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EL SR. PRESIDENT:

Comenzamos la sesión de la Comisión no permanente para el
estudio y elaboración de propuestas de actuación para resolver el
problema de la escasez de agua. En primer lugar, preguntaría si
hay substituciones.

En principio, no hay substituciones.

Pasamos a dar la bienvenida al Sr. Gabriel de Juan Coll,
gerente del Ibasan. Bienvenido, Sr. Juan y gracias por su
asistencia.
 

I.1) Compareixença del Sr. Gabriel de Juan i Coll, gerent
d'IBASAN.

Pasamos entonces a la comparecencia del Sr. Gabriel de Juan
Coll, al cual rogamos tenga a bien informar sobre el tema objeto
de la comparecencia, relacionado con su área de gestión,
advirtiendo a los grupos parlamentarios que después de esta
intervención podrán formular preguntas u observaciones que
consideren pertinentes. Sr. de Juan, tiene usted la palabra para
realizar su exposición. Gracias.

EL SR GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bon dia, senyors diputats.

Jo he pensat que la part que els puc aportar més aquí, quant
a l'escassesa d'aigua, és sobre el tema de la reutilització d'aigua
depurada. Per això, d'alguna manera, centraré una miqueta el
tema, seré molt breu. Per això els he repartit dos fullets, perquè
aquests dos fullets més o manco els expliquen el procés clar de
la depuració d'aigües i quins són els terciaris a què ens obliga la
Comunitat Europea i el Reial Decret de desembre del 95, que
després passaré a explicar, i l'altra taula és un petit resum del que
estam obligats d'acord amb la normativa europea i reials decrets.

Bé, el consum d'aigua a les Illes Balears i les previsions de
futur, més o manco estan de l'ordre l'any 97, dels 100
hectòmetres cúbics, i la previsió per a l'any 2002, està a 114, i
per al 2012, a 124,6. Aquestes dades més o manco les he tret del
consum d'aigua que m'ha indicat el Sr. Fayas, supòs que ell els
va donar les mateixes, perquè són les que més o manco hem
manejat en totes les exposicions.

Si consideram una població de fet d'un milió d'habitants,
prorratejant hivern, estiu i primavera, suposa un consum de 275
litres/habitant per dia, tenint en compte que tenim unes pèrdues
tant a les instal•lacions de distribució d'altra, com de baixa,
estaríem en 220 litres/persona/dia, i d'aquests 220 van al
clavegueram aproximadament un 70%, és a dir, 154 litres
persona/dia, els altres s'utilitzen per regar, però no van a
clavegueram.

Això es tradueix que actualment es depuren uns 60
hectòmetres cúbics d'aigua, dels quals l'Ibasan en aquest
moment, amb 60 plantes depura aproximadament el 50%, i
l'altre 50% el depuren els ajuntaments que exerceixen
directament la seva competència, com Palma, Calvià, Inca,
Manacor, Felanitx i Alcúdia i qualcun altre més petit, que
depuren aproximadament el 50% restant, o sigui 30
hectòmetres cúbics.

La major part de les plantes de l'Ibasan i les del municipi
de Calvià, actualment podien absorbir entre un 15 i un 20%
d'augment de població, el que absorbeix les previsions de
l'any 2002, si tenim en compte a més que les previsions de
la inversió de l'ERstat en les obres d'especial interès de la
badia de Palma, supòs que per al 2002 estaran fetes, que són
la remodelació de Palma I, la de Palma II, encara que la de
Palma II just és a la línia de fangs i no a la línia d'aigua, i
l'ampliació de la depuradora de s'Arenal que ara es dirà zona
costera de Llucmajor que és la que agafa des de s'Arenal
fins a Regana.

La depuració d'aigua ens dóna dos productes clars, aigua
depurada i fang biològic. En aquest moment parlarem de
l'aigua depurada, el fang biològic no és objecte d'avui, em
sembla. D'acord amb la Directiva europea 91/271 sobre el
tractament d'aigües residuals urbanes, publicada dia 21 de
maig del 91, està recollida íntegrament en el Reial Decret
11/1995, de 28 de desembre, s'estableixen els nivells de
tractament als quals han de ser sotmeses les aigües en
funció del tamany de les poblacions de les zones
d'abocament dels afluents que segons es realitzin en zones
sensibles o manco sensibles, es fixa un calendari per al seu
compliment i aquest calendari està expressant en el quadre
que els he passat.

No obstant això, farem un petit resum d'aquest quadre,
per dates cronològiques. Dia 28 de desembre del 1995,
existia ja la prohibició d'abocar fangs a les aigües
continentals, o sigui encara que fossin fangs digerits no es
podien abocar als rius ni als llacs. Dia 1 de gener de l'any
99, les poblacions superiors a 10.000 habitants equivalents
i en abocament a zones sensibles, han de tenir col•lectors de
clavegueram. En aquesta mateixa data, el tractament
secundari rigorós, tractament terciari d'eliminació de
nutrients s'ha de fer per a poblacions superiors a 10.000
habitants equivalents en abocaments a zones sensibles. I per
altre costat, en aquesta mateixa data, existeix la prohibició
de l'abocament de fangs a les aigües marítimes, aquesta
pràctica que és molt comuna a Anglaterra, sobretot, dins la
zona comunitària queda prohibida a partir d'aquesta data.
Dia 1 de gener del 2001, les poblacions superiors a 15.000
habitants equivalents han de tenir fets els col•lectors i el
clavegueram. En aquesta mateixa data les poblacions
superiors a 15.000 habitants han de tenir també el
tractament secundari. L'any 2006 els col•lectors de
clavegueram els han de tenir les poblacions entre 2.000 i
15.000 habitants equivalents; el tractament primari per a
aigües d'abocament a zones manco sensibles, s'ha de tenir
per a les poblacions entre 10.000 i 150.000 habitants
equivalents i abocaments d'aigües marítimes, la població
entre 2.000 i 10.000 equivalents abocament a estuaris, i la
població superior a 150.000 habitants equivalents en casos
excepcionals.
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Quant al tractament secundari, per aquesta data, l'any 2006,
l'han de tenir fet les poblacions entre 10.000 i 15.000 habitants
equivalents, les poblacions més petites de 10.000 habitants
equivalents amb abocament a zona marítima, i les poblacions
entre 2.000 i 10.000 habitants equivalents en abocament a aigües
continentals o a estuaris, i en darrer terme, les poblacions menors
a 2.000 habitants en abocament també a aigües continentals o a
estuaris.

Jo els puc dir que quant aquí, a les Illes Balears, en aquest
moment, les actuacions pendents de fer són, el gener del 1999,
l'estació depuradora de la zona costera de Llucmajor, són les
actuacions que resta per fer al govern central; queda també la
remodelació de les estacions depuradores de Palma I i Palma II
amb tractament terciari d'eliminació de nutrients, i la de
Llucmajor també. Entre les actuacions municipals hi ha l'estació
depuradora d'aigües residuals d'Inca amb tractament terciari, que
ja és una obra que han licitat, encara no està contractada, però sé
que l'ajuntament l'ha licitada; a 1 de gener del 2001 hi ha els
col•lectors de Marratxí, de connexió (...) que falten fer, aquí
després l'1 de gener de l'any 2006 ens faltarà l'estació depuradora
de Sencelles, si no han fet abans el clavegueram.

Quant a les actuacions de l'Ibasan, dia 1 de gener del 99
hauria d'estar fet el terciari de la depuradora d'Artà, em referesc
a eliminació de nutrients, eh?, el terciari de la depuradora de
Cala d'Or, que ja està licitat i adjudicat, el terciari de la
depuradora de Ciutadella sud, licitat i adjudicat, l'estació
depuradora amb tractament terciari, d'eliminació de nutrients de
Maó-Es Castell, també licitada i adjudicada, l'estació depuradora
del Migjorn, pendent de licitació i pràcticament ja està aprovat
l'expedient, i el tractament terciari de la depuradora d'Eivissa,
licitat i s'obren les pliques demà. 

Per l'1 de gener del 2006, ens falta fer la depuradora de
Campos, que està en construcció, la de Llubí, pendent
d'expropiació d'uns terrenys, el col•lector de Sant Vicenç (...) de
Pollença, en construcció, l'edar de Santa Maria que també està en
construcció, la depuradora de Santanyí, pendent de licitació,
sortirà d'aquí a poc, i les de Sant Joan i del port de Sant Miquel,
d'Eivissa, que també estan adjudicades.

Ara bé, els tractaments terciaris inclosos en aquest
compliment de la directiva, són els que afecten l'eliminació de
nutrients, si vostès veuen aquest esquema que he lliurat, veuran
que això no té res a veure amb els tractaments terciaris de
reutilització, en una paraula, nosaltres hem d'eliminar de l'aigua
que hagi de ser abocada a zones sensibles, el fòsfor i el nitrogen
fins a unes determinades quantitats. El tractament terciari de
reutilització és un altre tractament terciari que està a base de
reaprofitament de l'aiguia, que consisteix fonamentalment en
millor o pitjor o de més alt grau d'una filtració, i després un
tractament de tipus sanitari.

Els tractaments terciaris per a reutilització bàsicament
són la filtració i la desinfecció. En línies generals s'han
considerat unes possibles destinacions de l'aigua depurada,
el reg agrícola, el reg de zones verdes públiques, la neteja de
carrers i places, el reg de camps de golf, el reg d'àrees
privades, la creació de masses boscoses, la creació d'àrees
recreatives i l'alimentació de zones humides. I els possibles
tractaments són, a nivell secundari, tractament biològic
convencional o tractament de llacunatge natural o orejat; i
a nivell terciari, tractament d'eliminació de nutrients
biològic o fisicoquímic, filtració, floculació-filtració,
nanofiltració, microfiltració i ja, si s'haguessin de recarregar
aqüífers que és una cosa que he deixat quan parlava de les
possibles destinacions de l'aigua, osmosis inversa.

Aquests aspectes, no obstant això, de reaprofitament de
l'aigua no són inclosos ni en la directiva que abans he
esmentat ni en el reial decret, perquè aquesta legislació és
de tractament d'aigües residuals i no de la reutilització,
perquè el problema de la reutilització el té l'Europa
mediterrània, perquè l'Europa central i la septentrional són
països que no tenen dèficit d'aigua. La legislació aplicable
en aquest terreny és bastant problemàtica perquè segons es
prengui el model californià, el model de l'Oms o l'israelí, les
exigències són molt diferents.

No obstant això, el Govern balear ha legislar en aquest
aspecte, hi ha un decret on es fixen les condicions de la
qualitat de l'aigua incidint sobretot en el tema microbiològic
i amb unes recomanacions de la Conselleria de Sanitat que
són les que s'apliquen als informes vinculants sobre els
projectes de sol•licitud per a reutilització d'aigües. En base
a tot això, es va redactar un Pla integrat per a la reutilització
d'aigües tractades a les Illes Balears, i el seu cost fou inclòs
en el Pla nacional de depuració, no obstant això es du a
terme a mesura de les disponibilitats pressupostàries i també
d'acord a la demanda que hi ha d'aquesta aigua depurada,
excepte en el que es refereix a l'Ibasan, després altres àrees
de la conselleria són les que han de promoure aquest ús.

En aquests moments els descriuré la situació. De les 60
depuradores que tenim construïdes a l'Ibasan i que
gestionam l'any 97, extrapolant les dades del 96, tenim un
total de 30 hectòmetres cúbics, en tractament fisicoquímic
en tenim un 13%, en tractament biològic secundari un 74%
i en tractament terciari un 13%. D'aquests 30 hectòmetres
cúbics d'aigua depurada, els abocaments dels afluents es
destinen el 50% abocat a la mar per emissari, el 20% abocat
a torrents, el 13% a regadiu agrícola, el 7% a reg de camps
de golf, el 7% a infiltració en el terreny i el 3% a la creació
de zones humides i boscoses. Si aquestes dades les
extrapolam a tota la Comunitat Autònoma, afegint-hi els
ajuntaments que realitzen aquesta reutilització, tenim que
aigües sense cap tipus de depuració n'hi ha un 3%, aigües en
depuració primària i emissari un 7%, aigües depurades en
tractament biològic secundari un 77%, aigües depurades en
tractament terciari un 13%. Quant a l'abocament tenim,
abocament a la mar un 37%, abocament a torrents un 17%,
reg agrícola un 22%, reg de camps de golf un 5%, usos
municipals un 3%, creació de zones humides i boscoses un
5% i infiltració al terreny un 11%.
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Jo crec que amb això els he deixat una mica clara la situació
en aquest moment de la reutilització de l'aigua i les condicions
en què es troba la depuració de l'aigua a la Comunitat Autònoma.
L'únic que els puc dir és que en aquest moment difícilment es
tenen demandes d'aigua per la part agrícola. Pel que fa als camps
de golf, ara ja es fan unes darreres gestions perquè els dos camps
de golf de Palma es reguin amb aigua depurada procedent d'una
planta terciària de Palma, i quant als altres usos, en aquest
moment, mai no ens hem plantejat encara reinfiltrar directament
als aqüífers.

S'ha parlat en algun moment de fer unes barreres per a la
intrusió salina, però és una feina bastant costosa i que a més
necessita un treball geològic previ molt important.

Per la resta, jo crec ...

L'únic que els puc dir del que jo conec, a Espanya, sobretot
al sud d'Espanya i al sud de França, és que l'aigua depurada ben
tractada, amb un bon terciari, el que s'està fent és creant una
segona xarxa d'aigua que els mateixos concessionaris dels
ajuntaments són els encarregats de gestionar-la, amb aquesta
xarxa d'aigua, com succeeix per exemple també a Califòrnia, el
particular i els jardins públics i fins i tot particulars poden
comprar una aigua a un preu relativament barat, parlam entre 27
i 35 pessetes, que serveix per regar jardins privats, per regar
jardins públics, i sobretot crec que a Mallorca, això podria tal
vegada, ja s'estan fent experiències d'aquest tipus, però valdria la
pena aprofitar-la per regar els jardins de tota la planta hotelera
que tenim. No obstant això, és un tema al qual hi anam a poc a
poc.

Jo crec que és millor que vostès em demanin el que vulguin,
perquè a partir d'ara ja poc més els puc dir.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan. Acabada la exposición del Sr. de
Juan, para formular preguntas u observaciones por parte del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado Sr.
Balanzat.

Un segundo, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Podem disposar d'un
temps entre la compareixença i les preguntes, per tant,
demanaríem deu minuts de descans.

EL SR. PRESIDENT:

Deu minuts?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, empezaremos en diez minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Continuaremos siguiendo el orden del día. El Sr.
Balanzat, si quiere, tiene usted la palabra. Le recuerdo que
tiene diez minutos como máximo. Muchas gracias.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. de Juan. Bé, vostè ha
comentat, quan parlàvem de depuració terciària, hi ha hagut
una cosa que m'ha sorprès una mica, jo desconeixia, perquè
clar, el tema de depuració és un
tema tècnicament una mica complex, que de vegades escapa
una mica als coneixements que gent normal i corrent tenim,
però vostè ha fet una distinció de depuració terciària. Vostè
ha dit que el que té previst l'Ibasan d'aquí al 99 és un tipus
de depuració terciària que és la que preveu l'elimi'nació de
nutrients, bàsicament, i que per tant no està prevista la
depuració terciària més completa o més complexa, que és la
que serviria per a un reaprofitament total i absolut sense
restriccions de les aigües. A mi m'ha sorprès.

Ha dit també que efectivament, a Europa les directives
europees no obliguen a arribar inicialment a aquesta
depuració terciària diguem-ne completa, però bé, em
sorprèn el fet que l'Ibasan no tengui uns objectius més
ambiciosos i que no estigui previst, segons he cregut
entendre, arribar a aquesta depuració terciària més completa
que permetria pràcticament qualsevol tipus d'ús, tant en reg
sense restricció, recàrrega d'aqüífers, etc. que, per tant
òbviament seria la fórmula més adequada per a les nostres
illes perquè ens permetria pràcticament tancar totalment el
cicle de l'aigua. Suposaria no perdre pràcticament, encara
que això sempre és difícil, però reaprofitar el 90% de l'aigua
i tancar el cicle, i no perdre'n ni una gota, per tant m'ha
sorprès veure que en principi vostès no tenen previst arribar
a aquesta reutilització total i absoluta de l'aigua, i per això
li vull demanar si ho he entès bé o quins són realment els
objectius o per què no es vol arribar a aquesta depuració
terciària completa que suposi la reutilització total.
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I, per altre costat, simplement una reflexió, ja no és una
pregunta, sinó una reflexió. Vostè ha comentat que es treballa ara
perquè dos camps de golf de Palma i també perquè en un futur
els jardins de la planta hotelera puguin ser beneficiats per
aquestes aigües depurades, bé, com a reflexió, des del punt de
vista d'Els Verds, dir-li, que bé, que consideram poc apropiat o,
com a mínim, qüestionable, el fet que camps de golf, per
exemple, o la planta hotelera, s'aprofitin d'unes inversions
importants fetes per l'Administració pública, per tant pagades per
tots els ciutadans i ciutadanes per mantenir aquest tipus
d'instal•lacions privades, algunes, com els camps de golf, molt
qüestionades, com vostè sap, pel moviment ecologista. Per tant,
creim poc adequat el fet que es puguin beneficiar d'aquestes
aigües depurades que, com dic, s'han fet i es produeixen gràcies
a unes importants inversions fetes amb diners públics.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Balanzat. Para contestar, tiene la palabra
el Sr. Gabriel de Juan.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Sr. Balanzat, miri, és que amb els maleïts terciaris sempre ens
embullam, però jo a posta els he fet aquest quadret perquè els
quedàs clar. Nosaltres hem de fer els terciaris d'eliminació de
nutrients per llei, aquests els hem de tenir acabats en les dates
que els he posat en aquest quadret, però en aquest moment, miri,
a Menorca, a Maó, la depuradora de Maó-Es Castell, hi incloem
un terciari de reutilització d'aigües per a qualsevol ús; a Eivissa
hi incloem el mateix terciari a la remodelació de la planta, el
terciari per a qualsevol ús; hem tret el terciari de Cala d'Or, el de
Ciutadella sud, i dos més, n'hem tret, bé, en aquest moment, ...
perdó?, sí, sí, terciaris complets, terciaris amb filtració i amb
desinfecció. Ara bé, si ara per exemple vostè em diu, a sa Pobla,
a sa Pobla jo he fet una depuradora que té, perquè, a més m'ho
exigia tothom, que tengués un terciari d'eliminació de nutrients,
l'aigua que dóna la planta serveix per regar tot l'agrícola que no
s'hagi de consumir sense coure, o sigui que a sa Pobla, amb
l'aigua que hi ha ara, es poden regar patates, es pot regar blat de
les Índies, es pot regar tot tipus de farratges, es poden regar
arbres, el que no es pot regar són lletugues. Si en aquest moment,
a sa Pobla, hi ha un consum per regar lletugues, jo ràpidament
faig un filtre i pos lletugues, o sigui, en aquest moment,
precisament, crec que aprofitant els 3.000 i busques de milions
que ens varen donar els fons de cohesió, a part d'acabar aquestes
dues plantes grosses que són Maó i Eivissa, pràcticament tota la
resta ho dedicam a terciaris per a aprofitament complet. Ah!,
l'altre terciari que feim és el de Sóller i l'altre el de Capdepera,
per posar en regadiu tota la zona de Capdepera i perquè a Sóller
els estan creant problemes, perquè la depuradora, vulguis o no,
arrossega alguna quantitat de fang i per això necessita un
tractament de filtratge; però a Sóller li puc dir que hem, fins i tot,
posat la primera instal•lació a Mallorca i a les Balears de
tractament amb raigs UVA, aquest tractament dóna una seguretat
puntual que l'aigua es troba completament desinfectada, el que
no dóna una seguretat és que després d'un cert temps l'aigua
continuï desinfectada. Per tant, el tractament bo i complet és
posar uns raigs UVA i després dosificar clor en petites quantitats,
però sempre que tenguem molt de residu sòlid, perquè vostè sap
que els paràmetres ens deixen arribar quasi fins a un 30% o 30
ppm de residu sòlid, el problema és que mentre hi hagi residu
sòlid, és més difícil llevar els nemàtods i llevar tota la
problemàtica bacteriològica. Per això, a més de l'UVA, si és una
aigua que ha d'estar, per exemple, a un parc públic, se li ha d'anar
afegint a poc a poc una dosi de clor.

En aquest moment, jo li he dit més o manco el que es
reutilitzava d'aigua, i amb les obres que feim, crec que ho
doblarem pràcticament en un any, però jo no sé si vostè
coneix, per exemple, també, l'avifauna de Binissalem, ara
pràcticament quasi totes les depuradores lleven els
abocaments directes a torrents, sinó que fan unes llacunes i
que d'alguna manera en aquestes llacunes l'aigua o s'evapora
o es pot emprar per regar o es pot usar, o bé en aquestes
llacunes ja es fa un tractament terciari, però un tractament
terciari natural. Això es pot fer a depuradores petites de
pobles petits. Per exemple li puc dir que a la depuradora de
Sineu, acabam de fer una llacuna per impedir que les aigües
vagin directament a un aqüífer.

Aquí tenim un problema bastant important, a les Balears,
i és que el Pla nacional de depuració defineix com a zones
sensibles les zones marítimes, els estuaris i d'altres, però no
es fica, perquè supòs que a la major part d'Europa no tenen
aquest problema, en el problema de les aigües subterrànies,
aquí tenim un problema d'aigües subterrànies que són les de
proveïment, i, per tant, els afluents de les depuradores no els
podem tirar als canals públics, perquè els canals públics no
són aigües que corrin, sinó que són aigües que a un moment
determinat se'n van per un avenc i es filtren dins un aqüífer.
Per tant, hem de deixar aquests aqüífers en les millors
condicions.

Vostè em dirà que tal vegada hem volgut matar el bou
abans d'hora, sí, però en aquest moment tenim aigües
depurades pràcticament fins a pobles de 2.000 habitants,
gairebé tots, allà on no estan fetes es fan en aquests
moments, però el que sí és clar és que ara cada abocament
s'ha d'analitzar fil per randa i s'ha de veure si es pot abocar
on s'aboca o no. Lògicament si vostè fa una depuradora a
Llubí i aboca l'aigua devora sa Marineta, és una vertadera
barbaritat, si feim una depuradora a Llubí haurem de fer un
col•lector i anar a tirar l'aigua fora de la zona d'influència de
sa Marineta, que és el que feim en aquests moments, feim
bastants obres d'aquest tipus.

No sé si amb això li he contestat la seva pregunta de
tipus terciaris, de prevists, concretament ara n'hi ha quatre,
que hem dut enguany dins el pressupost per a l'any que ve,
i més els que ja té Maó incorporat, més el que ja té Eivissa
incorporat, o sigui són sis. Això donarà molt de joc.
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Quant a la segona pregunta, els camps de golf i jardins de la
planta hotelera. Miri, evidentment jo estic d'acord amb vostè, que
tal vegada seria millor utilitzar l'aigua per a una altra cosa, però
la realitat de la indústria que tenim és una realitat, i almanco si
l'aigua d'ha de tirar a la mar, més val regar els hotels, ara bé,
vostè em diu que se n'aprofiten els gols i els hotels, del que
paguen els ciutadans, no. Miri, si a una depuradora de l'Ibasan,
un camp de golf ens demana l'aigua, jo l'enviï a la Junta d'Aigües
i que pagui una concessió, i jo no li pag el terciari, si jo li he de
donar aigua amb tractament terciari, li he de cobrar l'aigua entre
28 i 35 pessetes, aproximadament, i el conveni que pugui fer
amb el camp de golf depèn que es faci el terciari ell o que l'hi
faci jo. En principi, jo, a ser possible, em neg a fer terciaris per
a camps de golf, que ara no en tenim cap de fet.

Ara, per exemple, Palma que ja té establerta una xarxa
d'aigua terciària per poder regar jardins públics, jo sé que en
aquest moment es negocia per aconseguir que el camp de Son
Vida no es regui amb aigua bona, sinó amb aigua depurada, i el
que es negocia és el preu. O sigui que, en cap moment, i li ho puc
garantir, almanco per part de l'Ibasan, si hi ha qualque
ajuntament que ho fa, no ho sé, però per part de l'Ibasan no es
dóna a cap particular cap facilitat, fins i tot li puc dir que a un
que ens han demanat uns fangs per fer unes proves de compost
hem dit que sí, però a precari, i, evidentment, tot ha de passar per
una concessió i ha de passar per un d'això.

I el tema de l'aigua, jo el que faig normalment és derivar-lo
a la Junta d'Aigües, i la Junta d'Aigües els grava la concessió
pertinent. I preferesc més que els tractaments terciaris els facin
ells perquè és el més pràctic, diguem-ne, sota aquest punt de
vista, ens ficam en menys gestió.

Per altre costat, jo no puc transformar l'Ibasan, en principi, en
una empresa de venda de coses. És molt complicat vendre coses.
Ara mateix, per a aquestes tres plantes de compost que fem, la
meva idea és intentar després fer una concessió, però que siguin
els concessionaris que ho facin, amb un concurs públic, perquè
l'ibasan som una empresa de gestió, molt poca gent, i vendre
productes seria molt complicat.

Per altre costat, tenguin en compte una cosa, la depuració
terciària està neixent a Europa, o sigui, nosaltres, en aquest
moment, estam emprant les tècniques més avançades que
s'empren a Europa a les depurades, moltes de les quals
estam provant. Hi ha dues coses en la depuració d'aigua: En
depuració d'aigua s'ha estudiat molt la depuració biològica,
s'ha estudiat molt la depuració terciària d'eliminació de
nodriments. Però en el que són terciaris i el que és
desodorització està francament fet un desastre, o sigui, jo
m'he trobat amb coses que pareixien molt bones, les he
provades i no em funcionen. En aquest moment,
pràcticament, li diria que estam provant moltes coses dins
aquest terreny i estam fent proves petites, en planta pilot,
però ens hem d'adonar que això no és com calcular un
edifici, que avui en dia ja hi ha programes d'ordinador on tot
està organitzat, sinó que molta part d'això és un producte de
laboratori i d'una investigació, i és bastant complicat; en
aquest moment no hi ha receptes de cuina i de farmàcia per
fer-ho. No obstant això, art el president de la comissió em
deia com es podien millorar aquestes coses, i aquestes
coses, totes, tenen un denominador comú, que es afegir-hi
doblers. Avui en dia, si nosaltres haguéssim de fer el
clavegueram com toca, ens hauríem de gastar molts doblers
en clavegueram, perquè pensi que avui en dia, llevat de
Palma i d'algú més, molts pocs, no hi ha claveguerams
operatius. Ens trobam amb els problemes que quan plou, les
depuradores se'ns..., en fi, és un vertader problema, i és un
problema que a poc a poc hem de resoldre.

També hem de tenir en compte una cosa, jo li deia, al Sr.
Alejandro Pax, que en aquest moment per reutilitzar l'aigua
ens falta legislació, o sigui, si en aquest moment nosaltres
posam una aixeta d'aigua reutilitzada i un nin o una persona
que faci feina a un jardí hi va, pot beure d'aquella aigua.
Hem de tenir una legislació que ens permeti poder tenir una
aixeta que sigui completament diferent de l'aixeta normal de
l'aigua, hem de tenir unes canonades senyalitzades, hem de
tenir tota una xarxa senyalitzada. O sigui, en aquest moment
estam, diguem-ne, començant, però hi ha molt a fer.

La Costa del Sol és l'únic lloc on jo he vist algunes
petites reutilitzacions, i aquí, a Mallorca, hi ha alguns
reutilitzacions, però són en cicle tancat dins l'hotel, o sigui,
hi ha hotels que tenen una depuradora, i amb  aquesta
depuradora reutilitzen l'aigua i reguen el jardí, però ens
faltaria una legislació en això que ens permetés utilitzar
aquesta aigua depurada en condicions, per poder-la
reutilitzar.

Si vostè vol que li ampliï qualque cosa...
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan.

Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, tiene
la palabra el Sr. Alorda, por un tiempo de diez minutos. Gracias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. de Juan, gràcies, per la seva
compareixença.

Moltes coses ja s'han començades a tractar. Primerament,
prec -entre parèntesi previ- que l'Ibasan faci un esforç de
normalització lingüística en els seus documents interns i externs
i en projectes tècnics, i que procuri actuar més en llengua
catalana.

Però entrant en el debat, que és el que realment ens interessa,
vostè també ha fet una reflexió que a nosaltres ens preocupa i
que crec que el responsable de les aigües hauria de tenir molt
present, que és, en primer lloc, els claveguerams, és a dir, la fase
prèvia. Vostè no creu que hi hauria d'haver un esforç també
perquè tots els nuclis tenguessin clavegueram?, això d'entrada,
perquè n'hi ha que no en tenen, senzillament, és el cas de
Campos, a Mallorca, i de nuclis costaners, com vostè sap; si
tenen quantificat això, ens agradaria saber-ho. I també que la
xarxa és absolutament obsoleta, que s'hauria de canviar, tant per
les pèrdues com pel segon element, que són les separatives.
Efectivament, hem de mirar de treure determinades aigües del
cicle de la depuració, i les pluvials no fan més que nosa en
enviar-les cap a les depuradores. Per tant, jo li agrairia també un
pronunciament sobre si vostè no troba que hi hauria d'haver un
esforç addicional per part del Govern o per part del responsable
que hi hagi una bona depuració de fer aquesta feina.

Un altre tema també important, no entraré en tots els temes
de consum, perquè d'alguna manera el sobrepassen, pens jo, del
que seria pròpiament la depuració, però sí seria ser més exigents
o establiria normatives que exigissin aquesta reutilització de les
aigües grises, allò que vostè comentava del doble circuit que
alguns hotels tenen, i fins i tot ara, per a determinats usos
domèstics, com la mateixa cisterna del bany, etc., que són les
mateixes aigües, gairebé, amb un decantament molt simple,
tornar a utilitzar aquestes aigües. Si no creu que també una
inversió important o normatives en aquest sentit, de caràcter
urbanístic, de caràcter d'imposar a les noves construccions
garanties o alguna mena d'obligació en aquest sentit, si no seria
beneficiós per al tractament de la depuració.

Un tema que també ha tractat, i ha paregut, almenys a mi
m'ha fet aquesta impressió, que ha quedat clar que era una
responsabilitat de l'Ibasan, és el de les aigües una vegada que
surten de la depuradora. Hi ha hagut tota una sèrie de polèmiques
respecte de la competència dels mals produïts per aquestes
aigües, si hi havia qualque mena de perjudici, que s'emmarca
dins el greu problema de competència respecte de la depuració
o del tractament de les aigües, que, en principi, si és municipal,
i exactament, quin és el paper de l'Ibasan. M'agradaria saber quin
és el moment d'aquesta polèmica i si realment l'Ibasan ha
d'assumir tots els col•lectors i totes les dificultats posteriors a
aquesta aigua, una vegada ha estat depurada, tant si és per donar-
la a altres usos i reutilitzacions com si és, senzillament, per
col•locar-la a un torrent o, d'alguna manera, evacuar-la.

Un tema que ens interessaria, si les tenen quantificades,
són les fonts de finançament de l'Ibasan d'ençà el cànon
d'aigües. Ens agradaria saber, si vostè els té en percentatges,
d'alguna manera, quins doblers han arribat pel cànon, quins
de fons europeus i quins de fons, diguem-ne propis, de la
Comunitat per a la feina de depuració; si té això en xifres
globals i en percentatge, ens aniria bé, per tenir-ho a nivell
estadístic.

Evidentment, no cal dir que nosaltres con compartim la
teoria de fer endeutar els ajuntaments per a les inversions de
depuradores, però bé, també és un debat que crec que defuig
del tema d'avui.

Un tema que tampoc no ens ha quedat clar és la
depuració terciària, la terciària de bo i de veritat, diguem-ne,
quins efectes té sobre la salabror de les aigües?, sobre els
clorurs, perquè ara mateix ens hem trobat a Mallorca unes
aigües depurades, en condicions, que servien per regar un
camp de golf, i es deia que no podien regar el camp de golf
perquè podrien contaminar l'aqüífer, per tant,  no ja pel
camp de golf, però com que les aigües eren salabroses, no
hi havia tractament dels clorurs i, per tant, es podia
contaminar un aqüífer; és un poc en la línia que vostè ens
deia que de cap manera dins la Marineta, de cap manera,
pròpiament, dins l'aqüífer. Per tant, ens agradaria saber fins
quin punt pot ser negatiu per a l'aqüífer depurar-hi aigües
que, quan van entrar dins la depuradores, eren salabroses,
perquè, és clar, ara s'ha entrat en una prescripció, que ens
sembla bastant incomplible o, en tot cas, molt cara, que és
impermeabilitzar camps de golf, per posar-ne un cas, que és
una prescripció escrita i signada per la Junta d'Aigües, cosa
que, d'entrada, ens sorprèn,  i ens agradaria saber de vostè,
com a expert, què pensa sobre si és complible aquesta
prescripció, si és innecessària o si és extraordinàriament
necessària i que el que s'hauria de fer és prohibir..., un poc,
el seu parer.

Sobre les prioritats de les aigües residuals, efectivament,
compartim, i em sembla que amb tothom, la prioritat de
l'agricultura, i a nosaltres ens sorprèn que hi hagi una
reivindicació històrica per par de la pagesia de Campos, per
exemple, i d'altres, però la pagesia de Campos concretament
demana, exigeix una actuació sobre les aigües depurades del
Pla de Sant Jordi, una canalització molt important. Quina és
la situació d'aquesta sol•licitud. Però llavors ens sorprèn que
aqüífers o concessions molt més properes a Campos mateix,
de moltíssima menys envergadura, naturalment, es donin a
altres usos, com són els camps de golf. Realment, quins són
els motius que expliquen aquesta demanda d'aquesta
actuació "milmilionària" per part de la pagesia de Campos?,
perquè no entenem com havent-hi aquest client potencial,
no se li donen totes les concessions escaients.

Després també ens agradaria saber amb quines
dificultats s'han trobat en la infiltració d'aqüífers, perquè
trobàvem interessant quines experiències han fet i si s'hi han
trobat amb emperòs, i quins són.
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Sobre el cost, i vostè ja ha comentat que venen aigua
depurada, ens agradaria saber a qui es ven i a qui es regala
l'aigua depurada, a quin preu, qui el fixa, què costa l'aigua
depurada, és a dir, hi ha un barem de costos, és a dir, a l'Ibasan
costa tantes pessetes el metre cúbic, la ven al mateix preu?, per
sota d'aquest? preu, per damunt aquest preu? Què cobra també
l'Ibasan, no ja per l'aigua depurada, sinó per fer la depuradora, és
a dir, vostè ens diu que podria arribar a un conveni per fer el
terciari, però fins i tot hi ha promotores de noves urbanitzacions
que diuen "nosaltres, en comptes de fer una depuradora de la
urbanització nova, el que farem serà un conveni amb l'Ibasan",
què paguen a l'Ibasan aquestes empreses?, com es calcula això?,
i, per exemple, ens agradaria saber quin volum en pessetes ha
pogut suposar això dins aquests darrers anys; aproximadament,
de quines quantitats estam parlant?

Després, hem quedat un poc sorpresos quan vostè ens diu que
les concessions que fa la Junta d'Aigües d'aigües depurades, pre
exemple per  a reg de camps de golf, per ventura no compleixen
totes les garanties, perquè després el camp de golf n'ha de fet
terciària. Si no ho he entès malament, primerament s'adreça el
camp de golf a l'Ibasan, l'Ibasan li diu "demanau una concessió
a la Junta d'Aigües", la Junta d'Aigües li dóna una concessió
d'una depuradora de l'Ibasan, en secundària, per tant, i llavors la
pròpia promotora, per responsabilitat i perquè té unes
obligacions de determinats ratios que ha de complir, en fa una
terciària. És aquest el procediment?, o, al contrari, ha de
presentar, quan demana la concessió ja, un projecte del terciari
perquè la Junta d'Aigües li adjudiqui la concessió per a aigües de
reg de camps de golf?, perquè, des del nostre punt de vista,
entenem que quan la Junta d'Aigües dóna una concessió per
poder regar un camp de golf, la Junta d'Aigüs ha d'acreditar que
té condicions per regar un camp de golf l'aigua de la qual es dóna
aquesta concessió.

I després, també, per últim, ens interessa el tema del compost
amb fangs. En aquest moment, quin és l'estat de la qüestió, si en
aquest moment hi ha un circuit d'aquests fangs, si se'n fa
compost i té èxit entre la pagesia, amb quins volums, i si hi ha
realment un mercat per a aquests fangs de les depuradores a dia
d'avui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Alorda. Para contestar, tiene la palabra
el Sr. de Juan.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Gràcies, Sr. President. Bé, més o manco he agafat totes les
preguntes, si no, ja m'ajudarà.

Bé, la responsabilitat de la depuració d'aigües, quantificació
dels claveguerams que no existeixen i quantificació dels
claveguerams separatius.

Vejam, quan es va crear l'Ibasan, va crear-se per ajudar
els ajuntaments que no tenguessin uns serveis tècnics propis
per dur a terme la tasca de la depuració d'aigües, o sigui,
vostè sap que la depuració d'aigües és de competència
municipal. Per tant, nosaltres, d'alguna manera, estam fent
això, però no agafam tota la competència en aigües, o sigui,
agafam, des de la darrera estació de bombament o des del
clavegueram del poble, el col•lector, per bombament o per
gravetat, fins la depuradora, i ens en responsabilitzam fins
al punt que l'afluent desaparegui.

Nosaltres no hem fet cap estudi sobre els clavegueram.
Li podria dir més o manco, en tenc un estudi succint, quin
tipus de clavegueram tenen totes les poblacions, però no en
tenc un estudi profund ni un estudi quantificat, o sigui, que
en aquest moment no li puc contestar sobre això, perquè no
el tenc.

Si és la nostra responsabilitat o no és la nostra
responsabilitat. Home, jo entenc que el clavegueram surt
fora de la nostra responsabilitat, però quant a la depuració
d'aigües, sí, la depuració d'aigües és de la nostra
responsabilitat, però es pot arribar allà on es pot arribar. Ara
fa quatre o cinc anys molts pobles tiraven l'aigua als
torrents, aigües sense depurar, i avui hem aconseguit que
l'aigua sigui depurada. Ara, a poc a poc, tots aquests
abocaments els condicionam  de manera que no puguin
crear problemes posteriors.

El que sí li puc dir és una cosa, que fins la data no hem
tengut cap problema de contaminació de pous. De
contaminació de pous, no n'hem tenguda cap. Per tant, això
vol dir que d'alguna manera s'ha procurat que els
abocaments ho fossin amb la més cura possible.

S'ha de tenir una cosa, si no és molt permeable la zona,
quan l'aigua passa d'un metre, per terra, o sigui, que filtra
per la terra, l'aigua no duu res; això són unes anàlisis que
s'han practicat i que s'han vist. De totes maneres, el que no
es pot fer són barbaritats com tirar aigua a llocs com un
avenc i saber que davall hi ha un aqüífer. Per tant, ara estam
fent els estudis geològics de tots i cada un dels abocaments
de les plantes.

Ja li ho he dit, pot dir-me que abans he matat el bou, que
això..., però és més important, jo crec, depurar l'aigua que
no que l'aigua se'n vagi sense depurar al torrent.

El paper de l'Ibasan davant el municipi, jo sempre dic
que és un concessionari de luxe del municipi, però té les
seves lectures, i a mi m'agrada ser franc, l'Ibasan té un
pressupost i té unes possibilitats de despesa en manteniment
de depuradores. El que no pot ser l'Ibasan és el servei
d'aigües d'un batle o d'un municipi, o sigui, que nosaltres
hem de mantenir les depuradores dins un determinat
programa, però no ens podem transformar en un servei
d'aigües i que, qualsevol eventualitat que passi un diumenge
horabaixa, la puguem atendre, això no, ara, sí hem d'atendre
si la depuradora s'aturàs o si la depuradora tengui un
problema o si una estació de bombament a càrrec nostre
tengui un problema, però el que no podem estar és..., moltes
vegades hi ha abocaments que ni ens corresponen a
nosaltres, que són coses del clavegueram, llavors, és
impossible detectar-les.
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Ara bé, vostè me deia aigües que surten de la depuradora...
Bé, les aigües que en surten i es tiren, jo sé que hi ha hagut
alguns problemes, seria un mentider si no ho reconegués, però en
principi l'Ibasan està en arreglar tots aquests problemes. El
problema és quan ens trobam que moltes vegades són
imprevisibles les coses per mor de factors externs, i un dels
factors externs que ens complica molt la vida és l'aigua de les
plogudes, l'aigua de les plogudes és un vertader desastre, i li puc
assegurar que enguany hi ha hagut la meitat de problemes que els
anys anteriors, o sigui, que a poc a poc ho hem resolt, que és
posar "baypassos" i desguassos en el moment oportú, i que l'aigua
que no es pugui depurar, no es depura.

Normatives urbanístiques i d'ús d'aigua reutilitzada. Bé, jo sé
que aquesta normativa s'està estudiant a la Direcció General
d'Ordenació de Territori, se que s'hi està estudiant. No hi ha cap
normativa de tipus nacional sobre aquest tema, tampoc, però sé
que s'hi està estudiant, perquè és una de les coses que farien que
la gent reutilitzàs més l'aigua, aquesta pròpia normativa.

En això m'ha agafat un poc en pèl, perquè jo no he dut
números econòmics de l?ibasan,però més o manco li'n puc dir.
Crec que a l'Ibasan hem arribat a tenir un deute amb els bancs de
21.000 milions de pessetes. En aquest moment estam en 16.400
aproximadament. I cada any, en els pressuposts, es lleva part
d'aquest deute, més el que llevam a base dels fons de cohesió.
Em pareix que fins ara podem dir que ens han arribat, dels fons
de cohesió, uns 2.100 milions, i ara en tenim concedits 3.000 i
busques més, els quals, aquests 3.000 i busques, serviran per
llevar aquest deute. Enguany, en el pressupost hi ha un
endeutament de 2.500 milions, que és un endeutament fictici,
pràcticament és un crèdit pont, perquè, és clar, vostè
primerament ha de gastar i llavors rep els fons de cohesió, però
pràcticament enguany,  em pareix, 1.500 milions, dins l'any 98,
i després vénen en contrapartida de fons de cohesió.

Ara, si vostè em demana... Ara, el cànon de sanejament, el
que es recapta amb el cànon, en sé les xifres globals que m'han
donat, perquè el recapta hisenda i jo no hi tenc accés. Nosaltres,
aquí, funcionam com un ajuntament, o sigui, ens en donen tant
cada any, i amb això ens hem d'arreglar.

En aquest moment, mantenir les depuradores ens costa, a
nosaltres, de l'ordre de les 32, 33 pessetes per metre cúbic, i a
l'Ajuntament de Palma, de l'ordre de les 24 o 25, i vostè ara me
dirà per què passa això, i jo li ho explicaré molt clar. El cabal
que nosaltres posam quan fem pessetes per metre cúbic és el
cabal real, i l'Ajuntament de Palma té un cabal que és més o
manco uniforme durant tot l'any, i nosaltres hi tenim unes puntes
que ens agafen, que durant la plena temporada d'estiu a vegades
són..., si a la temporada d'estiu és el cent per cent, a l'hivern és el
10%, això vol dir que d'alguna manera, si nosaltres posàssim el
cabal possible, o sigui, de tot l'any, de les depuradores, estaríem
més baixos en manteniment que l'Ajuntament de Palma. Però,
vaja, és igual, l'Ajuntament de Palma és un punt de comparació.

De veritat, de veritat, en una comunitat com la nostra,
amb planta hotelera i ocupació turística forta, li puc dir que
de les 30 pessetes o es pot baixar de cap manera, de
manteniment de les depuradores, i pràcticament, si vostè fa
n'meros, veurà que el cànon més o manco es va deixar en
30 i busques de pessetes de mitjana, estic parlant sempre de
mitjana, o sigui, per aquest camí hi fan falta doblers, o sigui,
pràcticament el cànon pot absorbir el manteniment de la
depuració, però el que no pot absorbir són les inversions.
Aquesta és la realitat. Li puc dir que a la zona de Màlaga,
que és una zona pareguda a la nostra, tenen dos cànons, un
per  a manteniment, que és de l'ordre de les 30 pessetes, i
l'altre és un cànon d'inversió, que és de l'ordre de 40, 45
pessetes. O sigui, que el nostre cànon a la part d'inversions
és molt difícil, vaja, no basta, i si hi basta, és per a una part
molt petita.

La depuració terciària afecta clorurs, tema de clorurs. El
clorur, es lleva o no es lleva. No hi ha depuració primària,
secundària o terciària que llevi el clorur. L'única manera de
llevar el clorur és passar l'aigua per una osmosi inversa. Per
tant, si el que afecta a clorurs és molt poc, o sigui, que
l'aigua és un poc salobre, en comptes d'una osmosi inversa,
pot haver-hi una nanofiltració o una microfiltració. És el
mateix sistema de l'osmosi inversa, però és menys bomba i
amb membranes menys complicades, cosa que vol dir que
si una osmosi inversa costa 100 pessetes, o 110, per metre
cúbic, pensi vostè que hi gastarà amb això 60 o 70. Si vostè
no fa un tractament d'aquest tipus a l'aigua, no hi ha
tractament químic ni tractament de depuració que li llevi la
salabror. Per tant, si vostè tira aquesta aigua damunt un
camp de golf que està damunt un aqüífers, aquesta aigua,
irremissiblement, anirà salant tota aquesta situació.

Home, jo pens que posar tot un vel per impermeabilitzar
tota la part de baix d'un camp de golf és molt fort
l'assumpte, però pens que el que s'ha de fer es cercar són
aigües depurades, aigües d'una altra procedència, però la
veritat és que, a la part d'aigua salobre, no hi veig una altra
sortida.

Això que m'explicava de les aigües del Pla de Sant Jordi,
que ara les empren en el golf, els pagesos de Campos, etc.
Jo, en això, no hi puc entrar, no hi puc entrar perquè no ho
sé, a més. Jo em limit a fer el que me demanen, a fer el que
em demanen fins un cert punts, és a dir jo faig aigua
depurada dins el marc legal vigent, tot allò altre és un tema
de concessions administratives en el qual no puc entrar.
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Contaminació d'aquífers, com ja dic, en aquest moment no
hem descoberta cap. Pensi vostè que quan es calcula un edifici
es fa amb un coeficient de seguretat molt important. Quan es tira
aigua depurada, també es fa amb un coeficient molt important,
o sigui, que ningú no pensa que hi ha un filtre, que és la terra,
que ens ajuda totalment, i que un metre per davall no hi troben
absolutament res, però de totes maneres hem d'orquestrar
sistemes perquè l'aigua que es tiri, si és damunt un aqüífer, no
ens fiem just del filtre de la terra, perquè pot fallar, sinó que
l'hem de donar en condicions. En aquest moment, de
contaminació d'aquífers, nosaltres no n'hem descoberta cap.

Barem de cost d'aigua depurada, per damunt o per davall
d'aquest preu. Quan jo he entrat en un ajuntament i hi ha hagut
un promotor que havia de fer una depuradora i que nosaltres
l'hem incorporada a la depuradora del poble, li'n puc dir un cas
concret, el cas de Santa Eulària, en el centre d'Eivissa, no record
com es diu aquella població..., o sigui, hem cobrat una part
proporcional a la depuradora, i com hem calculat el que ens
havia de pagar? Si la depuradora ens costa tantes pessetes per
habitant, el que hem fet ha estat cobrar-li'n aproximadament la
meitat, per què? Perquè si vostè és un promotor, si vostè vengués
la promoció demà mateix i vostè demà mateix, quan la
depuradora està feta, l'ocupàs completament, cada ciutadà
pagaria el cànon d'aigua, per tant, no té cap sentit que jo li doni
el mateix tractament que al que hi havia en el municipi
anteriorment, el que passa és una cosa, com que la promoció no
s'omplirà tot d'una, sinó que, a la millor, es vendrà en deu anys,
lògicament ell n'ha de pagar una part, així, en els pocs convenis
que hem fet, perquè són molt pocs els que hem fet fins ara, en
principi el que hem fet ha estat cobrar-los el 50% del preu de la
depuradora per habitant, equivalent.

Per exemple, ara hi ha un tema, que és el golf de Santanyí, si
s'arriba a fer el golf. En principi, ells havien d'aportar el terrenys
de la depuradora, no els han aportat, i si empalmen amb aquesta
depuradora, hauran de pagar la part corresponent a tota la gent
que ells aportin de la seva urbanització. El que passa és que
Ibasan no té un sistema coercitiu per poder fer això; això ve
manat per la Llei de plans parcials i ve manat perquè
l'ajuntament... Jo faig el conveni amb l'ajuntament i després és
l'ajuntament que fa el conveni amb el promotor; és a dir, jo no
puc fer un conveni amb el promotor, el conveni l'he de fer a
través de l'ajuntament, tots aquests convenis petits que hem fet
s'ha fet a través de l'ajuntament: nosaltres hem fet un conveni
amb l'ajuntament i l'ajuntament ha cobrat del promotor i ens
passat l'assignació corresponent.

Les depuradores de promotors, volum de (...) és molt poc, hi
ha les depuradores... Ah!, no, perdó, era allò que m'havia
demanat de les depuradores que es feien ells mateixos tot el cicle
de l'aigua, o no sé si vaig despistat. No, no, no, és el que li he
contestat abans.

Concessions d'aigüest depurades. Les concessions
d'aigües depurades ni hi entr ni hi surt, perquè això és la
Junta d'Aigües. El que sí sé és una cosa: vostè ha de
presentar dos tipus de projecte per aconseguir una
concessió, un projecte d'aprofitament de la concessió que,
per exemple, si és agrícola ha d'anar firmat per un tècnic
agrícola, i després necessita un projecte de com farà aquesta
feina. Jo sé que a la Junta els demanen perquè moltes
vegades ve gent a consultar-me com fer una cosa i com fer
l'altra. En aquest moment no..., fins i tot ara em consta que
hi ha un golf que vol una concessió d'aigües i han presentat
un projecte on inclouen, fins i tot, el terciari per poder...
Ara, qui controla si aquests terciaris es duen a terme o no?
Jo no li puc dir perquè la Junta d'Aigües té els seus tècnics
i té el seu "daixò". Jo per descomptat no em puc ficar en
aquest tema.

Bé, el compost de fangs. Jo li explicaré un poc la meva
teoria respecte..., bé, li diré les experiències que tenim. A
Felanitx vàrem fer compost de fang durant un poc més d'un
any amb una planta que li vàrem fer mil anàlisis, li vàrem
fer mil coses i tal i qual, i va anar perfecte. Teníem una
demanda d'aquest compost brutal, o sigui, el dia que la
vàrem tancar vàrem tenir en contra tothom. Però la vàrem
tancar perquè, com que just tenia una màquina per tenir sis
carrils i just en tenia un i resultava que sortia el compost a
preu de canari jove. Aleshores no era lògic continuar fent
compost d'aquesta manera, el que era lògica era ampliar-la.
En aquest moment la planta de Felanitx ampliada tendrà sis
canals en comptes d'un, i amb la mateixa màquina farem
aquest mateix compost. Aquesta mateixa planta es triplica,
és a dir, una a Felanitx, una a Ariany i una a sa Pobla. Amb
aquestes tres plantes de compost pràcticament els fangs de
l'Ibasan queden resolts encara que potser ens quedaria la
part d'Andratx que no hi podríem dur el líquid, però no
queda resolt ni Palma, ni queda resolt Calvià, ni queda
resolt Llucmajor, ni queda resolt Andratx. A això li hem de
donar un tractament. Per experiència pròpia li diria un cosa:
si no regalam el compost, més d'aquestes tres plantes, de
pagar no ens el pagaran, el que ens costa. 

Normalment, que he parlat amb molta de gent fora
d'Espanya i tots m'han dit -fins i tot nord-americans- que la
planta de compost s'ha de fer contra els pressuposts generals
i després el manteniment s'ha de primar, aproximadament,
amb un 50%. Això són les dades que jo tenc i les dades amb
els quals he informat el meu consell d'administració. Per
exemple, a Estats Units hi ha grans zones agrícoles en les
quals els fangs ni tan sols es composten, es rega amb els
fangs líquids i s'assequen, es rega amag els fangs líquids, es
deixa que aquests fangs s'assequin damunt la terra i després
es llaura la terra. Això aquí, en aquest moment, li diré que
ho feim a Eivissa, perquè és que si no ho féssim a Eivissa
no sabem a on els hem de posar, els fangs d'Eivissa. Els
fangs d'Eivissa no se sap a on s'han de posar, i per
descomptat li puc garantir -això ho dic per al Sr. Balanzat,
també- que a la mar no els tiram, i si algú n'hi tira jo no ho
sé, però estic molt a sobre d'aquest assumpte. A Eivissa és
l'única solució que tenim. L'abocador, que vostès sabem que
no és legal, tampoc no pot admetre els fangs, li ve just
admetre els fems, com pot admetre els fangs?; encara no
està legalitzat l'abocador, no té les condicions per fer això.
Per tant, als fangs d'Eivissa els hem de donar una altra
solució i jo la cerc a tota i, en aquest moment, estic en vies
de trobar-la. 
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Però si els he de dir el meu parer els fangs de Mallorca i els
fangs d'Eivissa no tenen altra sortida, al manco els de Mallorca
en més d'un 50%, que una dessecació tèrmica. Els altres els
podem compostar i s'empraran en jardineria, s'empraran al camp,
es poden emprar paisatgísticament, es poden emprar en moltes
coses, però estic totalment convençut que més del 50% no es
poden emprar. L'altra possibilitat és assecar-los. Què farem quan
els tenguem assecats? Bé, primer, si els utilitzam com a adob,
almanco no és un adob que compliqui la vida, és un adob que
podem moure al llarg del temps, el podem tenir copiat, no fa
pudor, perquè és una cosa seca, és com una espècie de (...)
Després hi ha una altra possibilitat, que és transformar-los en
energia, són susceptible, el que passa és que no vull ni pensar en
cremar-los, perquè podria ser terrorífic, però potser es poden
cercar altres solucions. He estudiat el tema de piròlisi, he estudiat
el tema de termòlisi, ho tenc molt estudiat i, ja li dic, crec que
estic a punt de trobar una solució, però jo, més del 50% dels
fangs, estic convençut que no hi ha manera de fer-los compost.
Els podem fer però no els traurem. 

A més, una cosa que a mi m'han assegurat a diversos països
europeus que s'han dedicat a fer compost en primera etapa, és:
farem compost, però hi ha un moment que la terra ja no en vol
pus, o sigui, hi ha un moment que feim massa compost per allò
que la terra pot absorbir. Concretament els puc dir una
experiència a Marsella, on hi ha una gran planta de
condicionament de fangs, i aquests fangs es tiren per sobre les
muntanyes dels voltants de Marsella, i s'ha aconseguit un
equilibri ecològic interessant però, en aquest moment, els sobren
ja que no podem més.

Avui, si vostè ha de fer un abocador ben fet, la tona de fang
li costa al voltant de les 7.000-8.000 pessetes. El problema és si
vostè fa compost i aconsegueix fabricar a 5.000 i treure'l a 5.000
pessetes, no més, ja va bé, però els països allò que fan és a
mesura de les necessitats econòmiques; quan arribes a la
dessecació tèrmica és perquè ni hi ha abocadors ni hi ha manera
de fer compost, i quan arribes a la incineració és perquè ja no hi
ha manera de col•locar el producte de dessecació tèrmica. Quan
jo vaig començar amb el tema de la depuració vaig anar a
Alemanya i em vaig dur les mans al cap de si havien de fer una
incineració o una dessecació tèrmica de fangs; en aquell moment
aquí no era problemàtic; en aquest moment és problemàtic, ja, el
fang, en aquest moment és problemàtic, no ens enganem, però és
que tampoc no podem estrènyer si no donam una solució; si
donàssim una solució seria el moment d'estrènyer.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan. Quiere usar su turno de réplica?
El Sr. Alorda tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. de Juan, també per
aquestes explicacions. Veim que en el rosari de problemes
d'aquest creixement que tenim i que se'ns fa insostenible hi
haurem d'afegir els fangs.

Bé, nosaltres crec que sabem que l'Ibasan és un suport,
una competència municipal, però des de la perspectiva de la
consciència del Govern que no hi hauria capacitat
econòmica a l'ajuntament per resoldre aquests problemes.
Per això gairebé li demanava més enllà, com a responsable
de la depuració, si no considera que el Govern també hauria
d'incrementar els ajuts de cara a aquests claveguerams
malgrat no fos l'Ibasan, realment; creim que seria una
millora posar separatives per tot, uns claveguerams adequats
i, com a mínim, també llevar totes les contaminacions de
nitrats o tot el que pugui suposar el tema de les foses
sèptiques en aquests moments en els nuclis que encara no
compten amb un clavegueram adequat, i que confiar amb la
seva pròpia capacitat de fer-ho, doncs és voler desconèixer,
coneixent la realitat financera dels ajuntaments, voler fer el
son de cove.

Respecte a les aigües que fugien o que surten de les
depuradores, jo estic d'acord que a vegades no és previsible,
sobretot amb els aiguats. Els que ens agradaria saber és si
l'Ibasan, d'alguna manera, assumeix la responsabilitat i, en
aquest sentit, significa que si hi ha mals, encara que siguin
imprevisibles, són indemnitzats o, com a mínim, és a
l'Administració del Govern allà on pot entrar aquesta
instància, perquè, fins i tot, hi ha hagut problemes per saber
a on s'havia de demanar què. Jo crec que a vostè li consten
queixes en aquest sentit perquè s'ha negat algun conreu
perquè passa per allà l'afluent, o pel que sigui, els mals que
hagi produir aquest funcionament puntual negatiu de la
depuradora.

Pel que fa a la contaminació no n'hi havia parlat però
estic molt satisfet que no hagin tengut cap supòsit; jo em
referia a la infiltració d'aqüífers, si hi havia hagut alguna
experiència que ens havien dit que era molt poca cosa, i si
hi ha hagut cap mena de problema o si ens pot explicar com
així no es fa amb més assiduïtat i no es fa amb més
empenta.

L'única pregunta que em sembla que no ens ha contestat
és el preu de la tona que venen d'aigua depurada i en quins
supòsits es ven i en quins supòsits es regala. Jo entenc que
al pagès no se li ven l'aigua depurada, en aquests moments,
ens sembla, i com està establert això?, i quina quantitat,
quin volum, en aquest moment, de pessetes, suposa de
negoci aquesta venda d'aigua depurada?
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Pel que fa als fangs tampoc no hi entrarem perquè el tema és
llarg i és interessant; ens agradaria saber, però, si vostè és capaç
aquí de garantir la innocuïtat d'aquesta actuació que vostè diu
que es fa a Eivissa, si ens pot dir que això és innocu i que podem
estar tots tranquils i satisfets d'aquesta manera d'eliminar,
diguem-ne, o d'aspergir els fangs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Para uso de su turno de contraréplica el
Sr. de Juan tiene la palabra.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Gràcies, Sr.President. Com que no l'he apuntada, li contestaré
la darrera. Avui en dia a Eivissa el que jo li puc dir és que hem
vigilat aquest assumpte i, en principi, no crec que hi hagi cap
problema quant a allò que es fa, està molt controlat, hi estam al
damunt, hem fet anàlisis, està controlat; ara, no és una bona
pràctica i jo li dic la veritat, estic d'acord amb vostè, no és una
bona pràctica, però l'abocador tampoc i és l'únic que hi ha, no hi
ha més, però per això jo propòs al meu consell d'administració
solucions urgents; ja tenc una solució, més o manco, per a
Eivissa, i li he de dir que intentàrem fer a Eivissa una planta de
compost i després, pel que fos, no es va fer, perquè no hi havia
terrenys expropiats, però bé, sembla que en aquest moment la
cosa ja està en vies de solució.

Quant al preu de la tona d'aigua depurada, realment nosaltres
no hem venut aigua depurada mai, jo no he cobrat mai per
vendre aigua depurada; la veritat és que tenc un conveni amb el
camp de golf de Vall d'Or que els cobram un doblers de bombeig
d'aigua depurada, perquè jo no els puc vendre electricitat, a ells,
però en realitat el que fan és que ells han posat unes bombes
devora la nostra depuradora per dur-se'n l'aigua i el que els
venem són els kilowatts al preu que toca però com a bombeig
d'aigua depurada, per les raons que vostès comprendran, però és
que allà hi ha un subministrament en alta i no podem fer dos
comptadors. A més, l'aigua que se'n duen és aigua biològica, és
aigua de secundari, per tant, com que jo no he donat mai a ningú
aigua terciària..., excepte als pagesos, que els don l'aigua que
vulguin per regar, però això ja és un tema que regulam amb
l'ajuntament o amb un conveni amb una comunitat de regants i
per això no cobr absolutament res. És a dir, que en aquest
moment no es fa cap actuació d'aquest tipus, que jo sàpiga; no
se'n fa cap, segur.

Danys indemnitzats. Normalment tothom que ha anat a
Ibasan i m'ha plantejat un problema li he resolt, i després hi ha...,
tengui en compte una cosa: tenim una assegurança, que pagam
10 milions de pessetes de prima anualment, que ens cobreix
qualsevol eventualitat de danys que puguem tenir cap a tercers
i fins i tot a les nostres pròpies plantes; l'any passat vàrem tenir
una sèrie de problemes, que un dels problemes molt grossos que
tenim a les plantes, per la seva situació enmig del bosc, hi ha
molts de problemes per les tempestes, i fins que hem descobert
que la millor solució que és una targeta electrònica per resoldre-
ho, no ens ha quedat més remei que enfrontar-nos a molts de
fracassos. Per tant, tenim aquesta assegurança que ens cobreix i
funciona molt bé; és una assegurança que vàrem fer amb Usini
després d'un concurs i funciona molt bé; per tant, si hi ha cap
problema de mals a tercer està tot completament assegurat. Si
vostè coneix algú m'ho digui que si no l'hem pogut atendre
l'atendrem; si és un tema d'Ibasan l'atendrà Ibasan, això és
evident, si és un ajuntament ja no m'hi fic.

Si em demana la meva opinió, li diré que sí, que el
Govern hauria d'ajudar els ajuntaments perquè, per
descomptat, no faran tot sols els claveguerams, això és
evident; ara, jo aquí ja m'he d'aturar, què vol que li digui?,
no som el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Benvingut a aquesta comissió que
estudia l'escassesa d'aigua, i un dels tòpics de què parlam
sempre quan parlam del fet que l'aigua és un recurs escàs és,
evidentment, parlar de reutilització d'aigües depurades.
L'Ibasan, una empresa del Govern, ha executat una política
de depuració d'aigües amb un gran volum inversor de
construcció i un volum important de manteniment anual
d'aquestes depuradores. 

Però a partir d'aquí hi ha el primer plantejament i,
escoltades les explicacions que ha donat a altres grups, hi ha
una primera qüestió que a nosaltres ens agradaria aclarir, és
a dir, la reutilització d'aigües depurades en agricultura, per
a reguius, sempre necessita un tractament terciari qualificat,
per dir-ho d'alguna manera, tractament sanitari, siguin quins
siguin els cultius, i depèn més del sistema de regs que del
tipus de cultius que s'han de regar. Açò és el mateix decret
del Govern que estableix no per a tipus de cultius sinó per
sistema de reg, quan obliga a un determinat tractament
sanitari. Per tant, a partir d'aquí no són cultius que es
mengin o es deixin de menjar o camps de golf o el que
sigui, sinó que tot reg, tota utilització d'aigües depurades per
a reguius necessita un plantejament sanitari. Per tant,
m'agradaria saber si es converteix o no es converteix,
perquè a vegades parlam de terciaris qualificats per si són
de regs agrícoles per a productes que ens menjam, emperò
no de camps de golf. Creim, i de fet amb respostes del
mateix Govern que així ens ho assenyalen, que sempre, si el
reg és per aspersió o és superficial, és necessari un
tractament sanitari.

Per tant, quanta aigua o quines depuradores i, per tant,
volum de depuració de l'Ibasan, pot garantir que es
compleixen els paràmetres que assenyala el decret del
Govern per a la reutilització de reguiu? Quantes concessions
ha donat el Govern d'aigües de depuradores de l'Ibasan?, i
quins percentatges per usos tenen aquestes concessions de
les aigües depurades de l'Ibasan? Creim que açò és
important perquè el volum d'inversió que han fet hem de
saber si vertaderament, quan parlam de reutilització d'aigües
per a reguius, quin és el volum que podem oferir, perquè si
no podem oferir volum de terciaris amb tractament sanitari,
tal vegada la prioritat serà per aquí, però saber exactament
en quin moment ens trobam en aquestes qüestions i, per
tant, respecte a la quantitat de concessions que s'han donat
i el percentatge respecte a usos i les garanties, per tant,
sanitàries que es donen.
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Jo crec que aquesta qüestió és la principal, i després una altra
qüestió que no sé si afecta l'Ibasan, però d'alguna manera hi
estaria relacionada, que és el fet que el Govern no ha utilitzat ni
utilitza un mecanisme per a utilització d'aigües depurades per al
sistema de reg que és l'ordenació de les zones especials de
reguiu; és un decret del Govern de l'any 87 que estableix la
possibilitat de declaració d'utilitat pública, d'actuacions
encaminades a reordenar zones de reguius a partir d'aigües
depurades. Sap, troba o existeix algun projecte que permeti
afavorir la reutilització, permeti donar garanties perquè aquests
tractaments terciaris tenguin sortida al mercat agrícola, per dir-ho
d'alguna manera?, i, per tant, si troba que aquest decret funciona
o no funciona, o tal vegada s'haurà de modificar, però tal vegada
seria un bon sistema perquè, de fet, hi ha un sistema de
compensació d'infraestructures i d'elaboració de projectes que
podria afavorir que vertaderament aquestes declaracions d'utilitat
pública suposassin un augment de la demanda d'utilització
d'aigües depurades per zones agrícoles.

Les darreres respostes que tenim del Govern és que el mateix
Govern no ha fet mai cap decret d'utilitat pública pel que fa a
zones especials de reg. No sé si està encara igual i, per tant,
quina és la valoració o quines actuacions es podrien fer des del
Govern per tal de facilitar aquesta demanda agrària d'aigües
residuals a fi que la rendibilitat d'aquestes inversions no l'haguem
de tirar a la mar?, que és (...) moltes vegades el recurs que tenim.
Açò per una banda.

Després una altra qüestió que ens interessava era, bàsicament,
el manteniment de les depuradores. Existeix? Ens agradaria
saber, si té les dades aquí, el que anualment suposa per a l'Ibasan
el manteniment de les seves depuradores i, d'alguna manera,
quines són les garanties que el pagament d'aquest manteniment
té l'Ibasan del que fan aquestes empreses, és a dir, quines són les
condicions que posa l'Ibasan en els contractes de manteniment,
tant per al manteniment tècnic com per al manteniment analític?,
és a dir, les garanties que es poden donar i, per tant, si aquest
manteniment és o no suficient; també la valoració perquè igual
passa en totes les infraestructures, no només és la construcció
sinó, evidentment, que les despeses de manteniment perquè
aquesta construcció, aquesta inversió sigui rendible socialment,
tal vegada s'hauran de prioritzar, augmentar manteniments i
donar garanties davant altres tipus d'actuacions. És l'altra qüestió
que plantejam.

Després, la tercera qüestió és que -només fent una
entrada en allò dels fangs- quan s'assenyala que l'Ibasan està
tranquil pel que fa al tema dels fangs d'Eivissa i que es té
controlat, ens agradaria saber quins controls aplica per fer
aquest seguiment, perquè una cosa és la voluntat i l'altra
qüestió és quins són aquests mecanismes tècnics de control.

Per tant, dins aquests tres blocs d'aspectes i pel que fa
referència a reutilització d'aigües, creim que són importants,
aquest primer de trobar mercat per a les aigües de reg, però
que vertaderament ens obliga a saber la situació actual pel
que fa a concessions i a garanties de terciaris que, repetim,
creim i consideram -i així ho ha fet també el Govern en
respostes- que tot reguiu, tot, si es fa per aspersió o es fa
superficialment, necessita tractament sanitari, i aquí i a
través del butlletí la Junta d'Aigües dóna utilitzacions,
concessions d'aigües depurades que, vertaderament, no
tenen aquest tractament sanitari i, clar, la veritat és que açò
preocupa perquè no veim clar com es poden establir aquests
controls i, per tant, d'alguna manera, si l'Ibasan no té la
responsabilitat, volem saber quines concessions té respecte
a les aigües que surten de les depuradores del titular.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Barceló. Para contestar tiene la
palabra el Sr. de Juan.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Anem a veure, d'allò
primer que m'ha demanat, totes les depuradores tenen
possibilitat de fer un tractament sanitari, que és la cloració
que, d'alguna manera, soluciona molts de problemes dels
que vostè ha dit, però anem a veure una cosa: nosaltres,
normalment, utilitzam la cloració si l'aigua és per a regar
però, aleshores, el pagès ha de tenir una bassa, ha de tenir
cinc dies l'aigua després de clorada perquè fugi el clor actiu
i després pot regar amb aquesta aigua, i aquesta aigua té
condicions perquè té un clor residual que li funciona. No hi
ha pagès que faci això, l'únic que ens demanen és que no
posem clor perquè ho cremen tot; és la realitat, però si
nosaltres hem de fer les coses ben fetes no ens queda més
remei que clorar.

Segon tema. Si nosaltres tiram les aigües a la mar, clorar
és un doi, perquè amb el nivell secundari de depuració els
composts organoclorats l'única cosa que fan és provocar
més problemes que no els que hi ha actualment. Per tant, no
cloram les aigües que tiram a la mar; sols cloraríem en el
cas que es declaràs una epidèmia o alguna cosa d'aquestes,
que està tot preparat. Ara, totes les depuradores tenen un
sistema de cloració; si tenen un col•lector llarg abans
d'emisari o tenen un col•lector en el qual es pugui diluir, es
clora, i si no es clora amb un laberint de cloració i una
dossificadora. 
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Ara bé, en el tema de les aigües de reutilització agrícola, no
vigilam amb quin sistema de reg reguen els pagesos; estic
d'acord que la Llei diu que segons el sistema de reg s'ha de fer
d'una manera o de l'altra, però nosaltres no ho vigilam, ho ha de
vigilar qui li dóna la concessió, nosaltres ens limitam a donar
l'aigua en les condicions que ens digui la Junta d'Aigües, que si
ens diu que a aquesta concessió l'aigua clorada, idò aigua
clorada, però nosaltres ens limitam a deixar l'aigua al final de la
depuradora perquè no som nosaltres que tractam la concessió ni
som nosaltres els responsables de la concessió, és al Junta
d'Aigües. Per tant, no li puc contestar. Com no li puc contestar
quantes concessions de depuradores de l'Ibasan.

El tant per cent de la reutilització sí que li puc contestar
perquè ho he dit abans i ho he tret més o manco d'una manera no
exacta, però jo crec que en aquests moments, de les depuradores
de l'Ibasan es reutilitza en reg agrícola el 13% de l'aigua, de (...),
en camps de golf el 7%, en infiltració al terreny un 7% també, i
en la creació de zones humides i boscoses un 3%. Això més o
manco són les dades que jo li puc donar. Si traspassam això a
tota la Comunitat Autònoma tenint en compte allò dels
ajuntaments, el reguiu agrícola puja a un 22% perquè hem de
tenir en compte que el Pla de Sant Jordi pesa molt, el reg de
camps de golf un 5%, els usos municipals, pel que fa a
l'Ajuntament de Palma, un 3% i la creació de zones humides i
boscoses un 5%, i la infiltració del terreny, que vostè m'ha
demanat abans, un 11%. 

Realment vostè sap que de la depuradora número 1 de Palma,
la que està al Pla de Sant Jordi, pràcticament tota l'aigua
s'infiltra, és a dir, aquesta aigua no s'empra per regar, s'empra per
regar...; perdó, un moment, no sé si és la depuradora número 1 o
la número 2 que s'infiltra en el terreny, ara, el terreny té una
capacitat i l'any passat, fa dos any, va donar un problema bastant
seriós perquè el nivell freàtic havia pujat molt i, com que no hi
ha sortida a la mar i la misèria que tenen és únicament i
exclusivament l'emisari que hi ha en el torrent gran, bé, hi havia
dificultat per treure l'aigua, encara que això és una opinió perquè
jo és un tema que tampoc no el conec, és una cosa més bé de
l'Ajuntament de Palma.

El Govern té un sistema d'actuació a les zones de reguiu? Clar
que sí, jo supòs que el té, però és que això és un tema que jo crec
que és la Conselleria d'Agricultura; nosaltres no ens hi ficam; la
Conselleria d'Agricultura crec que en tot aquest tema del Decret
d'utilitat pública per regar amb aigües depurades deu tenir
competència i deu ser la que fa les concessions, supòs que no és
sols la Junta d'Aigües, que estarà d'acord en això, però això crec
que és més bé un tema d'Agricultura i difícilment li puc contestar
perquè ho desconec totalment.

Sobre el manteniment sí que li puc contestar
perfectament. Nosaltres tenim una assignació per a les 60
depuradores que tenim que són 1.050 milions de pessetes.
Amb aquests 1.050 milions de pessetes ens hem d'arreglar
per fer els concursos, bé, vostè em diu quines depuradores
tenim, nosaltres tenim uns contractes, jo he arribat ja a
arrissar el ris i vaig encarregar que els contractes me'ls
supervisàs, abans de fer-los, per demanar-los en condicions
i després poder aplicar penalitzacions, me'ls fes el (...), vaig
demanar una assistència tècnica al Lloid Register, i em varen
revisar els contractes, me'ls varen canviar i tal, de manera
que aquests contractes siguin després, ens puguem agafar
als contractes per poder-nos ficar amb les empreses de
manteniment.

Garanties que a les depuradores el manteniment es fa bé,
a mi m'agradaria convidar-lo i que vengui a veure qualque
depuradora, no neg que no hi hagi hagut qualque banda que
hi hagi hagut això, però les depuradores, en l'estiu, donam
molta branda als concessionaris, jo li puc dir que enguany,
el mes d'agost, vaig deixar de pagar a dos concessionaris de
dues zones, els vaig aturar les factures perquè no complien
en la forma correcta de dur la depuradora.

Quin personal tenim de vigilància? Miri, en aquest
moment tenim tres persones, un biòleg, un tècnic superior
i un tècnic de grau mitjà, pràcticament es veuen
setmanalment les depuradores de totes les Illes, tal vegada
la de Formentera és l'única que veim una vegada al mes,
però ..., jo sé que hi ha gent que ha dit que les depuradores
s'estan deteriorant, les depuradores es deterioren per les
grans concentracions de sulfídic que tenen procedents dels
claveguerams. En aquest moment, nosaltres ens gastam,
sobretot a Eivissa, una quantitat de producte químic brutal,
però brutal per poder neutralitzar els sulfídics, i totes les
instal•lacions elèctriques les hem hagut de treure a fora de
la planta, perquè dins es corroïen i no hi havia manera de
funcionar. El que sí li puc assegurar és una cosa, hi ha hagut
problemes a les depuradores, no he neg, però cada estiu n'hi
ha manco, i cada estiu n'hi ha manco perquè els resolem, no
ho sé, jo els convid perquè si volen, podem fer una visita a
qualsevol illa, a les plantes que vulguin, i veuran com el
nivell mitjà, el nivell mitjà és bo, no és tan luxós com el que
es farà a Calvià, eh?, no és tan luxós perquè tal vegada en
moltes ocasions aquí hem aprofitat les instal•lacions velles
i les hem aprofitat al màxim, però les plantes estan ben
cuidades, estan ajardinades i olor, en fan, de vegades en fan,
d'olor, no ho podem evitar, però s'intenta tallar el més
possible, és ver que ara acotam una sèrie de punts, però no
es poden demanar peras al olmo, perquè és que no hi ha més
doblers per mantenir les depuradores. Jo podria mantenir un
sistema de torns dins les depuradores, però no m'arriba, no
hi ha manera, i els doblers que hi ha per a manteniment són
els que són.
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Quins controls s'apliquen -em demana- als fangs d'Eivissa.
Bé, primera, tenim un registre d'allà on es deposita el fang, es fa
un llibre i tal, després es fan unes anàlisis d'acord amb la legalitat
vigent, es fan unes anàlisis de fang, a Eivissa no hi ha problemes
de metall pesant, afortunadament, i per tant tot és matèria
orgànica, o sigui que no tenim cap problema en aquest sentit. Les
concentracions, va aparèixer una concentració rara aquest estiu,
i després ho vàrem solucionar i va resultar que no hi havia tal
concentració estranya de materials. En principi, els controls que
es duen són aquests, unes anàlisis de fangs, d'acord amb la
legalitat vigent, s'hi demanen tant per tants, etc., així com a
l'aigua els controls avui ja són a base de controls de preses de
mostres de 24 hores, i totes aquelles històries que s'han de fer,
que em sembla molt bé, que es fan, ja hem dotat totes les plantes
per a això, i també li puc dir que quant a les aigües ja hi ha
bastants plantes dotades de controls en continu sobretot quant a
contaminació, o sigui sobretot de sòlids en suspensió i de matèria
orgànica.

Em sembla que li he contestat tot el que m'havia demanat, si
vol que li precisi alguna cosa més.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan. Si quiere usar el turno de réplica
la Sra. Barceló. Tiene la palabra.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una cosa que m'agradaria que
contestés, és a dir, terciaris amb garanties sanitàries, tal com
estableix el decret del Govern, quin percentatge hi ha de les
depurades que té l'Ibasan. Crec que això és important, no tant la
reutilització, perquè sembla que es dóna fins a secundari i
després ja la Junta d'Aigües exigeix condicions, però d'entrada,
l'Ibasan en quin percentatge dóna garanties sanitàries, terciaris
amb garanties sanitàries de les depuradores que té. Crec que és
fonamental que ho puguem arribar a saber. 

I després, jo crec que també l?ibasan hauria de saber, encara
que la Junta d'Aigües és qui dóna les concessions, quin volum
d'aigua de l'Ibasan té una concessió de reutilització. Supòs que
qualcú els informa, o vostès informen les sol•licituds i que, per
tant, sí haurien de saber quin percentatge, i de fet l'Ibasan sap
que la concessió de tal depuradora és per a un ús o un altre, jo
crec que sí que açò ho ha de saber, encara que qui doni la
concessió sigui la Junta d'Aigües, però bàsicament la
responsabilitat del manteniment i fins i tot qui té dret a endollar
en aquella depuradora, bàsicament l'Ibasan ho té controlat. Per
tant, sí que ens agradaria que s'intentés fer l'esforç respecte
d'aquestes dues respostes, que després es donen concessions a
secundari per a camps de golf, i la Junta d'Aigües els exigeix el
compliment de condicions sanitàries, ja és una altra història, per
tant li haurem de demanar a la Junta d'Aigües quin seguiment fa
sobre aquests compliments, perquè, de fet, el que s'està fent ara
és senzillament que els recorda quines són les seves obligacions
respecte dels controls sanitaris, però res més.

Creim que, vaja, saber si es pot contestar aquesta qüestió
i després l'altra qüestió respecte de manteniment, en
manteniment no només tècnic, hi ha un manteniment tècnic,
és cert, però també hi ha un manteniment respecte de
qualitat i seguiment del control del funcionament de la
depuradora. Moltes de les empreses aquestes després tenen
convenis amb laboratoris, etc., per dur un seguiment
respecte de la qualitat de l'aigua que es depura, per tant el
que voldríem saber és quins barems vostès posen a aquestes
empreses que els donen el manteniment, si en posen, quines
són les analítiques, sistema, vaja, quines condicions posen
per fer el control analític, si els obliguen a fer-lo, que jo
supòs que sí i de fet el fan, però, per tant, vostè, quan van o
quan fan una inspecció a una depuradora, quin registre
demanen, per dir-ho d'alguna manera, a qui fa el
manteniment respecte de control analític.

Aquestes eren les dues qüestions que havien quedat a
l'aire. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Para consumir el turno de
contraréplica, tiene la palabra el Sr. de Juan.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Vegem. Les concessions que en aquest moment jo record
que estiguin fetes d'aigua depurada, són concessions d'aigua
depurada biològica, o sigui de secundari, i normalment són
fetes a camps de golf, per tant jo l'aigua que he de lliurar he
de procurar que tengui els paràmetres de nitrogen, fósfor,
sòlids en suspensió i (...), ara bé, el tema de les concessions
a regants, l'única que jo conec com a concessió pròpiament
dita en tots els "deixons", és la dels regants de Sóller. A
Sóller, i quan nosaltres ens férem càrrec de la depuradora ja
existia, aleshores, l'aigua que se'ls donava era l'aigua de
biològic, en aquest moment feim un terciari i un tractament
sanitari per donar-los l'aigua en condicions. Els quatre
terciaris que ara feim són terciari i tractament sanitari. La
resta, no, la resta, ... a  (...) tenim sanitari, tractament
sanitari, sempre, ara, és que es fa o no es fa. Ah, no,
perdoni, hi ha una altra depuradora que té possibilitats, que
és la depuradora de Pollença, la depuradora de Pollença té
un sistema de filtració i té tractament sanitari, el que passa
és que no hi ha cap concessió donada ni reutilitza l'aigua
ningú, i jo la qüestió del clor, estic sempre a favor de molt
petites quantitats a causa de la quantitat de peixos que hi ha
dins el torrent que dóna a s'Albufera perquè podríem crear
un altre problema.

Quant al volum de les concessions crec que ja li he
contestat el que hi ha. Ara, en el moment que tenguem el
que hi ha ara més terciari de Sóller, el terciari de Capdepera,
el terciari de Ciutadella sud i el terciari de Cala d'Or, tots
aquests són terciaris i tractament sanitari, o sigui que podran
regar com vulguin, no tendrem problemes d'aquest tipus.
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Ara, la qualitat de les depuradores. Miri, en aquest moment
hi ha tres controls quant a la qualitat de les depuradores. A part
que hi ha uns sistemes en continu que valen el que valen perquè
sempre són aproximats que un indica la dbo, l'altre els sòlids en
suspensió i hi ha un portàtil que usam moltes vegades quan anam
a les depuradores quan hi ha un problema a una depuradora, que
dóna un índex de contaminació però no el dóna en ppm, el dóna
en unes altres unitats i es transforma amb una taula. Bé, a part
d'això està posat als contractes de manteniment que el
mantenidor ha de fer anàlisis de les aigües d'acord amb la
legislació vigent, o sigui n'ha de fer dos o tres cada mes, el que
digui la legislació vigent, i les fan ells directament o els
laboratoris homologats. Després, l'Ibasan té un laboratori de
gestió, no és un laboratori perfecte, és un laboratori de gestió,
que el tenim a la depuradora de Binissalem, i a la depuradora de
Binissalem més o manco feim una anàlisi per depuradora cada
dos mesos, aquesta anàlisi, d'alguna manera, és una anàlisi de
control de les anàlisis que ens donen els contractistes, i després
la Direcció General d'Ordenació del Territori, que té un
laboratori, fa, em sembla que són dues anàlisis per any de totes
les depuradores i ens envia un informe quant a la situació de les
depuradores, les reutilitzacions d'aigües, etc., etc., jo li puc
facilitar tot el que necessiti perquè ho tenc tot complet.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. de Juan. Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente, simplemente para agradecer al Sr.
de Juan su presencia y todas las informaciones y explicaciones
que nos ha remitido, y simplemente expresarle el apoyo del
Grupo Popular a la gestión que en estos momentos está llevando
a cabo en el Ibasan. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rovira. Comunicar a los miembros de la
comisión que la sesión que estaba prevista para el viernes queda
desconvocada.

Y finalizado este debate y esta comparecencia, agradecer la
presencia del Sr. Gabriel de Juan en esta cámara. Y no habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.
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