geolbgic i d’activitat hidrolbgica, magnífiques qualitats
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tmb6 de tipus morfolbgic, Cal reconkixer que, pel que fa a la
proximitat, o a la racionalitat econhica, 6s el que la remeix
menys dels tres contemplats, per tal com la disthncia dcl Iloc
generador de residus ---que podria ser el format pel triangle
Reus-Tarragona-Valls, que és eI gran tdangle generador de residus dc la zona sud- queda, certament, una mica a disthcia,
a una certa distbcia. Per quk, doncs, aquesta decisib? Per@,
com podíeu contemplar, com p d i e u contemplar (a través
d’aquest plhnol, es veu com, prhcticament, el 100% del Tmagonks, un 80% i escaig del Baix Camp i de 1’Nt Camp, són sbls
d’alluvi6, que no és lhgic, per la seva permeabilitat i la seva activitat hidrol&gica, instalk-hi aquest tipus d’abocadors;segona: les altres hees del Baix Camp i de I’Alt Camp que hm estat
estudiades en profunditat tenen iuia activitat Itidrolbgica ---concretament, doncs, a la zona mes al nord dc I’Nt Camp hi ha les
fonts del Gaia-, per tant, tenen iimia activitat hidrolbgica quc
no fa aconsellables aquest tipus d’instd-lacions. I, atks que el
Pla -ho torno a repetir, i voldria que quedés ben clar- ha fet
prevaler els raonaments tkcnics i de seguretat sobre els raonaments econbmics, es decideix, es pren la decisi6 de proposar la
ubicació a For&
A partir de la clecisió d’aquestes ubicacions surt o es desprh
la ubicaci6 de les plantes de tractament físico-químic, Una
planta de tractament fi’sico-quimic no Es una planta, pet seu p r e
ces industrial, diferent a cap de les nostres plantes industrials,
No 6s... i no contempla un procés de cornbusti6, la qual cosa
vol dir que la seva contarninaci6 ambiental atmosf&ricatampoc
no és important, no existeix; no hi ha, doncs, el problema fam&
de les dioxines, per exemple, etchtera, perquk el seu proces no
és de cambusti6, sinó --corn hem vist abans- de procés físic o
quimic, de tractament físico-químic, que en cap cas incorpora
cap mena de contaminaci6 ambientaI. Altra cosa és la vigilhcia que cal tenir respecte als manipuladors d’aquest tipus de
productes que es manipulen en unit planta de tractament físicoquimic; 6s a dir, ca2 vigilar la seguretat industrial deIs treballadors d’aquest tipus d’empreses perquk, hbviainent, manipulen
prrrductcs susceptibles de contaminar la persona que els toca,
per6 en cap cas l’ambient circumdant -ni per l’aire, ni per les
aigües, ni pel sbl. Per tant, sdn unes plantes que en molts de
paYsos, per exemple, no requereixen ni tan sols la tramitació
d’un estudi d’avaiuaci6 d’impacte ambiental, perque es considera que el tipus de tractament fisico-quimic no provoca cap
mena d’impacte ambiental: aquí, nosaltres, tirarem endavant
també, i pensem tramitar, conjuntament amb les autoritzacions i
els projectes, uns estudis d’avaluaci6 d’impacte ambiental on
es demostrar&aixb que afirmo, que no tenen un impacte ambiental significatiu respecte al temitori.
La seva ubicaci6, per tant, és prevista en mnes d’irrtphtaci6 i d’activitat industrials: concretament, a Ia zona nord, a Sant
Feliu de Buixalleu, en el si d’un poligon industrial actualment
existent; a Martorell, en el si d’un pdígon industrial actualment

existent -i en la mateixa ubicaci6 d’una empresa actualment
existent que es dedica al tractament d‘olis i que ampliaria las %ves
installacions per tal de donar t m M tractament fisicoquimic-, i
--com j a he dit abms- la tercera, la de la zona sud, a Constantí,
7 ~ n també
a
industrial -en una empresa actualment existent i que
es proposasia l’ampliació de la seva activitat per poder donar tractament, no a les 1O.OOO tones que dóna actualment, sinó a 10.O00
més, és a dir, a un conjunt de 20.000toneslany.

Finalment, el Pia contempla una última instdlaciii, no territorialitzada, que és la incineradors. Aixf corn la capacitat de generació de residus de cada una d’aquestes zones obliga a la
installaci6 d’m abocador ---o dos, en alguns casos- i una
planta de tractament fisico-químic en cada una d’elles, la generac5 de residus a Catalunya susceptibles de rebre un tractament
d’incineració 6s prou petita, malgrat que important, prou petita
per ser subsumida en una h i c a instaHaci6 d’aquestes caracteristiques: seria una indústria capaq de donar tractament a les
60.000 tones que, aproximadament, es generen a Catalunya susceptibles de rebre un tractament d’incineració.
Aquesta hcineradora pot, bbviament -i cal vetllar perque
així no sigui-, is, com el seu nom indica, un procés de combustió; per tant, té activitat en l’atmosfera, genera uns residus
que van a l’atrnosfera i que cal vetllar perquk eis seus cantingnts no vagin per sobre dels pemesos en la legislacih, que, bbviament, esti feta per tal de vetllar perqu&l’impacte ambiental
d’aquest tipus d’instdlacions no afecti el medi ambient. Hi ha
unes limitacions, sobretot del tipus de gasos que poden anar a
l’atmosfera, i aquestes instal-lacions, particularment les de la
darrera genera&, és a dir aquelles que han estat implantades a
Alemanya, Franga, en els darrers vuit, deu anys --certament, Ia
incineracib abaiis havia provocat probiemes-, les que estan
instatlades darrerament, que van..,, que incineren o que fan el
seu proces arribant a temperatures de 1.400 graus -+pe, a més
a mes, vetllen no nom6s per la temperatura iimit de 1.400
graus, sin6 també en la forma i el temps que els productes a incinerar estan en contacte amb aquestes temperatures i s’eliminen a través de la xemeneia, amb un procés de depuraci6 de
gasos, abans &viament de l’ernissib-, tot aixb demostra que
l’activitat d’aquestes incineradores -lm torno a dir: d’aquestes
de darrera generaci6- no esta provocant, en cap cas, en els
paisos de I’Europa occidental, de la Comunitat Fxunbrnica Europea, cap mena de conflicte amb el compliment estricte de la
legislacih, que 6s extraordjnhrirnent limitativa respecte a
l’edssió que aquest tipus d’instaklacions poden fer en l’atrnosfera.
Per tant, aquesta, per tant, ha de ser situada sota controls estrictes en una hrea de producci6 industrial, i pot situar-se ..., així
com un abocador, doncs, requereix, pels seus condicionants
geolbgics, etchtera, limita molt la possihilitat de Ia seva ubicació, aquesta Iiomés tindria una contraindicaci6, que seria,
doncs, que 11u hauria, lbgicarnent, de situar-se en un lloc d’inversions tknniques -que prwoquen, doncs, una mala evacuaei6 dds fums-, hauria de s .ir-sc en Ilocs on no es produlssin
sovint q u l
tipus d’iinvcrsions thniques. Val a dir que a
prhcticament tot el territori d’Alemanya, per exemple, doncs,
tenen problemes d’imversions tbrmiyues; nosaltres, aqui, només
en tenim en una petita zona del territori: per tant, prkticament
es pot coEZocar o situar sobre qualsevol lloc del territori, i, per
tant, cal donar prioritat als criteris de seguretat, respecte al seu
funcionament, pe& quant a la seva ubicació, als criteris de proximitat als llocs de generació.
Els Ilocs de generació de residus a incinerar shn fonamentalment els situats al voltant de la conurbació de la ciutat de Barcelona i els situats al voltant de la indiistria del Camp de
Tarragona; per tant, cal situar o caldria situar una installació
d’aquest tipus ben comunicada, ben situada, a cavall una mica
d’aquestes dues possibles..., d’aquests dos grans centres pra-
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ductars. D’aqui la proposta contemplada en el Pla de situar-la
en el Pla de Santa Maria, a la localitat del Pla de Santa Maria,
avui eu suspens per part del Consell Executiu. Aquesta ubicació
del Pla de Santa Maria, molt ben comunicada a trav6s del sistema d’autopistes... Que, recordem-ho, és el sistema exigit per la
Iegislació vigent perqui: viatgin el tipus de mercaderies..., per al
transport del tipus de mercaderics susceptibles de rebre un trac-

tament d’incineraci6, que recomanen i obliguen a utilitzar les
autopistes, quan aquestes existeixen, davant d’altres vies de comunicació --carreteres, etcktera.
Voldria, finalment, amb akb, fet el rephs del contingut del
Pla i dels motius que han portat a la seva proposta en els termes
en qui? s’ha €et,voldria ara dedicar aquests vint minuls que resten a parlar de la infarmaci6 que s’ha donat i, per rjltirn, per comentar amb les il-lustres senyores i senyors diputats el prupbsit
de capteniment del Consell Executiu pel que fa a la irnplementació del Pla de residus.
Inforrnaci6: en primer lloc, tt la Junta de Residus; en segon
lloc, a les Administracions locals; en tercer lloc, als partits polítics; en quart lloc, als ciutadans -no vull, amb l’orcire, donar
cap mena de valoració, respectc als diferents aspectes contemplats,
Pel que fa a la Junta de Residus, quan jo em vaig incorporar
a les responsabilitats de la Paesidkncia de la Junta de Residus,
en tant que Conseller del Deparíament de Política Territorial i
Obres Ríbliques, hi havia el costum, la prhctica que es donava
la informació en el mdtteix moment en quk realitzava la retini6
de la Junta Directiva de la Junta de Residus. A petici6 dels representants -de molts dels representants, DO 1iorn6s dels representants de les Administracions locals, Associació i Pederaci6,
sin6 tamb6 dels representants d’alguns dels departaments del
Govern-, es va demanar que aquesta informaci6 es donés amb
el m k i m ck temps possible, per tal que poguessin tenir coneixement previ a la realització cl’aquesta reunió. I es va demanar
-i aixi hi consta, en cl Reglament d’ordre intern de funcionament de la Junta de Residus- que aquesta informaci6 estaria
en mans dels membres de Ia Junta en quinze dies d’antelaci6 al
moment de fa celebració d’aquesta Junta.
El dia 8 de gener jo, personalment, em vaig reunir..., el Director General ho va fer i ho va trametre als membres de la Junta de Residus, en representaci6 dels diferents departaments del
Govern, ijo, personalment, acompanyat tamE del Director General, em vaig reunir el dilluns dia # al mati, tant amb els r e p sentants de l’Associaci6 de Municipis com amb els
representants de la Fecieraci6 de Municipis, a disposici6 dels
quals em vaig posar per ampliar qualsevol mena d’infonnació
que requerissin pel que feia al contingut dels programes i a la
informa& contemplada cn el Pla per a la gesti6 dels residus.
És a dir, els vaig lliurar, tant aquest document --el Pla Director- com els programes concrets d’actuacih 8 de gener, la
reunió era el dia 22 de gener.
El dia 22 de gener, en la reunió amb la Junta de Residus, no
se’m va demanar ampliaci6 d’informaci6; vaig tenir algun contacte telefbnic amb els representants de l’Associaci6 de Municipis; la Federad, crec que algun representaní va tenir contactes
amb el Director General -jo no els vaig tenir-, i, finalment,
en la remi6 de la Junta, aquesta va aprovar el Pla sense cap vot
en contra, amb 3 abstencions: la dels representants de la Fedenici6 de residtis, quc van trametre un document explicant el

per@ de la seva... (remor de veus), per& dels representants
de la Federació de Municipis en la Junta de Residus, eh, que
van trametre un document --que consta en l’acta de la Junta de
Residus- dels perquks de la seva abstenció,
Van produir també en aquell acte una peti&, alguna ens la
van trametre el mateix dia 8, quan els vam lliurar el document;
val a dir que a la Junta, en el si de la Junta de Residus s’havia
parlat moltes vegades dels problemes, dc la necessitat de tirar
endavant un pla cl’aquesta naturalesa .--concretament, el mes
d’abril de 1989 consta en l’acta com se’ns demana amb urgkncia que els serveis tkcnics de Ja Junta facin una proposta d’un
pla de residus amb tota urghcia-; el mateix dia 8 ja se’ns comuniquen...,pequi5 no va ser, simplement, un lliurar la docummtaci6, sin6 que va ser una extensa entrevista #una hora i
mitja aproximadament, discutint ja els continguts; se’ns fan algunes propostes, que s’incorporen, sense esperar el dia 22, en el
mateix Pla de residus. Per exemple, la xifra que es contempla
de 600 milions de pessetes en els programes de minimització
v6nen a proposta de la Federació de Municipis, dels representants de la Federaci6; alguns comentaris, tant a proposta de
I’Associaci6 com de la Fedcraci6 també s’hi introduejxen; pel
que fa a la plana 290, em penso que és, d’aquest document, és a
dir, algunes de les consideracions fan referhncia a la plana 290,
i es modifica el contingut de la plana 290, i tamM en el document es parla de manca d’informacid. Vull només, doncs, que
prenguin nota que la informaci6 IIQ devia ser tan insuficient
quan es presenta una esmena a la plana 290, que 6s la setena
comenqant per darrere d’aquest document, fis a dir que hi ha
hagut temps -semblaper llegir en profunditat el document.
En qualsevol cas, l’abstenció, doncs, de la Federació, dels
representants de la Federació de Municipis i -COM deia- cap
vot en contra en l’aprovaci6 per part de la Junta.
A les administracions locals directament implicadcs. Jo, per-

sonalment --com vaig tenir oportunitat de dir en la meva intervenci6 de la setmana passada davant el Ple-, he parlat m b
tots els alcaldes i presidents dels consells cornarcats dels municipis o les comarques en les quals és previst instal-lar o ubicar
una d’aquestes installacions. L’Alcalde de Sant Feliu de Buixalleu i el President del Consell Comarcal de la Selva, amb 1”calde de Castellbisbal i el President del Consell Comarcal del
Valles Occidental, amb 1’Alcalde de Rubi6 i no només el President, sinó amb una bona part del Consell Comarcal de I’Anoia,
i amb 1’Alcalde de Forbs i el President del Consell Comarcal de
la Conca de Barberh.
Val a dir que aixb, que es va produir amb tots ells entre els
dies 8, 9 i 10, no va ser possible fer-ho perqu&es va mul-lar
l’entrevista..., ens van anullar l’entrevista en el darrer moment,
també, bbviament, amb 1’Alcalde del Pla de Santa Maria i el
President del Consell Comarcal cle 1’Alt Camp, que en aquell
moment figurava com una de les installacions contemplades en
el Pla. dbviarnent, val a dir que 1’Alcalde de Fores i el President de la Conca no van poder venir, van muklar-ho en el. darrer
minut, i el mateix Director General es va traslladar el divendres
dia 12 de gener a For& a donar-los tota la informació i a comunicar-lm el contingut del Pla.
Tres coses es posaven fonamentalment de manifest en
aquesta presentaci6. Primer, el conjunt del Pla; segona, la forma en ¶u&el Pla es tramitava, és a dir, se’ls anunciava que
aquella, en tot cas, seria la del 22 de gener --dia previst per a la
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reuni6 de la Junta de Residw- una aprovaci6 inicial, ds a dir,
que no representava l’aprovaci6 definitiva de cap de les h s tallaciom, que per poder-les tramitar, que per trarnitar-les havien de presentar-les i soilicitar la llichcia d’activitats en els
ajilntaments respectius; que, per tant, haurien de sortir a informaci6 p~blicaamb el peridc marcat..., amb els terminis marcats per la ílei, no n o m h del Projecte concret, sinó també dels
projectes d’avaluacid dels impactes ambientals i de l’impacte
sbcio-ecanbrnic.
També se’ls comunicava la possibilitat de crear una comissió de seguiment d’aquestes activitats de la Junta des de la mateixa redacció del Projecte, i de Ia possibilitat que el Pla
contempla que la gesti6 d’aquestcs installacions sigui feta per
les mateixes administracions locals o per organisines decidits i
amb preshcia de les mateixes administracions locals, b6 siguin
ajuntaments -administracions locals lunb responsabilitat sobre
residus, bbviament-, bé siguin ajuntaments, com consells comarcals, corn entitats en el lloc un el territori així, on les lleis
territorials aixi ho diuen, amb compethcies esyccífques sobre
materia de medi.
Aquests eren els punts, i tamM ens poshem a Fa seva disposicili per ajudar-fos, per donar-los tota mena d’informació i per
ajudar-los, fins i tot, en la confecci6 d’estudis que els poguessin
confimar dlb que era en coneixement, fins en aquell moment,
dels temics de la Junta de Residus, és a dir, de la idoneTtat del
sbl contemplat o del sbl escollit per part dels serveis tEcnics de
la Junta de Residus i decidit per la Junta.
M s o menys en aquells mateixos dies, entre el dilluns, el dimarts o el dimecres d’aquesta setmana segona de gener, vaig
padar personalment amb practicament tots -amb alguns no
em va ser possibk- els secretaris generals o responsables
dels partits polítics amb representacib parlament&ria. Amb
alguns -ho torno dir- vam poder organitzar l’entrevista;
amb uns altres, aixb no va ser possible en aquells dies. Després, m6s tard o més d’hora, amb aiguns ja ho varn comentar...;
finalment, amb alguns va ser el 12 de febrer, quan, bbviament,
el document era més que conegut, perb amb tots em vaig posar
en contacte --crec, potser, algun se’m va escapar, perb almenys
l’intent va existir.
Per dtra banda, ínfonnació als ciutadans. També vaig tenir
oportunitat de comentar-ho: s’hm fet -i es continuar&fenttota mena d’iinhmaci6 que pugui, doncs, kfonnar del que és
un abocador, del que no és un abocador, de quin 6s el possible
impacte ambiental d’un abocador, de quin no 6s l’impacte d’un
abocador, etcetem Val a dir que som plenament conscients de
la dinhtnica que comporta l’intent, per part de qualsevol a d d
nistraci6, de tirar endavant un pla d’aquestes caracteristiques.
Es diu -i normalment ho afirma tothoque no es discuteix,
en cap cas, la necessitat de tirar endavant un pla per a la gestió
dels residus industrials a Catalunya; que aquesta és una necessitat bbvia, que ningii no discuteix, que la realitat la tenim
davant, que la nostra indljstria existeix, que existeix des de
fa dos segles, que fins avui es d6na tractament a una part
molt limitada dels nostres residus, que aquest és un pla que,
fins i tat -afirmen molts-, doncs, en els seus continguts té
poca cosa amb que no es pugui estar d’acord, que contempla la
minimització, que contempla el tractament amb els metodes actualment vigents i amb les tecnologies actuaiment vigents en eis
pdisos més avansats del m6n; que d h a i que té en compte el
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principi fonamental que <<quicontamina, paga>>--i aixb cal
també tenir-ho en compte, en el sentit que, corn 6s obvi, totes
aquestes instatlaciom es nodriran dels ingressos que el mateix
tractament coniporta, a trav6s d’un tant per tona, que, bbviament, pagaran les empreses que generen els residus, complint,
coin dic, el principi mundialment admhs, i un prinicipi de la
Comunitat Econbmica Europea, que q u i contamina, paga)-,
és a dir, aquestes installacions, les faran rendibles o, COM a minim, sense necessitat de recursos públics en la seva gestió els
propis que generen els residus, 6s a dir, les empreses seran les
que pagaran 3.ocH)-4.000 tones.,., 3.000-4.000pessetesltona per
n les empreses, pels residus a abocar, i entre 2 0 . m i 3 0 0 . ~
pessetesJtona-300.000 pessetes/tona- els tractaments d’incineraci6, que aixb s6n ets valors normals en els pai’sos del Mercat Cornc. I, per tant, aquest és un pla -tothom o molta gent
comenp el seu atac dient aix& i, malgrat stixh, certament, no
cal ser, doncs, endeví per veure que el rebuig que esta tenint en
una part de la nostra societat és evident.
Una de les acusacions que amb més duresa s’esta fent al Pla
de tractament de residus aprovat és el del secretisme amb el
qual s’ha portat, el de la manca d’informació que s’ha donat, el
que alguna cosa no esta clara quan no s’ha advertit de forma
clara als ajuntaments, el que no es negocia amb els ajuntaments ... 1 és cert que el Consell Executiu es troba, doncs, en
una situaci6 certament incomoda per tal com est$ tirant en&vant un pla de residus d’acord amb la legislaci6 aprovada per unanimitat per aquest Parlament,
Si el Pla no ha estat --abans de ser aprovat- sotmes a
l’aprovació d’aquest Parlament 6s perque aquest Parlament en
el seu dia va determinar la forma en qu&es tramitava aquest
Pla, i com IIQ havia de portar-ho a la seva aprovaci6 cl Consell
Executiu o corn -he llegit aqui a l’article-, en el cas que un
ajuntament no en doni la Kc&ncia,com ha de subrogar-se -ha
de subrogar-se- el Consell Executiu en la donació d’aquesta.
Tot i aixi, doncs, el Cansell Executiu 6s titllat de menysprear
les administracions locals amb la seva actitud, que sempre ha
estat oberta, que hem repetit a bastament -a bastment- la
disponibilitat del Govern perque, en el primer moment que algri
demostri que tknicarnent el Pla no és correcte, que alguna de
les ubicacions contemplades no compleixen els requisits, que
qualsevol i que tothom estarem d’acord que han de ser els requisits contemplats en el Ha, és a dir, el geolbgic -que abans
esmentava-, el geolbgic, el morfdbgic, l’hidrolbgic, el de racionalitat econbmica.,., hem estat disposats, i ho hem dit sempre, que, quan alguna d’aquestes ubicacions es demostri que no
6s l’adient, el Conse11 Executiu 6s el primer que rectificaria
aquesta decisi6, perb, malgrat aixb, aquesta situaci6 d’acusació
de manca d’informació subsisteix, de manca de diNeg; res més
pot voler el Govern que dialogar, que informar, que debatre el
contingut d’aquest Pla per a la gestió dels residus.
Bs per aixb que els puc comunicar que el Conseu Executiu
ha pres la decisió de tramitar, com a projecte de llei, davant
aquest Parlament el Pla Director per a la Gesti6 dels Residus
Industrials a Catalunya, i que, en una de les seves properes reunions, t6 la voluntat d’aprovar un projecte de llei que enviara a
aquesta Cambra i que ens pugui pemetre fer allb que molts
dels grups parlamentaris aquí presents ---emconsta i aixi ho
han dit- tenen voluntat que es faci, que és dialogar, que és
pwíar respecte als continguts, que és discutir respecte els con-
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tinguts del Pla de residus, i que eiis permeti, per tant, obrir
aquest dihleg, aquesta comunicaci6, aquest debat, i poder donar
una resposta eficaq, una resposta satisfactbria a la necessitat
que el país té -que nin& discuteix que el país té- de tirar endavant un pla que doni solució, tractament --en la forma amb
qub tots estiguem d’acorci que s’ha de fer- als residus industrials que la nostra activitat empresarial i industrial genera’.
Grhcies, ilhtres senyores i senyors diputats, per la seva
atenci6; grhcies, senyor President.
* (Remor dt veus.)
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies.
Se susph la sessi6 --silenci, per favor- fins a les sis vint-icinc, per6 Ies preguntes que es poden formular --que recordo
que és una per diputat de cada un dels grups parlamentaris i
agrupacions parlmeni2tries- ha d’arribar a la Mesa d’aquesta
Comissió a les sis i deu, corn a molt. Per tant, les preguntes per
escrit a les sis i deu, i reprendrem la Comissió a les sis i vint-icinc.
Se suspkn la sessió.
(ihsessi6 se suspdn a dos quarts de sis de la tur& i tretze
minuts i es reprdn a tres quarts de set de la tarda i tres minuts.)
EI Sr. PRIESDENT: Senyores i senyors diputats, es reprh
la sessid
Han arribat vint-i-tantes o vint i escaig preguntes (remor de
veus) -i <<picow,
senyor M o - - a aquesta Mesa. L’Wonorable
Conseller se les ha estat mirant, ha intentat fer una agrupació de
preguntes inicialment per ternhtiques, que crec que ser&un bon
sistema perque es puguin formular les preguntes mantenint í’or&e que sempre es manté en el si de les comissions, i, per altra
banda, per temhtiques, no? En qualsevol cas, si hi pot haver algun petit error de concepció en la fonnulaci6 de les preguntes,
tots els senyors diputats poden entendre que és bastant difícil,
no, en aquesta temhtica agrupar-les exactament,no?
En primer lloc, el Conseller ha agrupat una, dues, tres, quiltre, cinc preguntes +inc preguntes-, que la primera és la del
Gnip Socialista, la primera pregunta del Grup Socialisza; Ia pregunta que fa el senyor Gimeno, en nom d’hiciativa per Catalunya;
l’dtra seria la pregunta que fa el senyor Curto, en nom del Partit
Popular, del Grup Popular; la pregunta que formula el senyor b e yo, en nom de I’Agrupacióparlameduia d’&querra Republicana,
i tamM la pregunta niimero 4, del Grup Socialista
Bé, dins d’aquestes preguntes el que farem és, com sempre,
formular de menor a major, que els diputats preguntin, i una vegada totes les preguntes siguin formulades 1’Honorable Conseller
contestarh aquest bloc de preguntes. &tern d’acod? Molt bé,
Doncs, per fer-ho de menor a major, crec que, en primer
lloc, té la paraula el Diputat senyor Pueyo.
El Sr. PUEYO: Si, @cies, senyor President. Honorable
Conseller, Esquerra Republicana ha defensat en el Parlament,
en els mitjans de difusió i també en actes públics la retirada del
Pla Director, tant pel que fa a qiiestions de procediment - + m la
forma corn ha estat redactat, aprovat i presentat- com pel que
fa a l seu contingut i pel que fa a la seva filosofia, i no nomes
pel que es refereix ai tema de les ubicacions. Aquesta posici6,
gens ambigua, ens ha comportat, francament, sense buscar-ho,
un cert ascendent sobre la poblaci6 afectada per les ubicacions
del Pla. Especialment a la Conca i a la zona sud.
En conseqühcia, amb la voluntat de millorar el dihleg institucional i de reduir la innegable atenci6 social desvetllada a

l’entorn d’aquest terna, Esquerra Republicana formula a ~’Hunorable Conseller una pregunta que té relaci6, evidentment,
amb les manifestacions que ha fet suara. D’aquestes declaracions que ens ha fet fa un moment 1’Honorable Conseller es
desprh la seguretat absoluta de la congelaci6, de l’aparcament,
de la suspensió del Pla Director, incloses totes i cadascuna de
les ubicacions proposades, aiXi com el comprom’s no nom&
de..,, 6s a dir, el compromís de cercar fómules que no només
garanteixin la tramitaci6 pwlmentbia d’un nou pla, sinó tamb6 la consolidació d’un diileg estable amb les institucions 10cals i comarcals de Catalunya que es puguin veure afectades?
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Ara té la
paraula el senyor Curto, en nom del Grup Popular,
El Sr. CURTO: GThcies, senyor President. A I’Honorable
Conseller i en relaci6 amb les manifestacions que ha formulat
sobre la intenció del Consell Executiu de presentar un projecte
de llei relatiu al Pla Director de gestió deis residus industrials a
Catalunya, interessa saber a est Diputat si est projecte de: llei
significa que el Pla actual queda definitivament retirat o b6 queda només aparcat o congelat fins a l’aprovaci6 del projecte de
llei.
Grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Griicies, senyor Curto. Ara té la paraula
el senyor Vktor Gimeno, en nom d’hiciativa.
El Sr. GIMENO: Gracies, senyor President. Evidentment, jo
he canviat una mica el criteri que tenia per fer preguntes per@
ens ha sorprks mig agradablement -no m’atreveko a dir encara del tot agradablement- el Conseller amb aquest anunci de
presentar un projecte de llei al Parlament, buscant el dihleg, la
participaci6 i la informaci6.
Llavors, jo tenia pensat fer, píantejar alguns d’aquests dubtes
que ell diu que no $han plantejat mai, respecte a la idone’itat
dels abocadors. I no els plantejaré tots, els plantejo..., la meva
pregunta Cs triple ja que tinc limitacions evidents de poder formular preguntes, el nostre Grup, per raons de suport electoral.
Llavors diria, breument, tres coses: primera, crec que hi ha una
contradicció Q diverses contradiccions, que
s’han explicitat
per part del Conseller, entre d docment conegut com a Pla Director i el document que es va aprovar també, concretament annex, que s6n els programes de gestió que especfiquen aquests
sis programes amb quantificacions econbrniques del seu abast.
Algunes d’aquestes contradiccions són tan patents corn el fet
que el Pla Director, el document gruixut, parla que s’han de
coHmar onze abocadurs en el conjunt del territori de Cataiunya, i es distribueix per criteris de proximitat geog&?ca entre les
diverses comarques. Dels onze abocadors, evidentment, fa una
valoraci6 volumbtrica de capacitat diferent en funci6 de la generaci6 de residus. I hi ha des &abocadors de 2O.OOO tones per
any fins a abocadors de 250.000 toneslany. TamW diu el Pla
Director que s’instal~lamtres p h t e s de tractament físicoquímiques, a més a mes de la que ja existeix a Constanti; les tres
s’han quedat en dues. També diu que hi haud una incineradora
de residus halogenats, 6s a dir, de productes que requereixen un
tractament especial no pern& a les plantes, a les hcheradores
multipropbsit, i que parla de la possible ubicació d‘aquesta incineradora de residus halogenats a la comarca de la Ribera
d’Ebre.
Llavors, tot aixb desapareix de sobte sense cap justificaci6
htermkdia, que jo conegui +xcepte unes paraules del Conse-
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ller, que, d’alguna manera m’ho va comentar en l’entrevista que
vam tenir-, desapareix de l’mnex, i a lYcznnex
es contemplen
quatre h i c s abocadors. Perb en ;wpests abocadors hi ha una caracteristics que també 6s sorprenent: mcntre els clos de la zona
centre tracten el 40%, el 40%dels residus generats a l’entorn de
les comarques de la Regió I, que diu 1.800.000 de tones i que
nomes en tracten 400.000, resulta que 1’aFPocador de Fores, per
excmplc, esth en capacitat de tractar o de rebre 100,000 tones,
quan, si sumem les tones de les comarques de les terres de ponent i del conjunt de la circurnscripci6 de Tarragona, segons el
Pla, només, nom& en produeixen 87.000. Jo entenc que hi ha
una clesproporci6 enorme entre lm abocador a For& que cobreix rnes mpacitat que la que es genera de praducci6 de residus per set abocats i uns abocadors a la zona centre que només
tracten els 400.000, que és un 40%del que produeixen, Aquesta
6s una contradicció que voldria que ens expliqués.
L’altra 6s el criteri de la racionalitat econbmica. Diu que
s’ha minimitzat el criteri de la racionalitat econbmica i, d mateix temps, al Pla i a I ’ w e x aquest aprovat es diu que a les indGstries s’estimularh el tractament de residus per la via
volunthria, de la coHaboraci6 voluntaria i no per la via coercitiva. Jo em pregunto: si un abocador COM el de F’or&stindrh una
portada de residus que, mínimament, liaura de comportar per a
les indGstries uns dcsplqaments mitjans -calculo jo- entre
i20 i 140 qullbmetres per camió d’abmaments que s’hagin de
transportas allh, aquests castos addicionals del transport, descomptant ja el risc addicional que suposa aquest txmsport, s6n
assumibles tranquillament per les empreses?, o, seria més racioiial des del punt de vista no sols ecanbinic sin6 lbgic, fer uns
altres tipus d’abcadors que potser fossin mbs reduits perb que
estiguessin molt m6s a Pabast de les indústries. Aquests costos
s’hm d o r a t i s’hm racionalitzat? A mi no em consta ni en
l’explicaci6 ni en els documents.
I, finalment -i a c a b , ja dic, podria fer rn6s coses perb
em preocupa el mateix que han dit els ~ Q companys
S
que han
parlat anteriorment: qu&és el que es posarh a debat en el projecte de llei? hs a dir, el projecte de llei ser&purament i simplement un projecte per aprovar per via de llei l’actual Pla de
residus, o en aquesta oferta de dihleg, cdlaboraci6 i participaci6 podrem discutir hmpliament i profundament tots els aspectes Ehcnics dels programes de gesti6 i podrem discutir, fins i tot,
Ia filosofia del tractament de residus partint de la minimitzaci6
del projecte de llei perb si
de la pxoducci6 i partint, si cal,
del Pla de les ubicacions de les installacians que es puguin contemplar.
El Sr. PRFSIDENT: Grhcies, senyor Gimeno. Té la paraula
el senyor Madueño per formular la primera pregunta del Grup
Socialista.
El Sr. MADUERO: Sí m’ho permet, senyor President, formulariem la primera, la cinquena i la sisena. (Pausa.)
El Sr.PRESIDENT: D’acord, senyor Madueño.
EI Sx, W U B Ñ O : Grhcies, senyor President, El senyor
Conseller en la primera part ens ha donat una Uip5 deIs seus coneixements sobre el Pla de residus, i aquesta llig6 és evident
que molts de nosaltres, a través dei lIibre de text que ja teníem, que és el Pla de residus que el senyor Conseller ens ha
exposat, pxhcticarnent, ja ens la coneixíem aquesta lliq6, i en
els cinc minuts finals sí que realment s’ha fet -jo crecuna aportaci6 important, i que és evident que 6s la que moti-
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var& totes, almenys, les nostres intervencions, perquk s6n les
aportacions politiques mes importants que j o crec qui: ha fet el

senyor ConseIler.
Pemeti’m primer que li digui, senyor Consellerr,que vostEs
en aquest tana ha han fet molt malament. Vosth han cremat la
possibilitat de fer les coses ben fetes, en un tema que fa molts
anys -almenys per part del nostre Grup- havfern demanat
que s’havia de resoldre perqu&era un dels temes m6s greus que
pateix aquest pais. Vosths s’hm passat set mys per fer un pla;
quinze dies per aprovar-10; un mes imig per <<liar-Ia>~
i cinc minuts per retirar aquest Pla. 1ja veurem al final si el retiren realment.
La proposta del Guvern d’implícar el Parlament de Catalunya per sortir-se d’un atzucac, en qub ell, ei Covem, i nomes ell
és responsable d’haver-se ficat en aquest atzucac, ila incapacitat del Govern de trobar una solució a la seva gran capacitat de
generar aquest gran problema, jo crec que ens deixa al Parlament una patata calenta, que jo crec que el Parlament, en cap

moment, havia demanat.
Hem #entendre la proposta de2 Conseller i del Canseli Executiu com que el Consell Executiu retira el Pla rehutjat fins ara
per ciutadans, per ajuntaments i pels partits poiftics, la majoria
dels partits polítics de l’oposici6, per no dir tots sense exclusi6.
Si presenten vosths el mateix Pla, amb eIs mateixos programes i amb les mateixes ubicacions, si presenten vostes el mateix Pla disfressat d’un projecte sense cap tipus de modificació
ser&vist com un 4 e i x i ’ m d i r 4 amb aquesta paraula i que esta
dita amb Ics més bones intencions-, COM un tr&gaZaal Parlament ali6 qtic han rebutjat In majoria de ciutadans, d’ajuntaments idels mateixos partits de l’oposició.
Per tant, la proposta, per a nosaltres, si 6s que va en un altre
sentit, ha de significar la retirada del Pla i s’ha de presentar un
nou projecte; fonamentalment, no pot significar, aquest nou
projecte que es discutiria en aquest Parlament, áeixar fora el
m6n Iocal, deixar fora els ajuntaments, les comarques, que han
estat i seran els principals implicats en la soluci6 d’un greu,
gravíssim problema que té aquest país.
I31 nau projecte -creiem nosaltre+, aquest projecte de
llei... I li haig de dir que en cap moment estem d’acord que es
tramiti com a projecte de llei, perque en el nostre programa
dectoral de les autonbrniques ja ho plantejivem, que s’hauria
d’haver fet així, des de l’inici -no a l final i com a resultat d’un
conflicte no volgut, almenys per nosaltres, sin6 des de I’inici-,
corn un projecte de llei en el Parlament, perb per discutir els
criteris generals articulats en el Pla i, fins i tot, els criteris generals dels programes. Perb creiem nosaltres que és el Consell
Executiu, amb diMeg i negociaci6 amb el territori i, com he dit
abans, fonamentalment amb els ajuntaments i les comarques,
que ha de trobar S O I U C ~fonamentalment,
~,
al tema de les ubicacions.
Per tant, senyor Conseller --i acabo-, retirin el Pla, presentin, si volen, ai Paríament un nou projecte, un nou projecte,
perb en cap cas pot significar que queda fora d’aquest p d s el
m6n local i les seves organitzacions representatives. Discutirem
amb profunditat, tots els gmps politics en el Parlament, eis criteris, i s’hm de negociar amb el territori les ubicacions. Per
tant, senyor Conseller, si 6s així, nosaIues creiem.,,,i per aixh li
demanem que ens clarifiqui aquesta proposta, que, ja li he dit,
ha espat escassa en la seva exposici6, malgrat que la primera
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exposició ha estat llarga i profusa, que nosaltres, com que estudiem en profunditat el tema, coneixíem la majoria de l’exposici6 de la primera part, perb voldrlem que fos més extens, si 6s
possible, en la proposta final quc vost& ha fet, i nosaltres li ho
agrairem,
El Sr, PRFSTDEW: Aleshores... ( L ’ J , Sr. Masó demana 13er
parlar.) S í , senyor Masó?
~i Sr. MAS^: Senyor President, voldria demanar a la Presidcncia que fos curosa amb les intervencions dels i l h ~ t r e ssenyors diputats, en el sentit que el que formalitzin siguin
preguntes i no hterveiicions d’opini6, que s6n objecte d’una altra mena de debat.
El Sr. PRESIDENT:Amb tota la cordialitat, senyar MasCi,
penso que els diputats que fins ara han intervingut -tots ellshan fet preguntes argumentades i vinculades amb I’exposici6
que ha fet el Consdlcr. En qualsevol cas, estarem molt atents
per si aixb succeeix en el futur, perb fins ara ha estat d’aquesta
manera i penso que aixi continuara fins que acabem la sessi6.
I, finalment, de les preguntes agrupades pel Conseller en
aquest primer torn de preguntes, hi ha la número 4, del Grup
Socialista.
El SP.MEDIR: Senyor President, fXonurabk Conseller, fa
una setmana sortia del Parlament ivaig sintonitzar una emissora en el cotxe en la quai un comentarista deia que per fi el Parlament de Catalunya estava debatent ternes d’actualitat.
La seva exposicid ha estat llarga, ha estat d’un contingut majofitiuiament tEcnic, perb em temo que aquesta no es, precisament, la part que s’esth debatent sobre la qüesti6 que avui ens
ocupa, aquesta no és ia part que s’esth debatent. El que és socialment conflictiu en aquest terna -i suposo que en molts altres- 6s quan s’arriben a concretar les normes, els plans, les
directrius, i, sobretot, en aquest cas, quan la concreció es fi territorial. I d’aqui ve aquesta pregunta que presentem en nom del
Grup Socialista.
La pregunta va en una doble direcci6, en funci6 que el Conseller ens ha anunciat un projecte de ilei per -sembla que ben
avht- donar4 entrada en aquest Parlament, Aquesta doble direcció 6s: primer, a través d’aquest projecte de llei es procurar&,
s’intentarh,es buscara variar la concreci6 territorial d’aquest
Pla de residus, tant en els punts d’ubicaci6 com en el seu ncmero, i, eventualment, per exemple, aixb podria servir per aflorar
una més aviat críptica, segons sembla, segona fase, o aflorar determinats abocadors de quk se sent parlar perb que no es concreten d i t a r i a l’exemple del d’Hostalric, a la zona n~rd-? I,
E,segona part de la meva pregunta: quin nivell concret d’implicaci6 en aquest tema de les ubicacions tenitoriais que es
proposin solkitaran vostes del Parlament a través d’aquest
projecte de llei que presentaran?
Grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Medir. Acabat
el primer torn de preguntes, 1’Honorable Conseller té la paraula.
El Sr. CONSELLER: E,prhcticament totes les preguntes
tenien un fil conductor; totes elles feien refeshcia a la proposta
anteriorment plantejada, respecte al propbit de capteniment del
Consell Executin, de tramitar corn a projecte de llei el. Pla de residus davant d’aquest Parlament, i, per tant, probablement, haurt5 d’intentar esclarir o aprofundir la proposta concreta.
Corn deia, corn he dit, el propbsit 6s el de tramitar davant
d’aquest Parlament un projecte de llei, i tramitar com a tal el

Pla per a la gesti6 de residus i els programes que contb el Pla
per a la gesti6 de residus. L’objectiu d’aquesta tramieaci6 -que
crec que he esmentat- és que en el m6n de la democrhcia no
hi ha, que jo conegui, cap altre mecanisme més capaG d’incitar
el dihkg, el comportament responsable de tots els grups poutics, la discussi6 seriosa i tranquikla dels temes, COM el procediment parlamentari i COM un projecte de llei. I, aths que, com he
dit abans, l’objectiu del Consell Executiu 6s aquest, 6s provocar
davant d’un problema que tots estem d’acord que 6s un problema que a tots interessa, que 6s un problema que hem de ser cap a p s de resoldre pel bé del país, no pel b&d’una foqa politica
o d’una altra, sin6 pel bé del conjunt dels ciutadans del pds,

hem de cercar aquells mecanismes que més ens p
o
W
n
it en
aquesta direcci6, I, per tant, és amb la voluntat de dialogar,
amb la voluntat que cadasctí pugui proposar alternatives, pugui plantejar aquestes alternatives i defensar-les, amb el procediment -tomo a dir-ho- m4s visible, amb llums i
taquigrafs, que 6s el procediment parlamentari ... Per tant,
aquest és l’objectiu d’aquesta proposta.
S’han interessat alguns dels illustres diputats respecte a si aixh significa la retirada del Pla. Jo entenc que no,i no ho he dit
en cap moment. Altra cosa 6s que, corn és lbgic, si el Consell
Executiu vol provocar el di&legde totes les forces, mentre
aquest dihkg s’estigui produint el Consell Executiu no donar&
ni pren&& decisions respecte al Pla de residus: continuaran els
seus treballs, continuara la recollida cl’infomaci6 necesshria
per tal de fer l’avaluaci6 d’impacte i la finalitzaci6 dels projectes contemplats en el Pla, que seran, bbviament, els mateixos
que conthdrh ei Projecte de Liei, perb, bbviament, si d que vol
6s un dihleg, aixb vol dir que mentre aquest &Meg s’estipi
produint no tirar&endavant la realització d’aquestes ubicacions.
Dihieg amb els ajuntaments: un dels aspectes que -en la realitat aixf s’ha demostrat- la legislaci6 del 83 regulava d’una
manera més insuficient era aixb que tots volem, que és el dialeg
amb les administracions locals, Aquell projecte, aquella Llei,
regula només la tramitaci6 a traves d’una llickncia normal d’activitats classificades que comporta el termini d’audhcia piiblica i l’expressi6 de les voluntats. El mateix Pla, en la seva
redacció, creava un mecanisme, sense la fcqa d’una liei,
d’unes comissions de seguiment amb aquestes administracions
~oocals,o d’un estudi d’impacte sbcio-econbmic que, comentat i
debatut amb les administracions lmals a través d’aquestes comissions de seguiment, pogués fer possible aquest dihleg, Perb
6s evident que ara tindrem, amb la discussi6 d’aquest projecte
de llei, un mecanisme per tai de donar rang de llei a aquests
mecanismes de dihleg; per tant, un dels objectius que haurem
de ser capaGos de dibuixar amb aquest projecte de llei ser&,precisament, el de donar rang de llei i tota la foqa possible a
aquesta voluntat, expressada per totes les forces politiques -i,
bbviament, també pel Consell Executi*,
de dihkg amb les

administracions locals,
El Diputat Gimeno feia referencia al cost per a les empreses
d’aquests programes de gestió: el cost del tractament, el cost
del transport, que dkiem i parlhvem de sistemes de coordinaci6
i no de sistemes coercitius per impulsar les empreses al compliment del Pla,,, Be, aquí s’ha de mantenir un difícil equilibri,
perque tots estem d’acord -i I’Iliustre senyor Diputat, en la interpelolació del passat dijous, hi feia referhcia- que fonamentalment han de ser les empreses les que proveeixin la despesa
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necesshria per al tractament dels residus: ells generen els residus, ells en gaudeixen amb la venda del producte, d’alguna manera, tamM de la creaci6 d’aquest residu, i, per tant, és lbgic
4 ’ a c o r d amb aquell principi tantes vegades esmentat que qui
contamitia pagui-, per tant, 6s lbgic que ells siguin els qui
afrontin, fonamentalment, aquestes despeses. Qui3 han de fer les
administracions, qu&fan les administracions? Ajudar que la forma ci’eliminaci6 dels residus es faci de la manera més racional
possible, amb el mínim impacte possible sobre el medi. 1 aixb
és el que procura qualsevol pla de gesti6 per als residus: crear
unes instal.lacions -no en el Ha: on les indiistries voIen, que
no sempre s6n els llocs de menys i m p a c t e , que el pmds quedi controlat absolutament i directament, i fins i tot gestionat, en
moltes ocasions, per les mateixes administracions piibliques,
pexb que el cost d’aquest sistema sigui sufragat per les mateixes
empreses.
Si no seran costos excessius? Be, moltes vegades s’ha dit
que cada vegada som i fumem part d’una societat més internacionalitzada, d’una economia més internacionalitzada, que el
m6n que ens 6s proper i amb que competeixen fonamentalment
els nostres empresaris 6s el m6n europeu, i en el m6n europeu,
avui, els empresaris que els fan la compethcia ja tenen <<intertiaLiFzatsn els costos de tractament dels residus. Per tant, hem de
ser capaGos de crear un sistema de tractament de residus a m b
costos similars als que avui j a estan afrontant els empresaris
que els fan la compethcia. Dolent fóra per la nostra organització econbmica, bbviament -cosa que ningii voldria-, que els
nostres empresaris, les nostres empreses, haguessin d’afrontar
uns costos superiors als que fan els seus competidors, per6 més
dolent és encara -i no ho hem, ningú, de permetre- que els
nostres empresaris o les nostres empreses puguin tenir un
compte de resultats més beneficiós perquh no a€ronten el cost
de netejar allb que amb la seva activitat embruten. Per tant, <tiriternaiitzaci6>)del cost dintre de les empreses, i hem de ser capaFos de fer-ho al mateix nivell que d’altres, que els seus
competidors a la resta d’Europa.
Fa refcrhncia al problema del transport, al cost d’aquest
transport... Val a dir que e1 cost de1 transport, enfront del cost
del tractament, nom& és significatiu per al cas deis abocadors:
en els altres tractaments y u e , corn deiem abans, se situen cn
30 O 40.000 pessetes/tona- el cost del transport és insignificant o mdt poc important; en canvi, en el de l’abucador pot
arribar a significar un 15, un 20 o un 30%del cost total del tractament i, per tant, 6s significatiu.
He dit abans que nosaltres, amb la posada en marxa d’aquest
Pla -i amb aixb contesto una altra part de la seva pregunta-,
que 6s la posada en marxa d’un primer pla que intenta dunar
resposta a una existhncia d’un problema, que és Ia creació $’uns
residus industrials..., no Ii estranyi que amb un pla director que
contempla, que ve a ser un llibre blanc, es contempli la solució
global d’un problema in mernum, per sempre, per6 que és obvi
4l’experhcia europea ho demostra- que no s’ha de posar
en mama com si de E’avui per I’endemh totes les tones que hi ha
en el territori passessin a ser tractades, si116que se li ha de d e
nar, lbgicament, el temps de la posada en marxa d’un sistema
d’aquesta naturalesa. Els programes contemplen la posada en
marxa d’un sistema que nosaltres entenem que ser& suficient
per vuit o deu anys, amb seguretat. En aquest sistema, e1 cost,
hem donat preferbncia -ho ha dit abans- als raonaments de
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seguretat davant els raonaments de racionalitat econbmica o
d ’economia.
Creiem que, quan una administraciti posa en marxa un pla
d’aquest tipus, que, com estern vivint, comporta, doncs, viscerditats o incomprensions o pors respecte a que són aquests tipus d’installacions, f i n s avui desconegudes, convk donar
preferhncia als aspectes de seguretat sobre altres tipus d’aspectes. bbviament i en qualsevol cas, s’han fet els chlculs respecte
al que representa el cost del transprt, i en cap cas creiem que
les nostres empreses hauran de suportar costos que no suportin
els empresaris que els fan la compethcia en el món que ens és
més proper, que és el món de la Comunitat Pxonbmica Europea.
obviament i corn deia abans, en el procés de discussió parlamentkia haurem i voldriem que es discutís de rnhimitzaci6 o
tractament, si s’ha donat o no prou hprthncia als programes
de rninimitzaci6, si se’ls en pot donar mes, quins resultats paden tenir; tot aixb ens ho ha de permetre fer la discussi6 parlamentiria que, per altra banda, ha demanat I’Iklustre Diputat que
ha fet In pregunta en aquest moment.
En ía formulació de la pregunta que ja ens ha dit el President
que creu que &, simplement, doncs, formular la pregunta; jo
Eambt5 respondre formulant la resposta.. Set anys per fer-ho,
quinze dies per aprovar-ho, un mes i mig per <<liar-la>>
i cincs
minuts per retirar-ho, Aquest m’ha semblat que era e1 resum
que feia 1’IElustre Diputat.
No s6n set anys per fer-ho; recordo que I’any 83 es crea la
Llei, perb fins a I’my 87 4 s a dir, fins fa dos anys- la Junta
no té capacitat de gestió per formular un pla que contempla la
gestió dels residus. La Junta, des de l’any 83, ha pogut fer el
que ha fet, que és -i jo els n’he fet abans la lectura- aprovar
-que aquesta era la seva capacitat per la Llei 83--, aprovar les
installacions promogudes per altres entitats; p r b ella no tenia
la capacitat per tirar endavant ella mateixa i gestionar un pla.
Aixb no ho tenia fins a l’any 87; per tant, fins fa dos anys i escaig.
Quinze dies per aprovar-ho. El procés juridic legal macat
per la Llei fins avui no era de quinze dics: eren quinze dies per
aprovar-ho, inicialment, la Junta de Residus, que, COM he dit
abans..., s’ha queixat 1’1l.lustre Diputat, doncs, que ha intentat
donar una Ui& no intentava donar una &6, perb en qualsevoI
cas, de la forma en que farmula la pregunta, posa de manifest
que, o nu la tenia presa, o no m’ha escoltat, perqu8 he dit a bastament que l’apmvaci6 del Pla no 6s l’aprovaci6 de les installacions, i que la aprovació de les installacions requereix un
procediment de dos mesos, reglat, i que 6s el que marca la Llei.
I que, en qualsevol cas, el que tampoc no ha estat aixc són
els cinc minuts per retirar-ho, Amb el procediment que avui he
anunciat, espero que, en qualsevol cas, tindrem tots plegats
molts mesos per actuar amb molta responsabilitat, perque
aquest 6s un problema que requereix la responsabilitat de tots
per donar-hi soluci6.
Per últim, en la pregunta formulada també pel Grup Socialista dintre d’aquest nivell global que feia referhncia a qu&contemplaria o ¶u& no contemplaria el projecte de pIa -crec que
moltes de les coses ja han tingut resposta-, em feia una de mt%
concreta respecte a si s’inclourien o no i en quin nivell les installacions. bbviament, el Pla -com deia abans- ...,molt probablement no és propi d’un projecte de ilei contenir un pla
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d’aquesta naturalesa; haurcm de veure COM és formula en forma
de rnernbria o en €oma d’annex. El text articulat del Projecte
de Llei, fonatnentalment, estari adrept -com he dit abans- ik
dos tcrncs: als programes concrcts de gestid i al mecanisme
d’autlihcia, de camentasi, de -diguem-nodiiilcg amb les
administracims locals.
Dintre dels programes es p ~ d contemplar
~ n
les ubicacions
concretcs, i, corn ja es va dir en el moment dc la seva aprovaci6, el 22 de gener, per pait del Consell Executiu, el Consell
Ejsecutiu td Za voluntat, i aixi ho expressa també la Jrmta de Residus, de donar solució no nom& a l’abocadox cle la zona nord,
sinh també a la hnstal-Xaci6d’una planta incineradora, que donaria tractament global i coherhcia gIobal al sistema. Si en el
temps de úamitaci6 d’aquest Projecte de Llei tenen resposta...,
la necessitat d’estudis que va provocar que no es determinés cncara la ubicació de la zona nord, s’hi inclouria; si encara no
s’uribat, a traves dels estudis t&cnics, a la determinacib
d’aquesta ubicacih, no s’liiclouria en aquest Projecte de Llei.
El Sr. PRBSIDFAT: Ara els diputats preguntmts tenen, com
bk saben, d’acord amb el Reglament, dret a fer unes sollicituds
cl’aclariment de les preguntes formulades, i lbgicamcnt 1’1-horable Conseller t@ dret a fer les clripliques pertinents.
El senyor h e y o vol intemenir?
El Sr. PUEYO: Sí, gdicies, senyor President.
Senyor Consckr, amb franquesa he dc dir4 que la seva intervencih, el seu aclariment no ens tranqui1.litz.a en absdut i crec que
no tranquil~litmrAels g ~ i p sels
, collwtiirs, les poblacions, les comarques afectades pel Pla Director. FA primer Jtw: prqir&,com GS
despr5n de les sevcs paraules, cl Pla no es retira, el Pla queda d’dguna nlilncra corn ima mena d’espasa de Dh-nocles sobre el cap
d’aqiiestes poblacions, d’aquestes mnes afectades, i perqu&, tal
corn diu vostk, cn el debat parlamentari, doncs, és molt possible
que no cs plantegi el tcma de les ubicacions.
Per tant, en principi, he de dir-li que la seva resposta més
aviat ens decep en relació amb el que havia anticipat abans.
Vostk parla d’una shric de motius pels quals el Govern ha
decidit la trarnitacidi parlamenthia, i s6n motius encorniables,
per@
vostk diu que M ha una voluntat de dialogar, que no hi
cap altrc mecanisme per incitar el dihleg tranquil millor que el
debat prlamentari, etcktera; jo, en qiaalsevol cas, em pregunto
si el Govern realment esta convequt d’aixb, perqu5 en aquest
tema no va coxnenpr per un mecanisme que, segons vost5 diu,
doncs, és tan bo. 1 em fa pensa si els motius no s6n altres; vostk ha parlat concretament -paraules textual- de situaci6 certament incrimoda del Consell Executiu.
Efectivament, el Consell Executiu es troba en una situaci6
certament incbmoda, i la reclamaci6 de responsabilitats als altres grups politics, que acceptem plenament, doncs, evidentment,
inclou només llevar aquesta intranquil.litat al Consell
Executiu, sin6 d’altres coses. D’dg~mamanem correm el perill,
pe1 que diu vostc, que el Goveni ens ha projectat a gran velocitat una pel-lícula de terror, i ara ens la tomara a projectar amb
mes lentitud, la veurem fotograma per fotagraina, perb el resultat pot seguir sent igualment negatiu. Ens podem familiaritzar
més amb els monstres, podem arribar a agafar-los una certa
simpatia, perb seguiran sent monstres.
Naturalment, si no hi ha un di&leg efectiu amb les institucions locals i comarcals, i no nomes audibncies, sin6 un dihleg
efectiu a dues bandes, els grups polítics -bé, el meu Grup, evi-
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dentment; perque jo només puc parlar en representació del
meu- no serem ni tan ingenus ni tan irresponsables políticament d’admetre que una pura tramitació lparlament&ria, sensc
canvis significatius en al Pla i sense una inteervenci6decisiva dc
Ics institucions locals i coinarcals, sigui un mecanisme per desbloquejar aquesta situació. Una situació de la qual, en definitiva, és evident que nosaltres no rebutgem la responsabilitat que
puguem tenir-hi, pesis és evident que la primera i h major quota
de responsabilitat en la situaci6 actual és del Govern, 6s de VQSt&s, i algunes de les cr>nchsionsa les quals han ‘mibat ara, si hi
haguessin arribat abans de presentar el Pla, probablement ens
haguhsirn estalviat tots plegats determinades situacions.
Moltes grhcies.
El Sr, PRESDENT: Grhcies, senyor heyo. Senyor Conseller?
El Sr. CONSELLER: Sí. Vejam: per l’inici de la seva resposta, em sembla que em dec haver expressat molt malament
abans. EL que es trarrsitarh com a projecte de llei és el Pla i els
programes; per tant, els programes inclouen també les ubicacions, i per tant, és tot aixb el que es trarnitarh com a projecte
de llei.
Canvis importants en el Pla? Ja no he sentit qm, fora de
~’ll~lustrc
Diputat que ha fet esment a una qüestió, diguem-ne
d’onlre qualitatiu, que és la de dir més importhncia en els progranes de minimització que en els programes de tractarnent,
se’ns hagi fct cap altra proposta. 16s obvi que ser&iin gran moment, si algú té l’olpjnih que alguna de les ubicacions, que a
més a més --a inés a mi%- es poden discutir amb tota la profunditat que es vulgui, no es creu que sigui convenient de fer-la.
el moment d’eiitnr a discutir si són tres, cinc Q set els abocadors que es volen; 6s el rnomcnt que cadascú doni la seva opini6, dc si les ubicacions contemplades són Ics correctes o no
scin les correctes.
Canvis importants? Ho donar& el dihleg. Hem dit des del
principi que si algú demostra, durant la tramitaci6, que alguna
de les ubicacions escollides no 6s X’adient, scd el moment en
que nosaltres serem els primers de retirar aquella ubicació. bbviament, i també ho he dit, el Projecte de Llei ens donar&
l’oportunitat que entre tots decidim quin és el mecanisme de
dihkg amb els municipis que no comporti menyspreu, perqub
s’ha valorat com un menyspreu el compliment de la Llei del 83.
I per tant, ser&un gran moment perquk entre tots ens posem
d’acoxd en quina 6s la manera de tramitar aquest Pla, que sers
una de Ses coses que podrem discutir a bastament en la txamitació $’aquest Projecte de Llei,
I, per liltim, senyar Diputat, permeti’rn que faci refedmcia a
una expressió que em sembla que t6 molt a veure amb les reaccions de visceraIitat que s’estan produint. És que vostk creu que
aixb és una pei.lícula de terror? 13sque vost5 creu que parlar seriosament i responsablement d’abocadors i de tractaments de
residus industrials es pot catalogar com una pellicula de terror?
O són aquestes qualificacions les que fan que la gent es produeixi amb la visceralitat amb que ho fa?
L’alü-e dia jo deia, davant el Parlament, que tots hem de ser
responsables dels nostres actes i de les nostres paraules, i ho
torno a demmar, No es pot dir seriosament que l’actuació d’un
govern per donar tractament a un pla de residus industrials és
una pellícula de terror, senyor Diputat.
El Sr. PRF3DENT: Gracies, senyor Conseller. TB la paraula el senyor Curto.
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El Sr. CURTO: Molt breument, senyor President. Per manifestar en primer lloc que aixb de la <<patatacalentan de quk ha
parlat l’lihtre Diputat senyor Maduefio, evidentment 6s de la

meva collita i evidentment té el seu sentit.
VostE, senyor Conseller, ha estat molt concret; jo diria que, a
la vegada, ha estat valent en manifestar que el Pla no es retirarh.
I per mi, senyor Conseller, a partir d’avui encara es compliquen
més coses, perque el rang de llei, que en definitiva no canviar&
Ics voluntats de Govern i oposici6, podria -i ho torno a repertir: <<podria>+-incrementar les postures clarament diferenciades entre dues parts que tenen criteris dikrents.
A alguns grups els interessa caure en la discussi6 timica; a
nosaltres ens interessa caure en la discussi6 politica, I tant de
bo rn’equivoqui,senyor Conseller, tant de bo m’equivoqui, perb ja dem%ser2 un dia difícil per a tots, en virtut de les mocions
que hi ha presentades i en virtut dels posteriors posicionaments
dels grups de la uposici6.
Jo voIdria que est dia di€icil que es preveu derna en virtut
d’esta discussi6, voldria que no fos 10 tarannh que se segueixi
en aquest Projecte de Llei que ha anunciat el Conseller de Politica Tenitorial.
El Sr. PRESDENT Grhccies, senyor Curta El senyor Conseller.
El Sr. CONSELU3k Res més d’acord amb el que vostk diu
que la voluntat del Consell Executiu quan tramita, que vol dir
quan obre el di&g d’un projecte de llei, d’acord amb el que dgun grup parlamentari d’aquesta Cambra proposa en la mateixa
Moció que demh es presenta: que es porti a la discussi6 del Parlament aquest tema. I toma a dir, res em sembla més adient i
m6s paradigmktic i sirnbblic del que és el diNeg parlamentari
que la tramita& d’un projecte de llei, i bbviament, quan presentem i portem al Parlament un projecte de llei és per dialogar,
no és per imposar voluntats. I no dialogar nom6s thnicament,
sinó politicament, Quan jo afirmava que una de les coses que
haurem de ser capavs de reglamentar amb tot el seny necessaxi
és precisament Xa forma en quh participen, del dihleg proposat
en la tramita&, les adminis&acions locals, particculament
aquelles directament implicades en Ia tramitació d’aquest Pla.
Per tant, bbviament, la voluntat no pot ser una altra, quan un
tramita un projecte de llei o decideix tramitar un projecte de
llei, que la del di&g i la de la correspponsabilitzaci6, bbviament. Sempre un proces parlamentari 6s corresponsabilitzaci6,
qualsevol d’ells: també ho 6s una moció o una interpellació, la
corresponsabilització.
El Sr. PRESIDENT: El senyor Gimeno té la paraula.
El Sr. GIMENO: Si, senyor Conseller. Jo considero no suñcientment explicades les dues parts, diríem, de preguntes més
tkniques, perb espero tamb6 que, fruit del dihieg i fruit de la
participaci6 i el debat, acabariem de concretar algunes qüestions. Simplement, una observaci6 respecte a aquests temes: diu
que els residus, ja que s6n les indústries les que els generen, s6n
elles les que n’han de treure els beneficis, s6n elles les que han
de pagar els costos; per6 no rn’hha dit com ho faran, i corn estimularan a les empreses del Baix Ebre i del Montsia i de la Ribera d’Ebre, que tenen una disthcia rninirna d’un centenar de
quilbmetres d’anar, més el centenar de quilbmetres de tornar,
per fer aquest tractament de residus, aquesta portada a l’abocador, i si aixb realment no significa un cost excessivament <<<grav 6 w per a unes comarques no excessivament beneficiades per

la polftica industrial i per la política de reequilibrí territorial dei
Govern de la Generalitat, Si a les dificultats inherents a viure
lluny de Barcelona i haver de transportar les mathies primeres i
els seus productes a la venda, li afegim aquests costos molt més
elevats de tractament dels residus que es generen, penso que estan en condicions de dificii competitivitat respecte a altres indústries. El mateix podrfem dir de les terres de Lleida. Les
terres de Lleida, basicament el Segrih, que 6s la que produeix e1
55% dels recursos... o dels residns que es generen all&,i de
Lleida a Fores i tornar, encara que no s’hagi de passar per la
planta de tractament fisico-qufmic de Constanti - y u e aixb encariria molt més-, els quilbmetres s6n molts. Crec que aixb
s’hauria d’establir, s’hauria de discutir i s’hauria de veure com
pot afectar realment aquestes empreses. Ho deixo fruit d’aquest
diaeg que se’ns promet...
JO crec que en e1 Projecte de Llei, el que fa, el que ens ha fet
el Conseller és un reconeixement que s’han equivocat en la tramitació, que s’han provocat unes dificultats que no havien previst; l’altre dia, a la interpdlaci6, se’m va dir que s’havia
avaluat la irritació dels afectats -va dir-ho aixi- i crec que estava poc avahada: en aquests moments esth clar que la irritació
és superior a la que es devia haver avaluat des del Consell Emcutiu, I que rectificar 6s de savis, i aquesta voluntat de tirar-10,
en soIitari endavant, avui s’ha modificat clarament amb aquesta
proposta d’obrir-se a aquest diiüeg, obrir-se a aquesta participaci6.
Jo vull dir que, des del meu Grup, en la interpellació que
vam fer, v m dir que ens volíem corresponsabilitzar i ens oferíem, i en aquell moment el Consell no em va agafar la parada
-sembla que després sí, no?-, i ens oferim per@ ens preocupa molt el tema dels residus, ens preocupa molt el tema de la

degrada& del medi i pensem que, insistint, preocupant-nos
pel tema i buscant solucions alternatives, no farem catastrofisme, no farem tremendisme, no se’ns podrh acusar de deteriorar -encara que algú ho vulgui dir-, deteriorar Ia imatge
del Gowm i, en definitiva, estarem buscant una soluci6 al més
raonable possible a aquest tema tan preocupant: residus industrials i residus no industrials.
El que voldria dir 6s que no m’ha quedat encara prou clar
que realment el Pla estigui en qiiestíó en aquesta Llei. Perrquh si
només hi ha dihkg, si no hi ha una recerca de consens, no és
prou, un &Neg. Crec que ha d’haver aquesta voluntat de buscar
la major conformitat possible dels grups parlamentaris i de les
institucions i administracions locals amb vista a aconseguir la
unanimitat o la mhxima conformitat amb aquest Pla.
A mi, el que m’agradaria és que dema al matí, derna a la tarda, o dijous, quan se substancii’ la Mwió, 110haver-la de defensar. Perb, per no haves-la de defensar, per poder-la retirar, ens
hauria de quedar ben ciar, en aquesta cornpareixeqa, que no
sals hi ha voluntat de dihleg, sh6 que hi ha voiuntat de consens. 1aquesta voluntat de cansens significa posar en qüesti6 el
Pla, significa retirar de facto el Pla tal com esth presentat avui:
no sols dir que <<mentrestant,no el tirarem endavant>>,sin6 que
<<el.
retirarem de facm perqu&el posem a discussió>>.
Pensem que cal posar en qüesti6 els programes concrets, des
del primer fins ai sis&,i si cal posa,..,
afegir-n’hi algun mks;
cal posar en qüestió les finalitats del Pla Director de residus, ca1
posar en qüesti6 els finanp.ments i cal posar, bbviament, en
qüestió les ubicacions. Si aixb és e1 compromis, jo dic, per la
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responsabilitat que ens pertoca al Grup d’hiciativa per Catalunya, que no tindríem inconvenient a promoure la retirada de
la Mocid de derna.
El Sr. PRHXDENT: Senyor Conseller?
EL Sr. CONSELLER: Senyor Diputat, intentaré tornar a
explicar-ho: el Projecte de Llei contempld fonamentalment
-no exclusivament, perb fonamentalment- el que cóntempla el Pla i els programes de gesti6 aprovats per la Junta de
Residus i pel Consell Executiu. I, bbviament, si es tramita com
aprojecte de llei, 6s el moment en que tots els grups, a través
de les esmenes, poden presentar les seves propostes,
Sempre m projecte de llei comenqa -hi ha altres formes
d’iniciativa legislativa, pcr6 quan és a proposta del Governque el Govern presenta un projecte de llei i, bbviament..., no
només el úihleg, sins amb l’anirn que sigui aprovat per la gran
majoria, la majoria més gran possible d’aquest Parlament, i bbviament es posen en qüesti6 absolutament tots i cada un dels articles que componen un projate de llei que vulguin ser
qüestionats a trav6s de la tramitació parlamentaria pels cliferents grups politics: dialileg i trobar o intentar trobar el m h i m
del consens. Amb una limitació, amb una limitacili, que 6s que
en cap cas pot acabar aquest proc6s sense que el Parlament
aprovi el Projecte de Llei i, per tant, sense donar solució al problema que tots -i estic convenpt que vostk també, i el seu
Grup- tenim, que 6s el de posar en marxa un pla de tractament
per als residus inclustrials a Catalunya.
El Sr. PRESIDENT; Grhcies, senyor Conseller. Té la paraula ara el senyor Rafael Madueiio.
EI Sr, MADUEÑO: Grhcies, senyor President. La resposta
del senyor Conseller, almenys a mi m’ha deixat bastant iritranquil pel que put significar la solució d’aquest problema, que t6
dues vessants. Un problema real: que el mew Grup mai podrS
ser acusat d’haver fet dernagijgia O de jugar arnb aqirest terna,
perquE fa molts anys -no, no dic que ho hagi dit el senyor
Conseller; dic que no es podrh dir mai-, perquk fa molts anys
que insistim que aquest 6s uns dels problemes m6s greus que
pateix el nostre país a nivell de l’impacte que fa sobre el territori, ique aixb crea uns impactes irreversibles, moltes vegades.
Ho hem dit des del principi, des de l’inici, i,per tant, creiem
quc estem legitimats per plantejar algunes de les qüestions que
s’estmplantejant en aquest moment.
I clic que m’ha generat una certa intranquiklitat, fonamentalment, que el senyor Conseller pensi que estem com si fbssim al
primer dia en qu&es va presentar o es va fer públic aquest Pla.
Senyor Conseller, no estem en la mateixa situació que: liavors,
si bt5 nosaltres en aquell moment, abans de la presentaci6 i molt
abans, sempre havíem dit que aquest Pla s’hawia d’apmvu per
consens, per dihleg, per negociació; aixb, si no s’ha fet, no ha
estat per culpa nostra, no ha estat perquk el nostre Grup s’hi hagi negat, sinó simplement perquk el Consell Fxecutiu -ja he
dit quinzc dies, perb m’atrwiria a dir que en un sol dia, amb la
prcscntació oficial a Ja Junta de Residus, i després el Consell
Executiu en un sol dia- va aprovar aquest Pla de residus. I
jo dic una cosa: si vost5s
retiren aquest Pla que ha generat
aquest conflicte, conflicte social, conflicte amb els ajuntaments, conflicte amb els partits, si vost&sno retiren aquest
Pla, i diu -corn ha dit, i aixb també m’ha generat una certa
intrmquilditat- que continuaran fent els estudis sobre les
actuals ubicacions, si continuen fcnt aixb i no retiren el Pla,

el termbmetre de la crispació social no baixar&, i la Comissió
parlamentbia iaquest Parlament no tIeballari arnb tranquillitat
-almenys, amb la tranquil*litatque es fa xzecesshia per Etiscutir
un tema que ha estat ple de temi6 en la seva,.. almenys curta,
perb vida, d’aquest Pla de residus, Per tant, nosaltres, creiem
que, per superar aquesta intranquil-litat,el millor -i no és cap
problema, crec jo, per al Consell Fxecutiu, que es decideixi a
portar aquest Pla sectorial ai Ple del Parlament per discutir-loés que es presenti de forma renovada i es deixin tranquils en
aquests moments els ajuntaments i el tenitori per no generar i
continuar amb aquesta crispaci6 que -accepkm-hc+
existeix
en aquest moment en el pais.
I li he de dir que vosth ha dit que si, que (<faremaquestes
ubicacions>-i que usi hem fet la Llei 6s per fer& complir>>
Miri, senyor Conseller, jo vaig participar en la modificaci6’
cl’una liei que jo vaig dir en aquest Parlament -vostk no era
conseller- que era una de les lleis més insblites, perque amb la
seva curta vida no s’havia aplicat i ja l’esthern modificant
l’any 87 -una llei del 83 modificada el 87--, perb vam modificar nomes la composició i les Euncions de la Junta de Residus.
Perb pensi una cosa; el Pla -que 6s el que li he dit j e , el Pla,
el podia haver realitzat perfectament la Junta de Residus des del
primer moment. I la prova d’aixb 6s que un conseíler anterior a
vost5, cl senyor Cullell, l’any 83, en l’aprovaci6 de la Llei, ja
ens va anunciar que estaven molt avanqats els treballs del Pla
Director de residus industrials. Perb és que amb la modificaci6
de la Llei el senyor Biga& anterior a vost5, ens va mwciar
també que tenia ja molt avaqats els estudis del Pla, I quan VOSt& va entrar, i el nou Director de Medi Ambient va entrar, ens
va anunciar que estaven molt avanqats els estudis del Pla Director de residus industrials. Eren perfectament competents des de
Sa set anys, vosths, per fer el Pla; una dtra cosa és per gestionar
les installacians --que, aixb si que és veritat, es té la compet5ncia des de l’any 87.
Li vull dir tamM que han estat... Jo he fet aquesta frase potser per sintetitzar el que volia dir i les seves responsabíütats,
per6 li he de dir una altra xifra: fa deu anys que vost&stenen
competkncies sobre el tema dels residus, i poca cosa més que el
Pla, que afortunadament j a l’han tret -amb poca fortuna, perd
almenys han fet una cosa, que 6s el Pla-, pera en el que és la
gesti6 fa deu anys que tenen les competkncies i poca cosa s’ha
fet, rn’ho haur&de reconkixer.
En fi... Hi ha una cosa positiva que li he de dir en la seva
proposta, i 6s que en la Llei de Residus Industrials deia una cosa, que el Pla da residus industrials s’haviade contemplar dintre
del Pla territorial de Catalunya, aquest Pla tantes vegades anunciat i mai presentat en aquest Parlament, i ara tenim una iniciativa del Govern que 6s presentar-nos d Pla de residus
industrials per la via parlamenthria, per la via de llei: suposo
que aquesta iniciativa es continuar&amb els altres plans sectorials, també anunciats per presentar, corn 6s el Pla d’Espais
d’Inter&sNatural, els ports o els de carreteres, Q d’altres plans
sectorials que existeixen en aquests moments i que, en el conjunt que és el Pla territorial de Catalunya, vost%sho presentaran
en aquest Parlament i tindrem l’oportunitat de fer un debat en
profunditat abans --i perdoni l’cxpressi6- de diar-la>>en el
territori -abans de diar-la>) en el territori, perb no despn%,
perqu&una vegada ja esta la cosa ctliadan és difícil c<desliar-la>z.
Perdoni, senyor Conseller, perb nosaltres ens hauriem estimat

...
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més que aixb hagués vingut: abans, abans de crear aquest pro-

blema.
I, pcr filtim, i amb aixb acabo, senyor Conseller, perquk ...,
perdoni que aquesta vegada no siguem -i m’ho permet& senyor Conseller- tan rigorosos -i als altres grups, els demano
disculpes-, que no fem en el torn de preguntes..,, perquh el tema est&tan polititzat que jo crec que tenim u11 debat que és positiu, amb el senyor Conseller. Perque li he de dir també que el
propbsit de capteniment es fa en les interpdacions, i l’altre dia
potser s’haurien estalviat les mocions que hem presentat si el p m
@sit de capteniment, el senyor Conseller, l’hagués anunciat a traves de la interpeMaci6; per& si avui l’muncia, positiu i, per tant,
permet aquest debat, que jo crec que és positiu de totes totes.
Per tant, acabo la meva intervenci6 demanant-li que retirin
el Pla; tranquillitzem el territori, presentin el. Projecte amb les
modificacions necesshries, perque puguem tenir un debat sobre
els criteris generals, i no treguin del seu context el que 6s Ja responsabilitat del Govern: discutir amb el territori, amb els ajuntaments, amb les comarques, amb les organitzacions
representatives --com són Sa Federaci6 de Municipis, 1’Associació de Municipis i qui sigui-, la seva responsabilitat fonamental, que és l’aplicacib d’aquests criteris a I’hora de decidir
uies necesshries ubicacions i sobretot les necessbies instailacions per resoldre un tema gravíssim en el nostre territori com
6s el dels residus industrials.
Moltes grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Griicies, senyor Madueño. Senyor Conse1ler...
El Sr. CONSELLER: Hi ha una cosa que no acabo d’entendre, i és com 6s pot demanar que es discuteixi un pla si, alhora
-discutir un pla, que val dir discutir fins i tot les ubicacions
d’un pla-, ei Projecte de Llei no contempla aquestes ubicacions, perque 6s obvi que si el Projecte de Llei ha de contemplar les ubicacions, i és propbsit de2 Consell Executiu
aprovar-lo al més aviat possible per poder ser debatut en aquesta Cambra, ha de contemplar unes ubicacions; aquestes no poden ser unes altres que les aprovades fins avui; o és que algú
proposa que, per Ies pressions que estem tenint iper la incidhcia que esta tenint aquest tema, avui hem de fer veure que retirem el Pla, fer veure que retirem el Pla, i d’aqui a quinze, vint,
trenta dies, el Consell Executiu aprovi exactament un projecte
de llei amb les mateixes ubicacions Contemplades en el Pla actual? De quin altre mecanisme ens podem servir per discutir
aqui el conjunt del Pla i el contingut del Pla, que no sigui la trarnhaci6 d’un projecte que contempli ubicacions concretes, corn
aqui se’ns ha demanat? No hi ha un altre mecanisme. Com es
pot establir un dibleg amb als municipis, si no contempla el Pla
quins són els municipis amb els quals cal dialogar? NomCs la
tramitació d’un pla concret, amb unes ubicacions concretes, ens
pot permetre aquest dialeg.
Per tant, crec que és impossible acomplir al mateix temps les
dues coses que 1’Iklustre Diputat em demana: dialogar amb els
municipis afectats i retirar el. Pla, o retirar el Pla i presentar
d’aquí a quime dies un projecte de llei que contempli aquestes
ubicacions. No és passible fer ambdues coses alhora.
Com I’Illustre Diputat deia, aquest 6s un tema del gual es
parla fa temps; per6 també ha dit que, només fins al 87, nosaltres vam tenir, la Junta de Residus va tenir capacitat de gesti6. I
és evident que 6s un objectiu, que m’agradarh sentir la seva opi-
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ni6, perb que malt pobablernent podrem coincidir que les insrd*lacioiisd’un pla de residus, algunes d’elles, liai de ser gestionades per Ja mateixa administracih de la Junta de Residus, i
per tant, que un pla pot contemplar moltes installacions, perb
nomes a partir de I’my 87, podien, aquestes installaciom, ser
tirades endavant per 1’Administració de la Generalitat i per la
Junta de Residus.
També en el que vostk diu hi ha una certa contrrldicci6; peryuk fa molts anys que en parlem, i V Q S ho
~ ~deia, i 6s cert, i fa
molts anys que en palem entre tots i amb vostk, particularment,
també. I durant molts mesos n%em parlat, i amb molta profiindita$, i en la Junta de Residus. I el mes d’abril, com consta en
les actes, es va discutir ja el Pla de residus. Fa molts anys que
en parlem. La única cosa que no es va discutir eren les ubicacions concretes; pera tinc entes que no 6s un problema d’ubicacims concretes el que estem discutint.
Per tant, els continguts i la filosofia del Pla fa molts anys
que es prepara i fa molts anys que es coneix en el si de la Junta
de Residus i amb alguns diputats, en particular, &aquesta Camh a . Torno a repetir, la voluntat que vol exercir o de1 que vol fer
el Consell Executiu crec que queda ben palesament demostrada
amb la tramitació CQIII a projecte de llei, que, amb hnim de dihleg i d’mibrtr ai m h i m de consens possible, és la voluntat que
expressa el Consell Executiu i que EindrA e1 Consell Executiu en
la discussi6 parlammthia d’aquest Projecte de Llei.
El Sr. PRESDENT: Senyor Medir.
EI Sr. MEDIR: Grhcies, senyar President, Bé, en aquests
moments del debat, Honorable Conseller, des del més gran respecte i afecte personal que els tinc, tant a voste com al Director
General; des de, tamóé, la meva solidaritat personal per les
agressions de les quals han estat victimes, que la tenen, i des
clel rebuig a la visceralitat, rebuig total a la visceralitat, els he
de dir que, desprks d’haver-los escoltat, ia sensació que tinc és
que, si fins ara el Consell Executiu ho havia fet malament, correm el risc que a partir d’avui encara ho faci pitjor.
No tranquillitza -sh6 al contrari: em fa ser pessimista- la
intewenci6 de 1Wonorable Conseller. Comeqa dient que busquem, que es busca un dihleg: benvingut; perb la primera pregunta d’aclariment que se m’acut automhticament és: per que
x a i no el 8 de gener? Per qu&plantejar ara el dihleg i no el 8
de gener? A continuaci6, em sembla -i faig meves les paraules
del Diputat senyor M a d u e ñ e que existeix avui una situació
amb un cert handicap a sobre. No sortim d’un mapa en blanc,
no sortim d’una situació nova, g i n 6 que sortim ja amb una conflictivitat política, sobretot politica, creada.
dbviament, el problema, el podriem abordar des de úos punts
de vista: des del punt de vista t h i c i des del p
u
n
t de vista més politic. Tknicament, és acil que ens lun’bem a posar d’itcord i que
es llimin les djferhcies; politicament, la situaci6 és molt difícil, i
la decisió de presentar un projecte de ilei ens sembla que encara
la f¿¿més difkil, perqub és clar, si et que realment ha estat -i
em referma en el que he dit al principi- conflictiu són les ubicacions de les diverses installacions en el territori; el que se’ns
anuncia per part del Conseller 6s que, primer, no es retira el PIa
que hi ha, i segon, es presenta un projecte de llei -desitjadem,
si s’ha de presentar, que fos rhpidament i que es tramités Apidament-, per6 que contin&& essencialment el mateix, pel que
fa a ubicacions. No se’ns ha anunciat o almenys j o no he entks
que sc’ns anunciessin canvis.
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Per tant, el seu raonament, j o el voldria capgirar. Per presentar el mateix, Ja saben les posicions dels grups parlamentaris;
no cal que ho presentin, no cal que intentin implicar al Parlament cn una qiiestió que ja saben quin ser&el resultat i quin suport poden obtenir dels grups parlamentaris. I, cn canvi, si
realment busqueu el dihlcg, retirin e1 P h i pxescntin-lo de nou, i
alesliorcs caldrii la forqa de tots els grups i més per fer qntenclre
en comarques o poblacions que avui no han estat mgraciadew
-entre cornetes- amb l’adjudicaci6 d’una ubicaci6 que aleshores si que ho s6n, i serh potser que pcnsaran que les actuacions viscerals ajuden a aquests carivis de decisions.
Si aquesta fos la via, seria clificil; per6 6s podria assajar. La
via que nosaltres, sincerament, no entenem és que no es retiri,
que es congeli, que s’aparqui, i que, per tant, es deixi que la situació s’allargui, s’ernbordoneixi per, en definitiva, manifestar
iclkntica voluntat.
Aquesta 6s la qüesti6 que ens porta, a nosaltres, al pessimisme i la que fa que no puguem valorar positivament la seva
cornpareixenqa.
Moltcs grgcics.
El Sr. PRESLnENT: Senyor Consclller?
E1 Sr, CONSELLER: Voldria coineqar per agrair4 les paraules, Ja veig que la nostra amistat i la tiostra, doncs, bona relaci6 no 6s suficient com per portar-lo a l’optimisme; pcrb, si
mes no, si a un diUeg, doncs, constructiu.
Dcixi’m que l i faci una pregunta: és que el Grup Socialista
té aIguna proposta a k r pcrquk introdui’m, corn a canvi, en el
Projecte (ie i ~ edel
i ~ovcmÉ
?s que... (~ernor
U% veus.) Bs diaikctic, senyor President, és ciialhctic. 6s que en aigun moment cl
Grup Socialista ha proposat algun canvi en el Pla de residus
presentat pel Goverri? Hi ha un moment per fcr-ho, que ser&el
debat parlamentari; per6 amb molt de gust valoraria qualsevol
proposta de canvi en el Pla de residus actualment aprovat per la
Junta de Residus.
A aquest Conseller no li consta que el Grup Socialista, en tot
aquest llarg mes i mig, hagi fet ni una sola proposta de canvi
concret respecte al contingut dels programes de gestió. Ho torno a dir: ser&un bon moment en cl moment de discussi6 parlarnentgria, per6 en qudsevol cas, si m’ho diuen abans, amb molt
de gust intentaria valorar-ho i proposar els canvis al Consell
Executiu.
El Ss. PRESDENT: El Reglament no preveu ni que el Conseller faci preguntes, cosa atipica... (rialks), ai les dirpliques
dels grups. I a més, hi ha moltes pregmitcs per formular que
caLlria...
Aleshores, seguint una mica el criteri de clistribucid, passaríem que, per part de Converghcia i Uni6, els diputats senyor
Ricard Mas6, la diputada senyora Grhcia Bosch, el diputat senyor Shnchez Llibre, el senyor Joscp Moliner facin les seves peguntes, i a continuacih, cl diputat senyor Sabanza, el senyor
Celestino Shchez i el diputat senyor Latorre. (Pausa.)
Senyor Masó, te la paraula.
EI Sr. MAS^: si, senyor besicient. Era per preguntar a
I’Honorable Conseller que aquests dies s’hm sentit opinions
controvertides sobre quin era el millor sistema per dirninu els
residus que avui dia s’utilitza en els paisos avanpts, en els ptiisos de la Comunitat Europea, per exemple.
16s en aquest sentit que volia preguntar a 1’EInnorable Conseller si ell sap si 6s cert que avui dia s’estan abandonant les

tkcniques d’eliminació comunitiria dels residus per suplir-les
pel seti tractament en origen.
El Sr. PREBlDENT: Grhcies, senyor Mas6.
Senyor Conseller, te la paraula.
El Sr. CONSELLER: B&, rotundament, no. Les tkcnklues
que avui s’utilitzen, contrastades amb la realitat, com he dit alguna vegada..., nosaltres tenim un desavantatge i és que cornencem o iniciem un pla per it la gesti6 dels residus hdustrids dos
segles després que es produeix la hdustrialitzacid a Catalunya;
per6 també tenim un cert avantatge, perque ho fem vint mys
després d*alguns pa’isos europeus, i en aquest sentit podem
aprendre dels errors que ells van cometre en el tractamcnt de residus.
Totes les tkniques contemplades en el Pla: la incineraci6, el
tractament físico-quimic i el dipbsit controlat s6n les tkcniques
que avui s’estan actualment utilitzant; Gbviament, conjuntament
amb les tkcniques de rninimitzaci6 i a m b l’esforg de noves tecnologies, de l’estudi de tecnologies netes, etcetera. Perb, al
marge d’aquestes tecnologies, d’aquests programes adreqats a
la minimització y u e nosaltres també els contemplem--, les
tkcniques per al tractament i l’eliminació són aquestes, i són les
actualment utilitzades: incincraci6, abocament, dipbsit controlat
i tractament fisico-químic; fins al punt que --crec que alguna
vegada ja ho he dit-, en aquest moment, doncs, estan iniciant
a I’Estat de Baviera, a la Repfiblica Federal Alemanya, dones,
una incineradora, per exemple, est&en aquest moment, en construcció; un abocador, molt a prop de Nuremberg, que hem tingut oportunitat de visitar, i plantes de tractament físico-quimic.
6s a dir, són els tres sistemes que e3 continuen utiiitzant en els
pdisos amb molta mes experikncia que nosaltres pel que fa al
tractament de residus.
El Sr. PRESIDENT: GJ‘hCkS, senyor Conseller. El senyor
Diputat vol replicar, o...?
El Sr. M A S 6 Grhcies, senyor President, simplement per
agrair la resposta del Conseller.
El Sr. PRESIDENT: Molt b6. Doncs, ara t6 la paraula la
11-lustreDiputada senyara Maria Grhcia Bosch.
La Sra. BOSCH: Senyor Conseller, com compleix e1 Pla de
residus el principi de la mhxima fonamental que vostk sal momenar sempre, que q u i contamina, pagan?
Llavors, hi ha una experihncia europea en la qual les empreses que fins a un moment determinat abocaven en llocs clandestins; U~VCXS,
haver de pagar per anar a fer els abocadors que
estan controlats; no tenen una millora les Seves prbpies empre
ses d’instal-lacionsper evitar la contaminaci6 i fins i tot per no
haver de pagar el transport a deixalles?
El Sr. CONSELLER: Sí, en primer lloc, jo crec que les nastres empreses,,.
El Sr. PRESIDENT: Em permct, senyor Conseller? Demano
el mhxim de silenci, si us plau, perquh puguem escoltar les paraules del senyor Conseller.
Grhcies.
El Sr. CONSELLER: Grkies. Jo crec que les nostres empreses, corn tota la nostra societat, una qüestió fonamental que necessiten per deseiuotllar-se amb normalitat és, diguem-ne, el
que se’n podria anomenar una certa tranquillitat jun’dica. Cada
vegada més les societats funcionen ,amb mecanismes de cantrol
que fan que la seguretat jurídica sigui molt i molt valorada; hi
ha qui arriba a dir que les societats que més progressen són
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aquelles que tenen mes gran scgaretat jurídica, tots els seus

components,
Una de les coses que avui €a patir de forma import,mtíssima
les empreses es, psccisament, la inseguretat juridica que la situació actual cls comporta. Avui estan eliminant els residus, algunes, de forma absolutament legal, a través tl’aqucsts sistemes
interns, interiors en el pais, de tractament, ja aprovats per la
Junta; perb moltes els estan eliminant a través del mecanisme
subreptici i clandestí, que els d6na una extraordinhia jnseguretat jurídica i que els fa incórrer en despeses molt importants;
pcrquh 6s obvi que l’intermediari de l’eliminacib clandestina
del residu no cobra només pcl servei formal que fa, per exemple, d’un transport, sin6 també de la inseguretat que per a ell,
que l’executa, tmb6 te l’exercici d’una activitat clandestina i
prohibida per !a Llei; d’on hem de posar en Euncionarnent el CIOble mecanisme que els dlina, per una banda, la seguretat juri&ca a uns costos raonables, a uns costos que avui j a tenen
intenialitzats, COM deia abans, els seus compctidars a nivell europeu, i a més a mes, amb l’adequacid del Projecte de Llei
d’htivitats Classificades, qiie es tramitar8 en aquest Parlament
tamb6 molt aviat, els mecanismes coercitius i de sancions que
avui 110 estan ben contemplats en el nostre ordenament juridic i
que podrem, Ies administracions, aplicu amb molt més rigor

quan siguem c a p a p d’haver donat una soluci6 legal al seu
problema de residus, del qual hem de ser solidaris.
Jo moltes vegades dic que, el di3eg amb els ajimtaments, estic segur que padrh ser extraordinkriament fructífer, perqub els
responsables municipals són plenament conscients cld terrible
problema que per a ells comporten els residus, b6 siguin urbans,
bé siguin industrials. Tenen competkncies corn nosaltres, tenen
compehcies, sorn i tenim compctkncies concurrents, i elis s6n
els que tenen el problema en el seu territori, i els que els porten
moltes vegades a haver de fer la vista grossa, precisament perque no tenim solucionat.aquest problema. Per tant, crec que
hem de ser tots capqos de donar ilila S Q ~ U que
C ~ ~aporti aquesta
txanquiklitat juridica, i al mateix temps impulsar-las, a traves de
les t2cniques nomals del control i de ies tkniques coercitives
juridicament admissibles aI compliment d’aquest Pla. Només
aleshores podrem crear una situació diferent imolt millor respecte a la cura pel nostre medi ambient.
El Sr. P€”DENT: Grhcies, senyor Conseller. La senyora
Diputada desitja replicar?
La Sra. BOSCH: No, phcies.
El Sr. PRESIDENT: Molt bk; doncs, t6 la paraula I’n+lustre
Diputat senyor Josep Shnchez Llibre.
EI Sr. SANCHFZ I. LLIBRE: Moltes gricies, senyar President. Honorable Conseller, el nostre Grup est&molt interessat a
saber quin tipus d’assessorament tkcnic donar&el seu Departament als municipis Q a les comarques, on previsiblement hi aniran ubicats els abocadors, les plantes d’abocadors o les plantes
de tractament fisico-quimic.
Moltes grhcies, senyar President,
El Sr. PRESIDENT: Senyor Conseller, té la paraula.
El Sr. CONSELLER: Bd, la Junta de Residus se n’ha de responsabilitzar, com de fet es responsabilitza de totes les installacions que ella aprova. 6s a dir, una. instaHaci6, sigui pliblica O
privada, quan demana el permis per a la seva implantació a la
Junta de Residus, automMcament la Junta de Residus ha de
muntar el mecanisme del cantrol de l’activitat d’aquesta ins-
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tatlació. Per tant, molt més encara, quan sigui la mateixa Junta
de Residus qui promogui una activitat d’aquest tipus. Per6 6s
que és mks, el mateix Pla contempla la possibilitat que la gestió
d’aquests abocadors pugui ser feta per ies mateixes administracions locals implicades, amb tot I’assessorament tknic cle la
Junta de Residus, perb tarnbd amb la contractació a través dels
ingressos cluc la mateixa activitat genera per part dc la gestora,
d’aquesta comissió gestora d’aquestes activitats.
Per tant, assessorament pcr part de la Junta de Residus, el
control que sempre l’ha d’exercir la Junta de Residus, per?, fins
i tot la possibilitat de la gesti6 directa per part de les administracions implicades.
El SI-.
PRESIDENT: L’IMustre senyor Diputat desitja replicar?
EI Sr. S h C X E Z I LLIBRE: NO,@cies, senyor President.
El Sr. PRESJDENT: Doncs, ara té la paraula l’fl-lustreDiputat senyor Moliner, de Converghcia i Uni6.
El Sr. MOLINER: Crkies, senyor President. Molt breument, Wonorablc Conseller, perque la meva pregunta va molt
en la linia de la que ha fet I’IMustre Diputat senyor Masb. Jo
volia demanar quins models han utilitzat els palsos mes avanFats que han fet possible el desenvolupament industrial i tecnolbgic, juntament amb un augment de la qualitat de vida dels
ciutadans respecte al tractament, a l greu problema del tractament dels residus, i si aquest Pla que ha presentat s’ha inspirat o
s’ha basat en aquests modcls.
Només aixb. Grhcies, senyor Conseller.
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Diputat. Senyor Conseller, té Ia paraula.
El Sr. CONSELLER bbviammt, sí, En definitiva tots els
paitsos, com he contestat en part abans, utilitzen una mica una
tknica que és la de la superposicCi6 de mitjans. 1 hi ha indiistries que per la seva grandbia poden donar tractament als seus
propis residus; hi ha indGstries que pel seu sistema productiu i
pel tipus de residus que generen els poden donar tractament fins
i tot in situ, 6s a dir, en el mateix lloc de generació; perb tamb6
hi ha indiistries que per la seva grandhria o pel seu procés productiu no poden ni se’ls pot autoritzar que facin ni el tractament
in situ ni l’aututractament dels seus residus. 6 s per a aquestes
que totes les administracions públiques, per tal de fer cornpatible progrks econbmic amb respecte pel medi, han promogut les
instalhcions que, corn les que contempla el Pla, íes conformen,
doncs aixb, incineradores, abocadors controlats i plantes de
tractament fisico-quimic. Totes elles intenten fer una cosa que
nosaltres tamM pretenem, que és que un residu no sigui abocat
mes que carn a darrera soluci6, i que abans de ser abocat, si és
possible, sigui inertitzat o com a mínim tractat degudament perquk ell seu efecte sobre el sbl sigui el mínim possible, i que tot
residu que pugui ser tractat de forma física o quimica, que vol
dir que pugui ser en certa manera reciclat o recuperat en part,
ho sigui. 1 aquest 6s t a m E l’objectiu que persegueix el nostre
Pla.
El ST.PRESIDENT: EL senyor Moliner desitja replicar?
Ei Sr, MOLINER: No, agrair les respostes de I’I-Tonorable
Conseller.
Gracies, senyor President.
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies. Doncs, ara té la paraula
el senyor Sabanza per formular la seva pregunta,
El Sr, SABANZA:Grhcies, senyor President. Senyor Conse-
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ller, el Pla Director, ii l’apartat 7.1.6.2, dncineració de liquids
halogenats>>,fa una skric de consideracions relatives a residus
orghics que pel seu alt contingut en clor o en compostos halogenats tencn o requereixen un tractament especial, i miba a la
conclusió que fa falta, per al seu tractament, doncs, una planta
incinerdora per a liquids halogenats. Aquesta planta incineradom no surt reflectida, la seva construcci6, la seva installaci6 al
programa de gestic5 que corn a annex acompanya el Ph Director. I li agradaria saber a aquest Diputat si esta previst, i ilon i
quan, de concretar aquesta instaklació cl’una incineraradora de li-.
quids halogenats.
El Sr. PRESIDENT: Grhcks, senyor Sabmza. Senyor Conseller?
El Sr. CONSELLER: Com vostk molt deia, els programes
no contemplen una instal+laci6específica per a la incineració
dels rcsidus halogenats, dels liquids halogenats; aquests liquids
halogenats poden ser incinerats en una installaci6 especifica o
poden scr jncitmats si és previst, en aquest sentit, en una incineradora rnultipropbsit que compleixi les condicions exigibles it
una incincraci6 d’ayiiest tipus de productes, d’aquests tipus de
residus. En aquest moment, corn sap I’ll+lustreDiputat, la planta
incineradora no ha estat contemplada en el Pla aprovat pel Consell Executiu, i, pcr tant, aixh cstA pendent de decisi6, per0 el
y w si que l i puc assegurar és que 110 és previst en rtquest primer programa, en aquests primers programes de tmctament de
residus la cxercci6 rl’una instal.laci6 especifica per it la incineració de productes halogenat s.
E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. El senyor Diputat desitja replicar?
E1 Sr. SAI3ANZA: Si. En tot cas voldria saber a veure en
quina d’aqucstes incineradores rnultipropbsit que esmentava ha
cstat prevista I’elimi~iaciód’aquestes 1.600 tones que d’entrada
es prcveu q u i que estan ja en prducci6, i dcsp& saber t m h k
si, lligant amb la pi-i~rmerapart d’aquestes preguntes, quan es
parlava del Projectc de Llei que es presentara, que mir8 acompanyat dels annexos que determinaran, concretament, els llocs
on s’ubicifran aqucstcs installacions, si posteriorment i en un
segiient programa s’han d’aprovar noves ubicacions, serh també
motiu de presentació a través del Parlament.
EI Sr. CONSELLER: Aquesta segona qüestili, crec que tenim temps per plantejw-nos-la, perqui: no tinc una resposta
concreta; eiis hem de plantejar si l’instniment dc la Llei del 83
ens podrii ser fiti1 en eI futur, o si en el plantejament d’aquest
Projcctc de Llei el canviem no només per a aquest programa esp e c í k , si116 per a l s que vinguin en el futur.
Respecte al tenia dels rcsidiis halogenats, no era previst fer
una ir-lsta14aciÓ específica, corn contemplava el Pla a Flix, concretament, que m’irnagino que és per aixxb que I’IIlustre Diputat
ho qüestiona. En aquest moment els productes halogenats, als
residus halogenats, se’ls ddna un txactamcnt a I’exterior, i cl
que si que 6s possible 6s que, si les instai-lacions estan dimensionades per a aquesta activitat, aquesta es pugni realitzar en
tina inciiieradora multipropbsit, cspccíficament adquadq u calculada per a aqmst propbsit. Com sap, doncs, aquesta planta
d’incineraci6 que, contemplada i aprovada per la Junta de Residus, no ha cstat aprovada pel Consell Executiu, i, per tant, encara no tenim decisió presa respecte a aquest tipus de residus.
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Conseller, Ara te la
paraula el senyor Celestino Ssnchez i Ramos, diputat pel PCC.

~i ~ r SÁNCHEZ
.
WOS: President, senyor Conseller, permeti’m, abans que faci la pregunta concreta, constatar u112t realitat
una mica clistorsionada d’aguesta Comissi6, i és que la psició del
Coiisell Executiu de fer que el Parlament discuteixi el Pla Director
s’esa expressant com una voluntat m a p h i m a del Consell Executiu, i jo considero que aixb no 6s cert, perquh 6s una victbria de
l’oposició, i entesa, aquesta victbria de l’oposici6, no COM la dels
grups parlamentaris, sin6 la dels p p s parlamentaris, la dels ajuntaments, la de la gent que ha dit mo>>a l Pla de residus. I aquesta
victbria jo crec que no es p t minimitzar, sin6 que t6 una importhcia capital, perquk discutirem del Pla i l’aprovmm o no l ’ a p varem, i s’apmvarh amb la majoria de Converg&ncia,o s’aprovarh
d’una altra manera. I aixb jo crec que és molt important, perqub
aixb el que expressa 6s que les mobilifzacions tenen sentit, que el
posicionament dels ajuntaments tenen sentit i que el que cada un
de nosaltres hem dit td sentit perquk ho discutirem. J. 6s en funcid
d’nquesta idea que nosaltres estem preocupats per opinions públiques que es diuen i interpretaci6 o possible interpretació que es
desprh del Pla presentat pel Consell Executiu. Públicament es diu
que a Lleida no hi ha perspectiva de posar cap instrument del Pla
de residus, i per una aítra part, de la lectura, a Ia plana 162, apartat
6,7, apareix la possibilitat que en una segona fase es pugui posar
alguna planta d’aquestes caracteristiques a Lleida. A nosaltres ens
agradaria saber si aixb és d’aquesta manera i corn i de quina manera el Consell &ecutiu est& abordant aquest tema.
El Sr. PRESJDDIT: Senyor Canseller?
El Ss. CONSELLER: Respecte a les valoracions, no hi entraré. bbviament de cap de les meves paraules es podria desprendre que en cap moment he cregut que fos una proposta
inagnhima dei Govern. Crec que ha estat una valoració subjectiva per part de 1’Tblustre senyor Diputat, i per tant ell és molt
lliure d’expressar-la, per6 com aixb, carn un sentiment, no pas
com a fruit d’una deducci6 lbgica de les meves paraules.
Respecte a la pregunta concreta que em fa, en part he intentat
donar resposta --no recordo ara ben bé qui era el que ha formulat
la pregunta- en el sentit que una cosa és el Pla i una altra cosa
són els programes especfics. Ei Pla contempla, ve a ser 1111 llibre
blanc que diu quins residus hi ha, quina 6s la seva territorialització,
i sobre la base d’aquesta un programa omnicomprensiu que s’ha
de posar en marxa, i el que es posa en marxa són els programes
concrets que, entenem nosaltres -i aquesta és la voluntat amb quk
es formulen-, en un horitz6 d’uns deu anys, aproximadament,
molt probablement no caldrh que ningú, sigui qui sigui el responsable d’aqumts ternes en aquell moment, el partit o les persones,
molt probablement no hauran cle plantejar-se noves implantacions
a mes de les contemplades en els programes, en un termini i en un
¡IQ&.X6 d’ünS deu anys.
Si la realitzaci6 concreta del Pla i dels programes i la posada
en marxa dels sistemes ens portés, o portés en aquells moments
els gestors i els responsables de la gesti6 politica en el país a
prendre una altra decisió, en qualsevol cas no estaria d’acord
amb cl quc avui són les nostres previsions. Les nostres previsions -torno
a dir-li- 6s que amb la posada en marxa
d’aquest programa tindrem,
tindrem necessitat de promoure
mes instal-lacions per al tractament de residus insustrids en un
horitzd, molt probable, temporal d’uns vuit, deu anys.
(Pausn. La intewencib de I’I. Sr. President i els primers
mots de E’I. Sr. Sdrachez Rnmos no han quedut enregistrats per
una qiiestib &nica.)
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El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: ...per2, també de continguts polítics. Segurament aquesta preucupació nostra podr‘a skr molta si
és que alguna de les esmenes concretes i generals que nosaltres
presentarem són aprovades, cosa que jo sempre dic una cosa:
una batalla no s’ha perdut fins que no s’ha donat, i, per tant, les
presentarem, i en funci6 de la discussi6 i del debat, veurem si
aquesta preocupació que continuem tenint, al marge de l’explicaci6 que ha donat, desapareix o es continua mantenint.
EI Sr. PESZDENT: Senyor Conseller?
El Sr.CONSELLER: Grhcies.
El Sr. PRESIDENT: Bé, ara te la paraula l’lllustre Diputat
senyor Latorre.
El Sr. LATOKRE: GrBcies, senyor President. Senyor Conscfler, w s t e , en 1’6ltima part de la seva intervenció, ens parlava
d’allb que j o crec que és el tal6 d’AquiI*Iesd’aquest Pla, quf: 6s
la informació, la informació en els quatre h b i t s als quals vostE
s’ha referit: la informnacib a la Junta de Residus -en la qual jo
no insistir& és tina infamació interna-; la in€ormació a. les administrxions locals implicades -jo crec, senyor Conseller,
que vostE no ha convenqut els ajuntaments i consells comarcals
implicats: la referkncia m6s propera la tenim a les dimissions
que s’lim produi’t, i ja rn’ngradaria que I ~ Q se’n produi’ssin
més-; vost& parlava tainb6 de la informació als ciutadans, que
Jo crec que IIQ estan massa contents amb la infomaci6 de qui:
disposen -1’ahe dia en van venir UIIS quants a demanar informació; jo em temo que demA i demh passat hi haurh més gent a
demanar in€ormaci6 sobre aquest Pla..., i aixb de la infomaci6
est&entre cometes, senyor Conseller-, i, finalment, vosth parlava de la informaci6 als partits polítics, i jo li vull donar
l’oportunitat, senyor Conseller, que satisfaci la meva curiositat,
la meva proverbial curiositat en aquesta Cambra, manifestantnos quines són les persones de cada grup o agrupaci6 parlamentbia a les quals vostk ha trames la informaci6 d’aquest Pla de
residus industrials.
Gricies, senyor Conseller.
El SI. PRFBIDF3W: Grhcies, senyor Latorre, Senyor Cunsellef?
El Sr. CONSELLER: M’estendré urla mica en la resposta,
Illustre Diputat, per@ és un tema que certament m’ha preacupat i he intentat resoldre’l, el de donar infurmaci6. I he comprovat --cosa, per altra banda...,permeti’rn que Ii digui que ja ho
sabia- que, per poder donar una informaci6, cal que la persona
a qui es vol informar vulgui rebre aquesta inforrnacid Corn he
dit abans, el dihleg institucimal amb els ajuntaments implicats,
per exemple, el vaig fer personalment el dia 8,9 o 10 de gener
---a la Conca de Barberh, el 12; 110 van voler venir a rebre la inforrnaci6 al Departament i el Director Generd es va despla
p-, i el dia 14, exactament el dia 14, es produeix la primera
rnanifestacid, i el dia 15 Ia primera reunió, crec que del Consell
Comarcal, on es pren el compromis de dimitir en cas que es tiri
endavant e1 Pla per a la Sesti6 dels residus.
Amb tots i cada un dels alcaldes, amb tots i cada un dels aicaldes, em vaig comprometre personalment a donar-10s tota la
informació que em fos requerida. I en el primer acte, que aquest
va ser 1’6nic que vaig poúer tenir, de donar-los informacid, els
vaig donar tota la informació de que disposavern, i els vaig
anunciar que la informaci6 de més interhs per a ells -que era
la referida... no a la te&ricade quE és un abocador, que aquesta
els la varn Iliurat, de quE és uila installaci6 d’una planta de tractament fisico-químic, que aquesta els la donbvem, sin6 la con-
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creta de la ubicaci6 concreta- era el projecte i l’estudi de valoració d’irnpacte ambiental que s’estava confeccionant i que en
el seu dia se’ls lliuraria a travi%dels mecanismes de dialeg institucional establerts per la Ilei, que és la informació pliblica, et&tem etcktera: bbviament, no he tingut oportunitat de donar
més informacih, perquh,.. crec que 6s prou recordat que, quan
he intentat fer-ha, doncs, no sempre ha estat ben rebuda, aqucst a informacid.

Jo crec que l’lklustre Diputat, corn altres diputats d’aquesta
Cambra, han pogut participar en actes... tebricament informatius, i és obvi que l’ambient en qu&es produeixen no 6s el millor dels vehicles per informar. Entre cometes, deia ell, que
havien vingut a rebre o buscar informaciti; és obvi que, doncs,
l’acte a qti6 es referia, que era la manifestaci6 davant d’aquest
Parlament, la darrera setmana, no 6s un acte per recollir informaci6. Jo vaig preguntar repetides vegades, com vaig fer-ho
t,unbé, doncs, en ocasió de la meva visita al ConselI Comarcal
de la Conca, a Montblanc, vaig demanar repetides vegades a les
persones que estaven escridassant, situades eix el carrer, si alguna tenia voluntat de fer-me lliurament d’algun document, o alguna tenia vohmtat de demanar algun tipus d’infomació. 1 6s
obvi que, malgrat les repetides vegades que es va fer aquesta
pregunta, en cap moment, ni 1111 sol moment, cap d’ells va dir
que em demanés cap mena d’infomació. fis niés: els mateixos
alcaldes, ats quals tdricarnent jo havia d’anax informar a petició seva en aquell acte de Montblanc, després de tres hores de
donar infomaci6, em van dir: uEscolta’m, Conseller, si aixb ja
ho sabem, si no cal que ens convencis; l’única cosa que cns has
de dir és si retiraris o no el Pla de residus>>.És a dir,no es tracta, per tant, sembla, de dunar inforrnaci6 moltes vegades, sin6
de satisfer unes peticions, absolutament legitimes de fomulmtr,
sempre que siguin formulades... -jo crec que ningl‘r aquí avala
determinats mecanismes o mktdes de demanar aquesta informació o de demanar complir una determinada voluntat-, perb
bbviament legítimes, si es plantegen en termes contemplats en
el nostre ordenament jurídic, per dir-ho d’alguna manera.
A qui he tramks la informaci6? JO he trames in€ormaci6 als
dikrents partits polítics a travbs de dos mecanismes. Un, l’hi he
esmentat abans: parlant personalment amb tots els secretaris generals, els responsables de tots eis grups politics. I, quan ho he
dit abans, voste ha fet un gest corn el que ara fa, de dir que no,
fins al punt que m’ha fet dubtar, perqu&,clar, era el dia 8 de gener, i potser jo podia haver-me’n descuidat algun; perb no, vaig
parlar, o vaig intentar fer-ho, amb el senyor Antoni Fernándcz i
Teixidó, que deu tenir --i s6 que té- la nota de la meva trucada, que n~ va respondre, perb va ser almenys un intent --const a t a b l s de transmetre aquesta informació --després, per
altres motius, també, doncs, ja si que l’interlocutor,i particularment en temes d’abast parlamentari, 6s molt millor que, degut a
les seves feines, dones, en el Parlament de Madrid, sigui vost&
mateix, i així ho he fet en altres oportunitats i en altres ocasions, i així ho faré a partir d’ara. En qualsevol cas, també a p i mers d’aquest mes vaig trametre a aquest Parlament i a tots els
grups parlamentaris de la Cambra -i espero que, aquesta, sí
que I’hagi rebut 1’Il~Iustrcsenyor Diputat- el Pla i els programes de gesti6, que -110 torna a dir- van ser adrqats a aquesta
Cambra, a la Presidhcia de1 Parlament i cada un dels presidents dels grups parlamentaris d’aquesta Cambra --i deu fer,
d’aixb, uns vint O vint-i-cinc dies.
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El Sr. PRESKDENT: Senyor Latorrc?
El Sr. LATOME: Si. Senyor Conseller, per constatar que
manca part de la resposta que jo demanava. Jo demanava no
nomes si ha parlat amb nosaltres, que és obvi -vost& ho ha
manifestat- que no ho ha €et, sin6 si ha parlat amb la resta de
les forces de l’oposici6, de totes les forces de I’oposici6.
I manifestar també que la seva inforrnaci6 és parcial. Nosaltres no hem tingut la sort de rebre tota la informaci6, senyor
Conseller. La infonnaci6, que j o sipiga, consta de dos Ujbxets:
el Pla Director per i1 la Gesti6 i els programes de gesti6. Nosaltres, sí tenim a hores d’ua aquests programes de gesti6 -i els
tenim des de fa una hora-, ks a causa de la proverbial genero:
sitat dc l’lllustre Diputat senyor Curto, que ens ha permks ferne una fotocopia: nosaltres no t e n i m aquests programes de
gestib, senyor Conseller. Clar: vosti: demanava que aportéssim
propostes en positiu: a partir de quina informaci6 les farem, si
110 tenim, per exemple, els programes de gestió?
VostGs, senyor Conseller, han de reconbixer que en aquest
Pla han fallat; perb no han fallat en la redacció del Pla, sin6 en
el mktode, en el mbtde de transmissió a les institucions i de
transmissi6 a la ciutadania. I ara, a corre-cuita, pressionats --no
pels grups parlamentaris, senyor Sánchez, no 6s pas veritat:
pressionats per la gent del carrer-, dmcs, ho volen arreglar a
corre-cuita, implicant tores les forces parlamenthrics en la Ecerca cl’einpiac;arnents. e s evident, senyor Conseller --nosaltres, d’ingenus, no cn sorn gaire-, aixb 6s una trampa, per21 6s
una inghnua trampa. Nosaltres, a partir de la informació de qui:
disposem, no entrarem a hores d’ara en aquest joc, avui. Perb a
mi rn’agradaria Ser una reflexi6 respecte al debat en qui? estem
ficats ara mateix.
Nosaltres, vosth i nosaltrcs, podríem creure que hem venqut: vosths, que hm (<enredat>>,
enire cornetes, l’oposició, clemanant-li, doncs, propostes alternatives d’ernplrqamcnt, i
l’oposició, dient que ha posat en dificultats el Govern. 1 si, aixh,
ho fem, ens equivocarícm -vostCs i nosaltres, el Govern i
I’oposici6. F’erquk, si ho fem així, demh, al carrer, aqui, hi haurh m h gent que viriciri a buscar aquesta infortnaci6 de que: parbvexn abans, í possihlemcnt dem2 passat encara hi haur8 més
gent. I la conscqiikncia de tot aix6 ser; l’incmnent de la pkrdua
de credibilitat cle vost&si de nosaltres en la ciutadania de Catalunya. I, de tot aixh, a mi, 6s el que em preocupa.
Si vosth, senyors del Govern, no són capaps de fer un acte
d’humilitat -només d’humilitait-, reconcixent que s’han equivocat -sense tn6s: no passa res, per fer aixb-, i dir a la ciutadania
de Catalunya: <<Miri,escoltin, potser no ho hem fet massa M,
aquesta vegada, ho reconeixem; no m el fons: en la forma,z, la ciutadania de Catdtunya els ho agrair$ senyor Conseller, tingui‘n la
plena seguretat: el pble de Catalunya és un poble molt i molt sensat, ch?, guc esti disposat a creure en aquestes manifestacions -i
VQStk ho sap, i vostk ho sap-,
si els ho diu. I nosdtlres, les forces
de l’oposici6, hem de convkncer -per@
la funció d’im polític 6s
convhcer els seus conciutadíms- que sorn capqos de coMaborar,
cies de la noma oposicid, en la recerca de solucions millors de les
que ens propsin vostks. Si vostks i nosalires fem aixb, d’aquesta
ens en sortirem; si 110, com diuen els toreres, a q u i h Dins se la
dé, sati Pedro sc la bendigm.
El Sr. PRESIDENT: Senyor Conseller.
El Sr. CONSELLER: Davant d’iina intervenci6 d’aquest tipus, podria simplement, doncs, agrair la intervcnci6 i callar, pe-

rb almcnys mem a intentar dir alguna cosa constructiva, perqui?
sembla que 6s el que demani, encara que desprbs es compongui
la seva intervencib de tot un reguitzell de coses més aviat destructives o critiques.
A qui he tram& la in€ormaci6?Em sembla que ja ho he dit.
No sé si amb els altres griips ha passat el mateix, perb 6s mala
sort que, precisament, vosti: sigui l’únic que només ii arriba el
Pla. Per&,els programes de gcsti6..., almenys, la hstrucci6 que
j o vaig donar 6s que es fessin arribar a tots els grups pariamentaris.
Respecte que vostk digui que queda clar que jo no els vaig
donar la informació... Home!, el que queda clar 6s que el seu
Secretari General ni contesta les trucades d’un conseller, eh?,
que el Secretari General ni contesta les trucades d’zin conseller
--li ho afirmo, Per tant, que jo vaig fer l’intent de donar personalment ...,perquk vaig creure que el contingut del Pla ho mereixia i perquh jo volia no lliurar-ja simplement pcr correu, sin6
dunar-la personalment a tots els grups polítics. He parlat amb
altres grups: amb tots he fct el mateix -amb &xítvariat-; alguns han contestat la trwcada més tard, no aquelka mateixa setmana, perd amb tots he intentat fer-ho d’aquesva manera. I avui,
ja, Gbviament, amb tots he parlat, i el que estic segur és que tots
la tenen, la infonnaci6, perquh va ser publicada molt a bastamciit, a m6s a més, pels mitjans be comunicació el mateix dia 9.
Perquk, malgrat que jo vaig demanar, a tots els qui els vaig I I h rar la informació, discrcció, si més
per respecte als albtres
municipis on existien aquestes ubicacions, a al@ a qui vaig
Iliutar la infomaci6 li va faltar teinps per lliurar-la a l s mitjans
de comunicació --cosa que, bbviament, no va fer el CDS, perquk, pel que es veu, ni avui no la té. Perb, er~qualsevol cas,
doncs, si alguna cusa haig d’agrair -i ja ho vaig fer l’altre dia
davant el Ple- és als mitjans de comunicació, que en aquesta
ocasi6 han actuat amb absoluta...,donant el m h i m d’importhncia a les notícies de tota mena, no només a les informacions des
del Consell Executiu: jo poques vegades he tingut oportunitat,

per exemple, d’adrqar-me als mitjans de comunicació amb
tanta afluhncia de persones com quan vaig donar a conkjixer les
decisions de la Junta de Residus, el dia 22 de gener, i del Consell Executiu, que va ser el. dia 23 de gener; no va ser el dia 22,
finalment, sin6 el dia 23.
l?w tant, sobre aixh de la informació, almenys l’iintent ha
existit, i no per culpa meva no ha estat reixit, que quecli clar.
M&scoses respecte a la voluntat que fem ... Home, en el debat parlamentari es diuen moltes coses, i tots hem de procurar
ser coherents amb les nostres prhpies afirmacions. Jo ho intento; no sé amb quin percentatge i’aconsegueixo, perb em fa
l’efecte que amb un percentatge més alt que el de vosth, senyor
Diputat.
El Ss. PRESIDENT: Queden..., intentarem fer tres preguntes, les Últimes: una del Grup Socialista i dues del Grup de Convergkncia i Unió.
El senyor Ganyet vol substanciar la seva pregunta nlimero 23
El Sr. G m T : Moltes grhcies, senyar President. Honorable Conseller, senyor Director General, vull fer una pregunta,
en nom del Gnip Socialista, des de la llum de Ia més estricta racionditat tknica -si volen, una pregunta metodolbgica-, perb no se’ls escaparh que t6 o vol tenir un clar fons polític; un
clar fons politic perque, del resultat, en d e p h res més, perb res
tnenys, que el futur de l ’ h b i t fisic del Principat.
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La pregunta

la CoiiseIleria de Politica
Territorial i Obres Piíbliques s’estan elaborant diversos plans
territorials que formen part de la categoria dels sectorials, segons la Llei de Pdítica Territorial & l’any 1933, de la qual jo
mateix vaig formar part de la ponencia, en aquell moment. ks
el cas del PIa que ens ocupa, del Pla d’Espais Naturals, del Pla
Hidrolbgic, et& era.
Segoris l’csmentada Llei, els plans territorials desenvolupen
i segueixen les directrius del P h territorial general de Catalunya, del qual sabem que fa anys que esta en un procds d’elaboració, i lbgicament el qual considerem irnprescindibIe. El
procediment actual fa pensar que la planificaci6 del territori
s’esta fent precisament al contrari. És a dir, que del conjunt dels
plans sectorials es derivarh, en algun moment, el Pla General
aquesta legislatura, la vinent, no sabem exactament quan.
Si el procediment no és aquest, qub esth esperant el Consell
Executiu de la Generalitat per donar a con&ixerel Pla general?
Moltes gricies, senyor Conseller.
El Sr. PRESDENT: Sentor Conseller?
El Sr. CONSELLER: Si. Nosaítxes tenr’em, en ocasió
d’aquest Pla de residus, dues possibilitats. Una era, anar, doncs,
implementant les diferents installacions que es necessiten a través d’un mecanisme que la Llei preveu -la Llei 83 preveu-,
que 6s anar fent, doncs, avui u m instal-laci6, avui una altra installaci6... I vam creure que hauria estat amb tot rigor i amb tota
justícia denunciada la manca d ’una planifica& general, Llavors, v a m creure que en el moment actual era necessari, ja, actuar en el camp de l’elirninaci6 dels residus, i per tant, tirar
endavant un pla; que 6s un moment en el qual el Pla territorial
general encara DO esd acabada i finalitzada la seva elaboracib.
bbviament p d e m haver esperat, perb aixb hauria representat
retardar l’eEaboraci6 d’aquest Pla.
Corn est5 el Pla territorial general? Sens perjudici que en
ocasi6 d’una cornpareixenqa que crec que tinc sol-licitadao que
ha sailicitat el Grip Socialista per tractar aquest terna, ja l’any
passat vaig tenir oportunitat de dir davant del Ple que el Pla territorial general de Catalunya esta en elaboració; que en aquest
moment esth en d procés, taxat per la Llei que preveu la seva
elaboració, en el moment d’infomaci6 piíblica, d’inhrmaci6
institucional; que, a les diferents administracions se’ls ha p r e
sentat el projecte, i estan en aquest moment eXabormt les seves
propostes de les infrastructures de la seva cornpetencia per tal
que siguin incorporades a aquesta planificació territorial.
Aquest 6s un procediment que es va iniciar fa aproximadament vuit o deu mesos amb l’Adininistraci6 central, en concret,
que esth, a través d’unes comissions que s’han creat ad hoe per
és la següent: des de

tirar-lo endavant, que esth procedint aquesta implementació de
les seves previsions respecte a les installacions de la seva competencia, o infrastructures de la seva competencia perque figurin dintre de la pIaniíicaci6 territorial.
Com dic, en la propera cornparekenp, o en un altre m e
ment, p0&6 ser més precís respecte als terminis en quk preveiem l’elaboraci6 i discussió d’aquest Pla territorial general,
que en aquest moment s’esta confeccionant.
El Sr. PRESIDENT: Senyor Ganyet?
El Sr. GANYET: Agraiexo la resposta del Conseller. NQ
abstant aixb, ja fa molt temps que es redacta aquesta Pla territorial general; se’ns ha dit repetidament. Sembla corn si e1 Consell Executiu tem& encetar un debat no sectoriaI, un debat

’
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general, que seria sens dubte un dels grans debats de Catalunya;
6s un debat pendent. Jo vull fer la següent reflexió en nom del
meu Grup: podem permetre’ns el luxe, deu anys després de
I’inici de l’autogovern, continuar avanpmt a batzegades, a les
palpentes, a impulsos, abandonant, potser ja definitivament, eis
plantejaments territorials globals?
El Grup Socialista esth preocupat per la via encetada, que lamentablement 6s una via j a consolidada. No és bo per A país?
senyor Conseiler; sembla com si ens governessin els fets consumats. I ara yerrneti’m que faci de la meva formació tknica.
Bs corn si es fessin els píhnols deis fonaments d’una casa a 1 5 0
sense tenir ni la distribuci6 de la primera planta, ni una idea del
volum resultant, ni a escala 1:100.
L’afmaci6 amb que acabo aquesta petita intervenció 6s evident: els plans sectorids haurien de completar el Pla General.
fis 1‘expressi6, doncs, de la nostra preocupaci6, Honorable
Conseller.
El Sr PRESIDENT: Senyor Conseller?
El Sr. CONSELLER: Certament, els terminis i la mama dels
diferents treballs, corn deia abans, hem cregut que ens obligaven a tirar endavant algun pla sectoriai. Ha passat quelcom
semblant amb el Pla Hidrolhgic, corn tindr6 opoxhrnititt d’explicar als iE1ustres senyores i senyors diputats el proper dia 13 de
maq. Tant en l’elaboraci6 deel Pla Hidrolbgic corn en l’claboraci6 del Pla de residus s’han tingut en compte els previsions que
es contemplen en els treballs elaborats fins avui del Pla territorial general; és a dir, han estat en contacte les direccions generals implicades en l’elaborrtci6 del Pla Hidrolbgic i les del Pla
de residus amb la DireccilS General de Planificació, que elabora
el Pla territorial general de Catalunya. 1 les previsions de creixements poblacionds, etc&tera,que es contemplen en aquests
plans sectorials s6n les contemplades en els treballs fins avui
elaborats del Pia territorial general.
Crec que podrem demostrar que no 6s por a la planificacid,
perque, com vostii: molt expressivament comentava, la planificaci6 territorial IIO ens ha de fer por perqu&,al contrari, ens ajuda a disposar millor les difcrents phnificaciom sectorials. I per
tant, en els terminis en que siguem capaGos d’ultimar els treballs del Pla territoriai generall,6s la meva voluntat, com ja vaig
dir J’any passat davant el Parlament, enllestir com més aviat
millor els treballs del Pla territorial i plantejar-los davant
d’aquest Parlament.
El Sr. PRESDENT: Grkies. Ei senyor Coll ha retirat la seva
pregunta Per tant, queda una única pregtmta que han presentat els
senyors Guasch i Mas6, i que el senyor Mas6 substanciarh.
El Sr. MAS6: Si, senyor President. Aquesta 6s tracta d’una
pregunta molt específica, perb que voldria adrqar a 1’140nomble Conseller, perqu5, del debat del Ple de la setmana passada,
semblava que se’n podia deduir com si i’decció de Rubió com
un llac per ubicar-hi un abocador s’hagués fet corn a conseqiibcia que aquells terrenys havien estat arrasats, havien estat
afectats per un greu incendi.
La meva pregunta va en el sentit de veure si I’Honorable
Conseller ens podia aclarir quin ha estat el procés o quin va ser
el prac6s d’elecci6 d’aquest municipi, d’aquest lloc en concret,
per ubicar-hi la instal-laci6prevista en el programa.
El Sr. PRHmENT: Conseller?
El Sr. CONSELLER: Bé, la cronologia del procés d’adquisici6 de la finca de Can Pasqualet, que ve com a conseqühcia de
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la decisib, en principi presa, d’instaELar en aquells indrets un
abocador controlat dc residus, és la segijent: el dia 16 de maig
del 85 es produeix un primer informe intern del Cap del Servei
de Residus, senyor Alfons Ti6, sobre les alternatives i requeriments nccessclris per a emplaqaments complementaris a ia proposta de la localització del Papiol - q u e en aquell temps es

contemplava-, a paitir del ventall de propostes seleccionades
pels serveis tkcnics de la Junta de Residus et1 cl p h d e novembre 84-maig85, i entre les que ja es Irobava la finca de Cali
Pasqualet. El dia 21 de maig del 85,primera visita d’exploració
amb profunditat de la vall corresponent a Cm Pasqualet per
part. de l’enginyer del Servei dc Residus, senyor Vives. El dia
28 de maig del mateix any es realitza una nova visita amb presencia d’un expcrt en hiclmgeologia, del Servei de Medi Ambient, de la qual existeix informe. El dia 19 de juliol del. 85,
després d’avaluar les diferents alternatives, es decideix tenir un
primer contacte amb el consistori en ple de Rubiri, l’any 85,
amb el consistori ei1 pie, de Rulli6 --la manca d’informació a
que aqui es feia referkncia-, en el qual es va notificar l’intcrks
per una possiblc promocici d’un abocador, condicionada a la
idonei’tat dels multats d’un estudi gcolbgic; no es planteja cap
problema p l que fa a I’ernplaqament sempre que l’estudi g w lbgic resulti favorable. El dia 19 de juliel del 85,comunicació
del Vice-president de la Junta, senyor Arma, als senyors Relea,
Ti6 i Vives, d’inkiar les actwacions segiients: identificacirj del
propietari de la finca; establiment d’una opci6 de compra condicionada a la possibilitat d’efectuar un estudi geolhgic i dels
seus resultats; inici de contractacjG de l’estudi geolbgic, i comunicaci6 a I’Ajuntament de Rubió dcl plec de condicions i de
l’inici dels treballs cI’cxecuci6 de l’estudi geolbgic. El juliol del
85, inici d’expedicnt de contractació dc l’esludi geolbgic; I’administraci6 dels treballs s’atorgh posteriorment a Geocomsulting, sacictat anbnima -juliol del 85. Tarnb6 juliol del 85,
identificació de l’empresa Ventur, i posteriommt l’empresa
SERISA, com a propietbia dels terrenys de ia finca de Rubió
amb l’autoritzacici dc les quals s’inicien els treballs sobre el terreny corresponents a l’estudi gmfbgic. L’octubre-novembre

del 85, realització dels treballs de camp be l’estudi gaolbgic
contractat. L’octubre del 85, dictamen del Servei de Residus de

la Junta de Residus, en que es proposa l’adquisició dels terrenys
de Can Pasqualet per a la installació cl’un abocador controlat de
residus, El novembre, resoluci6 del Director de la Junta en que
solelicita al Departament d’Economia i Finances I’adquisici6 djrecta de la finca Can Pasqualet. El desembre, etc&tera,etcbra,
fins a arribar -hi ha sis passos mes, controlats-, fins a arribar
a l’adquisició.
Quk es desprkn d’aquesta cronologia? Que els estudis geolbgics es realitzen previament a l’atdquisici6 del terreny. Punt segon, que els estudis geolbgics i la determinaci6 de l’induet es
realitza abans que es produís el, dissortat incendi d’aquella xona; que es produeix molt m&stard de l’inici dels treballs i de la
clecisi6, i dels estudis geol6gics esmentats.
Per tant, no nomes no hi ha cap relaci6, sinó que no podia
haver-n’hi perquk n’és de moltes coses, el Consell Executiu,
culpable, per5 no de no preveure el futur, i en aquest cas, el futur d’un incendi. Les actuacions s’inicien molt abans que es
produeixi l’íncencli.
El Sr. PRESIDENT: El senyor Diputat desitja...
El Sr. MAS6 No. Voldria donar les grhcies a 1’Hanorable
Conseller perqui3 la seva resposta lla servit p r clarificar un malenths que havia pogut quedar latent en el Ple de la setmana passada.
Grhcies, senyor President.
El Sr. PRFSTDENT: E1 senyor Conseller?
El Sr. CONSELLER: Grhcies per donar-me l’oportunitat,..
EI Sr. PRFSIDENT: Com sempre que ve el Conseller,
agrjim la seva preskncia aquí. Amb l’tiltima intervenció hem
acabat la sessi6.
Anem a recordar-10s que el da
i 13 de maq, a les quatre de la
tarda, hi haur&l’altra sessi6 informativa, també demanada pel
Conseller, i en aquest cas tamb6 solkitada per molts grups parlamentaris, per tractar el tema del Pla J3idrolhgic de les Conques Internes de Catalunya.
S’aixeca la sessib.
(Sún tres quarts de nou del vespre.)
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