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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui, i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

No hi ha substitucions, i com que hi ha pocs diputats, doncs
començam aquesta comissió.  seguidament passarem a tractar
el punt únic de l'ordre del dia, relatiu a proposicions no de llei

I.2) Proposició no de llei RGE núm 3997/98, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a descompte
en el transport marítim de viatgers.

I respecte a la Proposició no de llei número 3997/98, sobre
descomptes al transport marítim de viatgers, la segona de
l'ordre del dia d'avui, els he de comunicar que s'ha rebut l'escrit
número 4434/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es retira aquesta proposició no
de llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm 3834/98, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats i solucions
per a la depuradora de Ciutadella sud.

De manera que passarem a debatre la primera i única
proposició no de llei que queda a l'ordre del dia, que és la
número 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
responsabilitats i solucions per a la depuradora de Ciutadella
sud.

M'agradaria fer un prec a les senyores i senyors diputats, i
és que quan ens vàrem reunir la Mesa d'aquesta comissió,
vàrem decidir convocar Comissió d'Ordenació del Territori
perquè hi havia dues proposicions no de llei. Si només n'hi
haguera haguda una, evidentment no haguéssim convocat
aquesta comissió. Jo el que pregaria als distints grups
parlamentaris és que tot d'una que sàpiguen que han retirar
d'aquest parlament una iniciativa, que ho facin tan prest com els
sigui possible, no esperin que estigui convocada una comissió,
i quan figura a l'ordre del dia, després retirar-ho. Jo crec que per
al bon funcionament d'aquesta institució seria bo que això no es
produís.

Dit això, passarem a defensar la proposició no de llei, i té la
paraula la diputada que la proposa, Sra. Barceló

EL SR. LLETRAT:

(intervenció inoïble)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Senyors diputats, hi ha substitucions, per favor?

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Guillem Vidal substitueix Carles Cañellas.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

María Ángeles Leciñena sustituye a Francesc Antich.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, passam, idò, la paraula a
la Sra. Barceló per defensar aquesta proposició no de llei.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades, lament que només sigui per aquest únic punt de
l'ordre del dia que es comenci aquesta comissió, però no per
açò deixa de tenir la seva importància. Demanam avui amb
aquesta proposició no de llei responsabilitats i solucions per
a una depuradora. Aquesta és una qüestió que massa poques
vegades es tracta en aquest parlament, qüestions que són
problemes, que els vivim i els patim estiu darrere estiu
fonamentalment, i als quals el Govern és incapaç de donar
sortida que donin solució a problemes de deficients
funcionaments. I sobretot és important quan parlam de
depuradores, perquè aquestes depuradores han suposat una
gran inversió per part del Govern de la Comunitat
Autònoma i per tant, només encara que sigui per la defensa
dels recursos públics que el Govern inverteix, hauria de
garantir-se que els doblers que invertim en la construcció
d'una depuradora, aquesta funcioni correctament, cercant les
responsabilitats a qui pertoquin.

La depuradora sud de Ciutadella va ser construïda a l'any
92, per tant té encara pocs anys de vigència, estaria encara
dins aquell temps en què les lleis d'edificació estableixen
que les responsabilitats de ruïna, de mal funcionament de
l'edificació van a càrrec de la responsabilitat del constructor
i de la direcció d'obra, i per tant dins aquest termini creim
que és quan s'han d'establir, quan s'han d'estudiar aquestes
responsabilitats.

La depuradora de Ciutadella sud va tenir un cos de 1.783
milions de pessetes. Quasi res! Construïda per a una
capacitat de 60.000 habitants, i amb unes diferències de cost
amb altres depuradores que tenen la mateixa capacitat, el
cost de la depuradora sud de Ciutadella va ser molt més
elevat. Per tant, ens trobam amb una depuradora construïda
a l'any 92, amb un sobrecost -per dir-ho d'alguna manera-,
amb un cost elevadíssim per damunt d'altres depuradores
per la mateixa capacitat de metres cúbics de depuració, i
una depuradora que mai no ha funcionat correctament. És
cert que el Govern ha intentat a través de l'Ibasan fer
correccions, i així a estius han anat fent inversions puntuals
a través sempre de remeis ineficaços, i així s'han anat
invertint 6,8 milions de pessetes. És a dir que el Govern per
donar sortida a un mal funcionament d'una depuradora que
es produeix des dels seus inicis, la solució ha estat fer més
inversions, 6,8 milions, i la depuradora continua sense
funcionar.
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A partir d'aquí, creim que no pot ser que les depuradores
siguin un pou sense fons, econòmicament, i a més a més que
aquestes encara no funcionin, i per tant creim que és hora que
el Govern actuï amb responsabilitat. Exactament, repetesc, com
faríem qualsevol de nosaltres que haguéssim contractat la
construcció d'un edifici, i que aquest tingués defectes que
impedeixen que funcioni correctament. Per tant, hauria de
funcionar el Govern en la defensa dels interessos econòmics
d'aquesta comunitat autònoma. I per tant, creim que ja
urgentment s'hauria de contractar una auditoria externa, tècnica
i financera, de tot el que és la construcció de la depuradora,
conèixer les motivacions i les causes del seu mal funcionament,
i exigir si és necessari davant dels tribunals, les responsabilitats
a qui corresponguin, i per tant que aquesta inversió pública
sigui eficaç tal com es va plantejar.

Per tant, demanam -creim- una cosa que el sentit comú fa
demanar i fa actuar a qualsevol ciutadà, saber on són els errors,
i exigir les responsabilitats a qui pertoquin, d'acord amb aquesta
contractació d'auditoria externa. Açò és el que fa tothom, i per
tant el Govern, sobretot quan parlam de 1.700 milions de
pessetes, hauria de començar a fer. Per tant, demanam una cosa
lògica, raonable, i que va en la defensa dels interessos
econòmics del Govern, de tots, i fins i tot de l'Ibasan. I
demanam que s'aprovi, encara que només sigui per sentit comú.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posició de
la resta de grups. Per part del Grup Mixt té la paraula el diputat
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Això no va, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No va? Sr. Lletrat, no va.

Sí que va. Encara no?

EL SR. BALANZAT I TORRES:

A veure, què hem de pitjar? Ara sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que és molt sensible.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Perdó. És que no té el llumet aquest.

Bé, resolts els problemes tècnics, el Grup Mixt es
manifestarà sobre la proposició no de llei que avui presenta
el Grup Socialista, i òbviament aquest diputat que els parla,
que ve d'Eivissa, no pot sinó estar absolutament d'acord amb
les queixes i reivindicacions que fa la portaveu socialista,
que ve de l'illa de Menorca, perquè a Eivissa ens passa
exactament igual. Més de la meitat de les depuradores a
Eivissa a l'estiu no funcionen bé, no només per males olors,
sinó per vessaments continuats, que fan que tots els veïns...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, perdoni, estam parlant de Menorca, em
sembla.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, sí, ja ho sé, Sra. Presidenta. Gràcies.

Com dic, a Eivissa també patim igual que a Menorca
aquests problemes, i per tant és lògic que aquest diputat que
els parla, representant el Grup Mixt, doni suport a aquesta
iniciativa perquè també l'Ibasan no és una empresa pública
que pugui presumir que les seves infraestructures i les seves
maquinàries funcionin sempre bé, sinó tot el contrari. Per
tant, per fer que d'una vegada per totes la depuradora de
Ciutadella sud funcioni com correspon, i per veure si això
pot ajudar també de pas que altres depuradores d'altres illes
també funcionin millor, el Grup Mixt donarà, com dic,
suport a aquesta iniciativa. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sra. Presidenta. D'un examen prima facie de la
proposició no de llei, hem d'arribar a la conclusió que estam
d'acord amb l'esperit, i quasi del tot d'acord amb la lletra, en
el sentit que això fa referència a un fet objectiu, poc
opinable políticament, que la ciutadania afectada coneix
perfectament, i que fins i tot el propi Govern jo crec que no
té inconvenient en reconèixer, tant verbalment com a través
dels fets, i els fets són efectivament aquestes inversions
suplementàries que ha hagut de realitzar aquests darrers
anys, amb escàs èxit. Simplement i per això he dit "quasi"
respecte de la literalitat, en el sentit que la referència a la
responsabilitat per les raons per les quals no ha funcionat la
depuradora correctament no figuren realment en el text
dispositiu de la proposició no de llei. És en aquest sentit una
proposició no de llei -ho dic per si pot facilitar la seva
aprovació, que seria des del nostre punt de vista molt
interessant-, la part estrictament dispositiva de la qual
només parla d'exigir el correcte funcionament un cop
detectat l'origen de les deficiències, però no parla de
responsabilitat més que a la part expositiva de la proposició.
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En qualsevol cas, i per últim, m'agradaria remarcar el que ha
dit el representant del Grup Mixt, no sé si per a irritació de la
presidenta de la Comissió, que és que això no és un problema
només d'aquesta depuradora ni només de Menorca, ni només
d'Eivissa, sinó que és un problema de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Hi ha moltes depuradores en aquesta
comunitat que no funcionen d'una manera correcta, i que
plantegen problemes importants de males olors, que la veritat
és que per als col•lectius de veïnats que les pateixen amb més
intensitat són bastant impactants i bastant fortes, és a dir que no
parlam de cap qüestió de caràcter menor. Una cosa és passar
per la carretera i dir "ui, quina pudor que fa per aquí!", i una
altra cosa és no poder obrir les finestres de ca teva perquè
realment la mala olor t'envaeix tota la casa.

Per tant, fetes aquestes consideracions, insistesc una vegada
més, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida votarà a favor
d'aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que també votarem
a favor d'aquesta proposició no de llei del Grup Socialista.
Efectivament la determinació si una depuradora funciona
correctament o incorrectament és mal de determinar. Ara bé, no
hem de dubtar de l'afirmació de la Sra. Barceló i del Grup
Socialista quan afirma que a Ciutadella s'ensumen les males
olors d'aquesta depuradora, de tal manera que, anant a la
cançoneta que en castellà diu "por el humo se sabe donde está el
fuego", per l'olor sabem si una depuradora funciona bé o
malament, i per tant si fa mala olor és que no té un
funcionament correcte, sobretot si és una depuradora cara, que
ha costat l'equivalent a 30.000 pessetes per cada habitant de
Ciutadella. Són molts de doblers per unes depuradores que
nosaltres sempre hem considerat cares, si consideram la relació
qualitat preu. No tenen qualitat en relació amb el preu que han
costat les depuradores de Balears en general.

Per aquest motiu entenem que és de primera necessitat que
s'exigeixi al constructor d'aquesta depuradora que subsani les
deficiències, i que si és necessària la contractació d'una
empresa externa es faci, però el que s'ha de fer és arreglar
aquest funcionament incorrecte de la depuradora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que el
nostre grup parlamentari és conscient que la depuradora
Ciutadella sud té un mal funcionament. En aquest sentit el
nostre grup davant aquesta proposició no de llei va demanar
un informe a la Conselleria de Medi Ambient per tal de
saber en quina situació es trobava. Hem de dir en primer
lloc que aquesta depuradora, com molt bé deia la Sra.
Barceló, va ser construïda l'any 92. El cost de la depuradora
no va ser de 1.783,5 milions de pessetes, sinó que va ser de
1.090 milions. 1.783 és el conjunt dels sistemes generals; és
a dir, l'estació depuradora varen ser 1.090 milions, els
col•lectors i estacions de bombeig varen ser 374 milions,
l'emissari terrestre i submarí 269 milions, el tractament de
productes de fosses sèptiques 50,5 milions de pessetes.

Després d'això, que puja a 1.783,5 milions de pessetes,
es va fer la canonada de Son Xoriguer i Cap d'Artrutx per
incorporar les aigües de la depuradora de Son Xoriguer, que
ja estava obsoleta, i es va fer una canonada per aprofitar les
aigües per a reg a tota l'àrea de Son Xoriguer, actualment en
funcionament. El pressupost d'aquest apartat va ser de 165,1
milions de pessetes.

L'any passat, per altra part, es va treure un concurs per
al tractament terciari de les aigües depurades, que inclou
desfosfatació, el filtrat, el tractament amb (...), i fa que les
aigües es puguin fer servir sense restriccions, per un
pressupost de 121.000 milions de pessetes, que actualment
està en construcció, inclouen el cost de desodorització del
pretractament. A més d'això, s'han gastat en diverses
tecnologies de desodorització aplicades a les estacions de
bombeig algunes quantitats. La Sra. Barceló feia referència
a 6,8 milions de pessetes a l'any 96, cal afegir-hi 3,6 milions
de pessetes el 98, la qual cosa fa un total de 10,4 milions.

Hem de tenir en compte en primer lloc, idò, que el cost
de l'estació depuradora per habitant és de 18.200 pessetes,
i això dins els estàndards publicats pel Ministeri d'Obres
Públiques, àrea Medi Ambient, per l'organisme (...). S'ha de
tenir en compte que els sistemes generals no varen ser
dissenyats per l'Ibasan, sinó que es va dur a terme el
projecte fet per l'Ajuntament de Ciutadella; també que la
ubicació de les estacions de bombeig va ser triada per
l'Ajuntament de Ciutadella. Tot el projecte va ser executat
per l'Ibasan, així com el col•lector de Son Xoriguer, i el
terciari per a tot tipus de reg sense restriccions han estat
sol•licitats per l'Ajuntament de Ciutadella, excepte
l'emissari, perquè es va veure que la solució a base de pous
d'infiltració no era factible degut a les característiques
geològiques del terreny, i no hi havia demanda d'aigua de
regants. A partir d'aquí es va decidir fer un emissari degut
a la quantitat d'aigua depurada, i tenint en compte que
l'abocament es podia fer en una zona marítima no
qualificada com a sensible.
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Les anàlisis que ha fet l'Ibasan, la Conselleria de Medi
Ambient, i els laboratoris contractats pels concessionaris
demostren que el funcionament de la depuradora -i aquestes
anàlisis estan a disposició de tots els diputats, i per la nostra
part no hi ha cap inconvenient en lliurar-los a la Mesa perquè
els ho facin arribar- el funcionament és correcte d'acord amb el
Reial Decret de desembre del 95 que inclou la directiva
europea.

Per altra part, anem a quin és el bessó del problema. Són les
olors que provoca aquesta depuradora. En relació amb aquesta
qüestió, l'informe que ens ha facilitat la Conselleria de Medi
Ambient indica el següent, que jo crec que és una qüestió
bastant important: les olors produïdes per la depuradora i les
estacions de bombeig no obeeixen a un mal funcionament de
les tecnologies de desodorització aplicades, sinó al contingut
exagerat d'àcid sulfhídric a l'aigua, degut que hi ha multitud de
connexions a la xarxa de clavegueram -i hem de recordar que
la xarxa de clavegueram és de gestió municipal i sense
competències per part de l'Ibasan- que s'han fetes sense
inutilitzar la fossa sèptica antiga, i això fa que d'aquesta fossa
sèptica antiga es produeixi sulfhídric i metà, i aquests gasos,
que van amb l'aigua, s'escapen per les estacions de bombeig i
produeixen aquestes males olors que cap tecnologia de
desodorització pot fer baixar a límits que no produeixin
molèsties.

La solució que té prevista l'Ibasan constitueix en el
tractament de les estacions de bombeig, incloses les municipals
en el cas de Son Xoriguer, amb sulfat fèrric. I de fet aquest
estiu s'han començat a fer aquestes proves. Ara bé, hem de tenir
en compte que aquestes primeres actuacions que s'han fet de
tractament amb sulfat fèrric, s'han fet d'una forma aleatòria. En
primer lloc s'ha de tenir en compte que els cabals varien segons
les hores del dia, i no s'ha fet encara un tractament amb
dosificació controlada per bomba i per un sonda mesuradora de
les quantitats. En aquests moments aquests equipaments, per tal
de fer les dosificacions correctes i controlades, s'estan duent a
terme, i quedaran instal•lats en els propers mesos a les
estacions de bombeig.

També queda una qüestió, en la qual la Conselleria de Medi
Ambient o l'Ibasan no hi té cap possibilitat d'actuació d'una
manera directa, i és aconseguir que les ordenances municipals
de Ciutadella en aquest cas incitin que es faci el by pass a les
fosses sèptiques existents. En aquest sentit és una qüestió que
del nostre punt de vista hi ha pendent.

Què és el que passa? En resum, aquest problema de les
olors, per part de l'Ibasan es té coneixement d'on vénen, s'està
fent un tractament ja concret, es va iniciar aquest any passat, els
resultats per part de l'Ibasan mateix es reconeix que no varen
ser bons. Els tècnics creuen que és degut que no es feia la
dosificació controlada del sulfat fèrric, i en aquest sentit es fan
en aquests moments les inversions necessàries perquè això sigui
possible. Ara, per part de l'Ibasan es té no el dubte sinó la
certesa que mentre no es faci el by pass a les fosses sèptiques
existents, que en aquest cas són moltes, difícilment es podrà
solucionar aquesta qüestió.

A la vista d'això, i tenint en compte que per part de la
Conselleria de Medi Ambient es té coneixement de quines
són les causes, es té coneixement de quines són les
actuacions que s'han de dur a terme, amb les que ha de fer
l'Ibasan pròpiament s'actua en aquests moments, es reconeix
que durant l'estiu passat no es varen aconseguir les
previsions que hi havia, per tal com no estaven finalitzades
les inversions en aquest sentit, però en definitiva creim que
està encarrilada la solució d'aquesta qüestió, i que per altra
part s'ha de tenir en compte que la qüestió de les fosses
sèptiques és una dificultat afegida, que això és una qüestió
que hauria de ser solucionada pel propi Ajuntament de
Ciutadella.

A la vista d'això, i que des del nostre punt de vista se sap
quins són els problemes de funcionament, votarem que no
a la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica del grup que
ha fet la proposició no de llei, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Què hem de dir al veïns? que
vagin a protestar a l'Ajuntament, que tot és culpa de
l'Ajuntament. És açò al final el resultat del gran informe de
la Conselleria de Medi Ambient, de llevar-se el mort de
damunt. És la depuradora que no funciona, i el que provoca
males olors, i la gent que viu allà i passa cada dia per la
depuradora, sobretot en l'estiu, les olors arriben fins a totes
les urbanitzacions que hi ha al seu entorn. I aquesta és la
realitat, que aquest estiu tampoc no han solucionat. I duen
gastats no 6,8 sinó més de 10 milions de pessetes; a més
dels 1.700 milions de pessetes. Els nombres de 1.700
milions de pessetes ens els dóna la Conselleria; i en
comparació amb tots els nombres de les altres depuradores,
que també evidentment hi ha els equips de tots tipus, la
depuradora de Ciutadella és una exageració de cara pels
metres cúbics que depura. I aquesta és una realitat. A
Eivissa, amb molta més població, va ser més barata fins i
tot, la de Sant Antoni; i una depuradora que no ha funcionat
mai.

El normal, i per açò assenyalava que jo no dic que la
responsabilitat ni tan sols sigui de l'Ibasan, ni tan sols m'he
atrevit a dir-ho. El que vull és que es faci una auditoria de
la depuradora per saber quin és el problema. Açò és el que
es demana, i açò és el que fa la gent normal i corrent cada
dia, que gastam 1.700 milions de pessetes. A mi no em
basta que em llegeixi un informe tècnic de la mateixa
conselleria que està tapant l'Ibasan contínuament, i que és
incapaç en 5 anys -des de l'any 92, el primer estiu ja vàrem
tenir problemes- d'haver resolt el problema, i cada any és
l'estiu que ve, fins que hem arribat al súmmum que ara ens
diuen que és culpa de l'Ajuntment. No sé quina gràcia els
farà a l'Ajuntament de Ciutadella que la culpa sigui seva. És
una cosa ja que és el ridícul total. Quin és el problema? Que
no es volen ficar en el que són les construccions de
depuradores. Sempre ha estat així: No s'hi volen ficar. Hem
gastat 1.700 milions de pessetes i vostès són incapaços
d'exigir responsabilitats a qui correspongui. I d'una vegada
per totes, que l'Ibasan s'exculpi si no en té la culpa, que ni
tan sols ho deim, que sigui culpa de l'Ibasan, ni del Govern
de la Comunitat ni de ningú. 
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Que ens diguin quines són les motivacions, i que dins un
termini prudencial, que encara no hem passat deu anys des que
la depuradora està construïda, es poden demanar
responsabilitats, i és una obligació d'aquest govern fer-ho, i
nosaltres com a parlamentaris demanar-ho; perquè açò d'aquí
a cinc anys ja no té sortida. I no podem perdre el temps fent
inversions suplementàries, i sobretot quan ara està en marxa
tota la depuració terciària de la depuradora de Ciutadella. Quina
credibilitat té, si volem vendre aigua depurada als pagesos, que
l'aigua i la depuradora pudin? Qui voldrà comprar aigua? Ja n'hi
pot mostrar, d'anàlisis, que per cert no tenen tota la seqüència
analítica que marca com a mínim la Unió Europea -és un altre
tema-. Però ja em dirà qui comprarà aigua d'una depuradora que
put. No en compra ningú, és una vertadera bogeria.

Per tant, creim que com a ciutadans responsables, com a
mínim com a ciutadans responsables, demanem responsabilitats
en la construcció, direcció i projecte de la depuradora, que ens
marquin de qui és la culpa, i corregim. Açò és el mínim que
s'ha de poder fer. Açò, repetesc, ho fa tota la gent cada dia. Es
nota que els recursos econòmics no són seus, i són dels
ciutadans, i ja veurem qui paga. Es ben nota. Si açò li passés
açò a ca seva ja hauria hagut d'anar a tribunals, i ja hi hauria
anat. A la primera teula que s'hagués mogut de ca seva ja seria
al tribunal: o m'ho arreglen, o el denuncii. Açò haguera fet,
però com que els duros no són seus, a bulto.

Crec que és una irresponsabilitat brutal, crec que açò tothom
ho fa de sentit comú, i l'únic que evidencia és que aquest
govern i el Partit Popular no vol tocar l'Ibasan. La culpa és de
tothom, manco de l'Ibasan, manco de les empreses
constructores de l'Ibasan, que no sabrem mai el net en aquesta
comunitat del funcionament, dels costos de les depuradores, i
serem la primera comunitat autònoma -ja m'ho pot dir el Sr.
Matas- que tenim aigües depurades; açò sí, tot put. Així estam.
De tercera no, de quinta categoria. Açò sí, mentrestant hem
invertit el que no teníem. La veritat, crec que no és de rebut
l'informe que ens llegeix, en absolut, i el que avui es demanava
era una actuació ciutadana més que un informe tècnic que,
evidentment, no és creïble, i no és de rebut que es passi la culpa
a l'Ajuntament. Però bé, vostès mateixos. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que
l'informe no és un informe a bulto, com vol suposar la Sra.
Barceló. En aquest cas està detectat quin és el problema, i
s'està en aquest moment entrant en solucions possibles. I
crec que s'ha deixat ben clar, i en aquesta qüestió no entraré
a la qüestió genèrica de l'Ibasan de què parla la Sra.
Barceló, sinó d'aquest tema en aquest cas en concret. Són
dues actuacions les necessàries a fer en aquesta qüestió: Una
pal•liar aquestes olors, que l'única manera és fer el
procediment que s'està fent ara, d'una manera controlada, no
com s'ha fet fins ara sinó d'una manera controlada, que això
suposa una nova inversió, que s'ha de fer. Ara bé, sense
voler anar a donar culpes a ningú. Si la connexió s'ha fet
passant per les fosses sèptiques sense fer el by pass a
aquestes fosses, indubtablement aquesta és la causa que
provoca aquestes olors, i l'única solució és actuar en aquesta
qüestió, i això és un informe tècnic, i això és un estudi
tècnic.

I per altra part, llevat d'aquestes olors, a l'hora d'exigir
responsabilitats, se'n podrien exigir si els resultats de les
anàlisis de la depuració no fossin els paràmetres marcats, és
a dir els exigits; i els resultats de les anàlisis que estan a
disposició de la Conselleria de Medi Ambient són els
adequats. A partir d'aquí, la de les olors és una altra qüestió
a la qual s'ha de donar una altra solució d'un altre tipus, que
s'hi està fent feina. Ara bé, repetesc una vegada més que per
part de l'Ibasan en aquest sentit es té no el dubte sinó la
certesa que les inversions que es facin en aquest cas
necessiten també anar acompanyades per aquests by pass, i
això és una qüestió que no correspon a l'Ibasan, això és una
qüestió que correspon a l'Ajuntament de Ciutadella. I en
aquest sentit, des del nostre punt de vista la cosa està
suficientment aclarida com per poder tenir una postura
concreta sobre aquesta qüestió, i en definitiva ens reafirmam
en aquest sentit que votarem en contra d'aquesta proposta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Arribats, idò, a aquest punt
del debat, passarem a la votació del text de la proposició no
de llei que hem discutit.

Senyores i senyors i diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha.

Resultat de la votació, Sr. Lletrat, per favor?
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. President. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

I arribats a aquest punt de l'ordre del dia, donar-los les
gràcies a tots, i s'aixeca la sessió.
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