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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Fernando Piña.

EL SR. CAMPS I COLL:

Guillem Camps substitueix Cristòfol Huguet.

I.1) Pregunta RGE núm. 3938/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguiment dels consorcis d'aigua.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam idò al debat del primer punt de l'ordre del
dia, relatiu a preguntes. Donam la benvinguda a la consellera
que ve acompanyada també del gerent de l'Ibasan, Joan Mateu
Horrach, i passam per tant a la primera pregunta, RGE núm.
3938, relativa al seguiment dels consorcis d'aigua. Per formular-
la té la paraula l'Hble. Diputada Sra. Capó i Abrines.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, Sra. Consellera, la seva
presència aquí davant aquesta comissió per donar resposta a
unes determinades preguntes que, al meu grup, ens interessa
que ens respongui.

La primera pregunta, que és la 3938, fa referència als
consorcis d'aigua. Davant la sequera dels dos darrers anys s'ha
fet més necessària la implicació de les diferents administracions
en el tema de l'aigua. Això ha duit molts de municipis a signar
convenis de col·laboració amb l'Ibaen: col·laboració tècnica pel
que fa a projectes, col·laboració o bé assessorament jurídic i
també, com no pot ser d'altra manera, sobretot col·laboració
econòmica, és a dir, un finançament per a aquelles inversions
que havien de dur endavant els distints municipis de les
diferents illes.

L'existència d'aquests consorcis dóna, evidentment, als
ajuntaments, inicialment, confiança en la implicació del Govern
per resoldre de forma conjunta la problemàtica de l'aigua. Per
tant, estudis, projectes i actuacions seran de forma puntual a
cada un dels municipis, però amb una visió global en el seu

conjunt, entenc jo, i evidentment, d'un pla integral per resoldre
la problemàtica de l'aigua sense perjudici d'altres nuclis de
població o d'altres municipis.

Per tant, la pregunta que jo li formul avui és perquè
m'interessa saber quin és el seguiment que fa d'aquests
consorcis  d'aigua, si coneix les seves peticions, les seves
propostes, quines són inquietuds dels distints municipis de
l'illa de Mallorca.

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. Per contestar té la paraula la diputada i
consellera Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Moltes gràcies, Sra. President. Senyors diputats, senyores
diputades, he de dir que respecte als consorcis d'aigua és
evident que el seguiment per part meva, per part de la
consellera com a màxima responsable de la Conselleria de Medi
Ambient, és evident que no només existeix, sinó que per llei així
s'ha de fer. Per tant, també és cert, i això és el que li he de
contestar, és que els consorcis d'aigua són entitats amb
personalitat jurídica pròpia. que estan conformats en la seva
composició per representants nomenats per diverses
conselleries, com indiquen els seus estatuts, entre les quals hi
ha la Conselleria de Medi Ambient i els ajuntaments que
sol·liciten la seva creació.

Per tant, la consellera de Medi Ambient, jo mateixa nomèn
els  representants que formaran part del consorci, que són el
president, que en aquest cas és el director general de Recursos
Hídrics, i dos vocals de l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia,
Ibaen, del qual la consellera, jo mateixa, som la presidenta del
consell d'administració. Per tant, aquest és el seguiment que
faig a través de totes les persones que són nomenades
directament per mi, que se m'informa puntualment de cada un
dels  consorcis, tant de les propostes com de les actuacions que
es duen endavant.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula, Sra. Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo el que voldria
saber és si realment vostè coneix la problemàtica dels municipis
de l'illa de Mallorca, perquè jo entenc que vostè pugui fer un
seguiment del conjunt dels consorcis, però la problemàtica
puntual que té cada municipi a vegades implica aprofundir un
poquet més en la problemàtica de cada terme municipal, i vostè
sembla ser que no m'ha contestat i no sé si és perquè no fa un
seguiment, sigui per mancomunitats, sigui així com vostè
vulgui, però faci un seguiment d'aquests consorcis i de les
distintes zones de l'illa de Mallorca. Això és el que jo li
demanava.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li he de dir en primer
lloc, i li ho tornaré a repetir, que en primer lloc la consellera i la
conselleria duen un seguiment de tots  els consorcis perquè és
la seva responsabilitat. En segon lloc, també perquè és la seva
responsabilitat, és evident que no només a mi, sinó a tota la
conselleria, ens preocupa l'estat dels recursos hídrics a l'illa de
Mallorca, i és evident que, per tant, i amb aquesta clara no
només responsabilitat, sinó també voluntat de voler donar
resposta a les necessitats que puguin tenir cada un dels
municipis, és per això que es fan els consorcis, és per això que
precisament enguany, com vostè ha dit abans, hi ha hagut una
sequera molt important, ha augmentat la quantitat de consorcis
en un nombre considerable, i és per això, per tant, que també el
Consell de Govern en el seu moment, concretament el mes
d'abril, ja va aprovar una dotació de 1.250 milions de pessetes
destinades precisament als pobles que tenien una necessitat
per fer tota una sèrie d'obres de cara al que era proveïment
d'aigua, i per tant poder ajudar o respondre a aquestes
necessitats per part del Govern.

Per tant jo crec que està molt clar que no només és que
nosaltres actuem amb la responsabilitat que ens pertoca, sinó
que també actuam en tot el que és aquesta voluntat de voler
cercar solucions als problemes d'aigua de totes les illes i,
concretament, ja que vostè m'ha comentat o m'ha esmentat més
concretament l'illa de Mallorca, idò de l'illa de Mallorca.

De totes maneres jo li he de recordar que els consorcis són
demanats pels ajuntaments quan aquests tenen una demanda
concreta sobre temes d'aigua, és a dir, és l'ajuntament que
demana dur endavant un consorci, i després es posa en marxa

la conformació d'aquest consorci. A cada un dels ajuntaments
que han fet una demanda d'aquest tipus la Conselleria de Medi
Ambient ha respost, i per tant jo crec que li podria dir des
d'aquí que tota la tasca que s'ha fet amb els consorcis ha estat
molt positiva, avui mateix i demà mateix estan reunits els
consorcis  perquè es du a terme la preparació de les obres de
cara a l'any 2001. Jo crec que això és una cosa molt positiva.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló.

I.2) Pregunta RGE núm. 3939/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació d'una actuació d'emergència.

La segona pregunta correspon al RGE núm. 3939, sobre
aprovació d'una actuació d'emergència. Per formular-la té la
paraula la diputada Sra. Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta pregunta ve motivada
per una sèrie de fets que vull exposar a continuació. Miri, l'any
99, durant l'inici de l'estiu Lloseta va patir una manca d'aigua;
els  nivells dels pous que proveeixen la població minvaren de
forma considerable. El consorci d'aigües de Lloseta aprovà uns
projectes determinats amb caràcter d'emergència, i ho vull
repetir, amb caràcter d'emergència: connectar el pou d'Emaya de
Can Negret, és a dir, canalitzacions, dipòsits, etc., amb el terme
municipal de Lloseta. S'acordà un finançament compartit, i vull
recordar que estam parlant del juliol del 99. A data d'avui encara
no s'han abonat aquests pagaments i estam a final del 2000.

Per altra banda, l'any 2000 la sequera s'ha agreujat
considerablement, i això ha fet que pràcticament tots els
municipis hagin adoptat mesures importants. Dia 19 d'abril el
consorci de Lloseta aprovà l'execució d'un nou pou, d'una
perforació d'un nou pou de reserva, també amb caràcter no
d'emergència, sinó amb caràcter d'urgència per la durada
d'aquestes obres, que suposava de dos a tres mesos; per tant,
la finalització d'aquestes obres seria el mes de juliol del 2000.

En reiterades ocasions, dia 20 de juliol es reclama la
convocatòria de la junta en aquest consorci, cosa que no es du
endavant. Dia 3 d'agost es torna a reclamar la convocatòria; dia
18 d'agost es torna a reclamar aquesta convocatòria del
consorci, i davant la impossibilitat de trobar resposta,
l'ajuntament pren les mesures més adients per resoldre la
problemàtica de l'aigua en el terme municipal de Lloseta. També
l'inici, l'execució i la perforació del nou pou.

Davant aquest breu exposició, s'entén la següent pregunta:
L'aprovació d'una actuació d'emergència o d'urgència, com s'ha
estat fent a les diferents juntes dels consorcis, té prioritat
davant la resta d'actuacions que es duen a terme des de l'Ibaen?
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I la següent pregunta que diu: Quina és la problemàtica que té
l'Ibaen per aprovar el pagament de determinades despeses? 

En aquest cas, Sra. Consellera, jo he unificat les preguntes
3939 i 3940.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. Ara contestarà, si li pareix bé, la segona
pregunta així com estava a l'ordre del dia. Per tant, Sra.
Rosselló, ara correspon, com hem dit, la 3939 sobre actuació
d'emergència.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en primer lloc jo el
que agrairia és que quan es formula la pregunta per part del
partit que vostè representa, es faci de manera concreta. Si vostè
vol conèixer exactament quines han estat les actuacions que
s'han fet a Lloseta, jo demanaria que fos una pregunta explícita
per jo explicar-li el que és el consorci de Lloseta i cada una de
les actuacions que s'han fet i perquè s'han fet, i perquè, segons
les seves informacions, no són correctes. Per tant seria no
només d'agrair, sinó que consider que seria el mecanisme
adequat fer una pregunta que jo agrairia concretament de
Lloseta.

Però ja que..., jo responc una pregunta feta pel seu grup,
que és una pregunta genèrica. Llavors, vostè m'ha demanat
concretament si l'aprovació d'una actuació d'emergència per
part de la junta d'un consorci d'aigua té prioritat dins la resta
d'actuacions que es duen a terme des de l'Ibaen. Jo davant això
li responc d'una manera molt clara: Els consorcis d'aigua -ja ho
he dit i ho torn a repetir- són entitats amb personalitat jurídica
pròpia, totalment autònoms en les seves decisions del
funcionament de qualsevol altre departament de l'Administració
pública; supòs que vostè coneix això perfectament. El vincle
que existeix, per tant, entre Ibaen i els consorcis d'aigua, ve
donat per la figura de gestor que Ibaen realitza de les seves
activitats, sotmeses -com he dit abans- a la fiscalització de la
Conselleria d'Hisenda de l'interventor general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les auditories que aquest
encomana a empreses especialitzades totalment independents
del seu organigrama.

Quan un consorci d'aigües declara a la reunió pertinent de
la seva junta rectora la situació d'emergència a qualsevol dels
municipis  de les Illes Balears, les mesures que es prenen
responen, indubtablement, a les necessitats diagnosticades i,
per tant, no a altres, i s'executen amb les prioritats, l'agilitat i el
dinamisme que la situació reclama, actuant com a avaladors els
propis membres de la junta, és a dir, totes les persones que el
composen i, per tant, no únicament i exclusiva l'Ibaen, sinó
també l'ajuntament, en aquest cas que vostè ha posat
evidentment l'Ajuntament de Lloseta i, per tant totes les parts
que hi estan implicades, i els vocals nomenats per les distintes
conselleries i pel mateix ajuntament afectat.

Per tant, jo li he de dir que en aquest sentit, si hi ha hagut
alguna actuació que no s'ha fet amb la pressa que constava que
així s'havia decidit, és una responsabilitat compartida entre
l'ajuntament i, en aquest cas, la conselleria, i jo supòs que
evidentment totes les mesures o tot el que han estat les
actuacions d'urgència s'han duit a terme amb la màxima
emergència i actuacions possibles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Capó, en torn de rèplica.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Miri, Sra. Consellera, que vostè em parli del fet que no entén
per què jo he fet aquesta exposició ha estat senzillament perquè
conec perfectament quina és la situació del consorci d'aigües
de Lloseta. A posta li he fet aquesta exposició abans. Però la
pregunta en concret l'he repetida, i era si una actuació
d'emergència té o no prioritat. Evidentment no té prioritat
malgrat vostè digui que això depèn de la pressa per fer les
actuacions; no té prioritat perquè un any després encara l'Ibaen
no ha estat capaç de resoldre els seus problemes burocràtics
per poder pagar. L'ajuntament, com tots els ajuntaments, han fet
front a una sèrie de despeses, però sembla ser que els
consorcis  no tenen capacitat i l'Ibaen per posar la quantitat que
li correspon. A posta li dic que les situacions d'emergència o
d'urgència no importa que siguin aprovades pels consorcis,
perquè això tanmateix no du a res: va al mateix caramull i
esperen fins que es puguin resoldre, i un any després encara
estam esperant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. Per tancar la qüestió té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputat, bé, en primer lloc els
consorcis  són una via per la qual s'ha optat precisament per
respondre a una necessitat que tenen els ajuntaments, que és
la seva responsabilitat de proveïment d'aigua i, per tant, és una
fórmula que allò que intenta és cercar una manera de com
aportar i ajudar per part del Govern de les Illes Balears,
concretament qui té les competències, la Conselleria de Medi
Ambient, els ajuntaments. Per tant, és una responsabilitat
absolutament compartida i precisament per facilitar i agilitar al
màxim les actuacions respecte al tema de proveïment d'aigua
que, ja dic, té la competència l'ajuntament i, per tant, és una
fórmula que pot ser que no sigui la millor, però que ara per ara
és la que serveix o és la que s'utilitza i, per tant, és la que es du
endavant.
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Dit això, li he de dir que els consorcis precisament, quan
acorden una actuació d'emergència, l'actuació d'emergència es
du endavant amb tota l'agilitat que permet el consorci i, per
tant, que també l'ajuntament; és a dir, l'ajuntament té tanta
responsabilitat com responsabilitat pugui tenir en aquest cas
l'Ibaen o, com dic, altres conselleries del Govern de les Illes
Balears, amb la qual cosa jo crec que això senzillament és
purament una mica de demagògia, el que s'està fent.

He de dir també que les mesures d'emergència que s'han fet
en els consorcis, que n'hi ha hagut moltes enguany, s'han duit
a terme a molts de pobles: a molts de pobles s'han duit a terme
pous que s'han obert dins els mesos d'estiu, temes de
proveïment s'han resolt a través dels consorcis i, per tant, com
dic, actuacions d'emergència s'han fet de la manera més ràpida
possible i s'han duit endavant aquests mesos. El cas de Lloseta,
com li dic, que jo agrairia que vostè em fes la pregunta concreta
de Lloseta, jo li puc fer una exposició clara del que ha passat;
a més, vostè la coneix perquè hi va precisament un regidor del
seu partit, a cada una de les seves..., del consorci, i per tant
també coneix que avui mateix s'ha reunit el consorci de Lloseta,
precisament per dur endavant totes aquestes obres necessàries
que s'han de fer.

Dit això, jo crec que els consorcis actuen amb tota la
urgència i pressa possibles, dins el que permet, evidentment, la
tramitació que s'ha de dur a terme, i és una corresponsabilitat
que tenen entre els ajuntaments i la resta de conselleries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3940/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemàtica per aprovar el pagament de
determinades despeses.

Debatrem ara, per tant, aquesta pregunta número 3940,
relativa a problemàtica per aprovar el pagament de
determinades despeses. Sra. Capó, té la paraula.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la deix formulada en
els propis termes. Ho dic perquè no em digui que, si jo em vull
centrar en un consorci determinat, li faré la pregunta d'aquest
consorci, perquè jo crec que les preguntes estan molt clares, i
a posta m'ajustaré únicament i exclusivament. La deix formulada
en els propis termes.

Gràcies, Sra. Presidenta:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. Així, per contestar té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé idò, contestant la
pregunta formulada, 3940, a excepció dels consorcis de creació
anterior al juny del 99, amb activitat, ja ho saben, amb activitat,
(...) en els seus pressupostos i auditada anualment i que són
finançats amb aportacions de capital dels pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient i dels mateixos ajuntaments, és
clar, la resta que s'ha iniciat a partir de llavors, la seva activitat
per intentar, a través d'actuacions d'emergència, assegurar i
garantir el subministrament d'aigua s'ha hagut d'acollir a uns
mecanismes de finançament que han resultat complexos i que
evidentment s'han dilatat en el temps.

La carència de partides pressupostàries suficients durant
l'any 2000 per assegurar el finançament que faci possibles les
actuacions abans esmentades, genera la necessitat, atesa la
declaració del Consell de Govern de 7 d'abril del 2000 en el Pla
de xoc per assegurar el subministrament als municipis afectats
per la sequera, de posar en marxa una negociació amb diverses
entitats, concretament amb Sa Nostra, Banca March, Caixa de
Colonya i Caixa Rural, per a la signatura d'un conveni que
pogués assegurar els recursos financers suficients, valorat en
1.295 milions de pessetes i que a hores d'ara està en el seu
moment definitiu, donat que la seva signatura ja és un fet entre
les esmentades entitats i les conselleries de Medi Ambient i
d'Hisenda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo li he de dir que,
problemes burocràtics, n'hi deu haver molts, perquè dia 8 de
novembre surt als  mitjans de comunicació: "La perforació del
nou pou del terme municipal de Consell es retardarà mesos per
motius burocràtics, com ha manifestat el director general de
Recursos Hídrics"; a més a més, també, aquesta partida que
vostè em comenta de 1.295, això va sortir en els mitjans de
comunicació de dia 10 de maig del 2000, i li dic que per als
ajuntaments que ens implicaven aquí, estiguérem molt contents,
perquè com es pot imaginar, Algaida 250 milions, Artà 30
milions, Banyalbufar 5, Formentera 15, Lloseta 185 milions; Maó
65, Maria de la Salut 80, Palma 370, Puigpunyent 30, Santa
Maria 50, Selva 135 i Valldemossa 80. D'aquests doblers no
n'hem vist ni un, Sra. Consellera, i això va sortir dia 10 de maig
del 2000. No sé si és que vostè fa comptes pagar-los l'any 2001,
però realment aquests milions que vostè havia destinat per a
proveïment d'aigua i varen sortir fent aquí una bona roda de
premsa, això no ha arribat als ajuntaments.

Jo comprenc que hi hagi dificultats, que vostè hagi hagut de
firmar convenis amb diferents entitats financeres. Jo, això, ho
puc entendre, però els ajuntaments petits han d'afrontar unes
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despeses  que en moltes ocasions es veuen impossibilitats, i jo
voldria que això, Sra. Consellera, idò vostè ho tengués en
compte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capó. En torn de contrarèplica i per tancar la
qüestió té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, jo crec que el
que passa és  que és evident que vostè es veu que desconeix
una miqueta el funcionament de l'Administració. L'agilitat
precisament d'aquesta conselleria, i no només d'aquesta
conselleria, sinó juntament amb la Conselleria d'Hisenda, ha
estat total, perquè precisament, com li he dit i li torn a repetir, el
Consell de Govern de 7 d'abril va aprovar una dotació de 1.250
milions per, com vostè també ha dit, destinar a tot un seguit
d'ajuntaments. Això és evident, i vostè ho sap i ho saben tots
els  diputats d'aquesta cambra, i vol dir que 1.250 milions no els
tens dins una capsa per treure'ls  tot d'una, sinó que has de dur
tota una sèrie de procediments i de mecanismes, que això és
una qüestió que s'ha de dur sempre i vostè supòs que ho
coneix, perquè també forma part d'un ajuntament, que tot això
no és  una qüestió absolutament fàcil, precisament perquè s'ha
d'anar dins l'estricta realitat i dins el que és la claredat amb
aquests procediments.

Dit això, aquest procediment s'ha fet amb una pressa
absoluta i total, que ja està signat, ja està donat, i en aquest
moment, avui mateix i demà mateix hi ha reunions de consorcis
precisament per començar tot un seguit d'obres que, per altra
banda, en alguns casos ja s'havien iniciat, per fer tot això i
poder-ho dur endavant i poder tenir els doblers que, tal com
vostè ha dit, cada un d'aquests pobles ha de signar. Per tant, la
pressa i la rapidesa d'aquesta conselleria, amb la Conselleria
d'Hisenda, han estat totals i absolutes, fins i tot molt més per
davant d'altres temes que precisament, o amb altres consorcis
anteriors, tardaven molt més. Per tant no em digui que aquest
govern i aquesta conselleria no han actuat d'una manera
absolutament adequada, precisament perquè allò que intenta
resoldre és un tema i és el proveïment d'aigua als distints
pobles de les nostres illes, i més en concret del Pla de Mallorca.

Llavors diria que, en aquest sentit, s'ha actuat amb total
diligència, i precisament allò important, que jo supòs que a
vostè és també allò que li preocupa, és que aquests pobles
podran disposar d'aquests doblers per poder fer les obres
adequades i poder resoldre el problema, o almanco poder-lo
resoldre d'una manera en aquest moment..., els problemes de
proveïment d'aigua.

I li he de dir també que concretament en el tema de Lloseta
li he de dir que s'ha firmat el contracte de l'obra d'emergència i
que Lloseta a tengut aigua aquest estiu, perquè ha tengut aigua

aquest estiu, gràcies a l'obra d'emergència que ja està firmada
i està executada. Llavors, està feta aquesta obra i, per tant, això
no ha dificultat per a res el tema que Lloseta pogués patir set,
que és al cap i a la fi el que preocupa, pareix, no només aquesta
diputada, sinó que evidentment és allò que màximament
preocupa la Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 3945/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al torrent de Manacor.

Seguidament passam al debat de la pregunta RGE núm.
3945/00, relativa al torrent de Manacor. Per formular la pregunta
té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra.
Consellera.

Una vegada més aquest diputat li formula una pregunta
referent al tema del torrent de Manacor, i la consellera pot
pensar que és que quan ella em respon jo no tenc la capacitat
suficient d'entendre-la, i la veritat és que no va molt malament,
perquè les contraccions que té la consellera en les seves
respostes, en les reunions que té amb el batle de Manacor i
després  en les preguntes per escrit que ens passen els seus
directors generals és total.

El tema del torrent de Manacor és un tema molt vell, és un
tema molt antic, que vostè supòs que conec perfectament,
perquè com a veïnada de Manacor que també va patir les
inundacions en el seu municipi, sabrà que va ser un problema
que realment es va viure amb una situació bastant dramàtica per
als ciutadans de Manacor.

Ningú no s'hagués pensat mai, un dia després de la segona
inundació, que a dies d'avui encara no tendríem resolt aquest
problema, perquè era un problema jo crec que d'emergència, i
que necessitava una solució realment immediata, però jo crec
que entre tots, entre uns i altres, primer amb un govern
socialista incapaç d'aprovar-nos un projecte, i després, quan a
la fi tenim els doblers als pressuposts, pareix que vostès no es
defineixen a l'hora de dir-nos quin serà el projecte que tendrem
al final.

Tota aquesta història va començar quan vostès, com a
consellera i els seus directors generals i altres consellers, varen
començar aquelles rutes per tot Mallorca i per totes les Illes
Balears donant-se a conèixer i donant opinió sobretot dels
governs anteriors, i intentant canviar tots els projectes que
havia aprovat l'executiu anterior. Record unes paraules i unes
fotos del seu director general i de vostè mateixa, que deien que
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vostès  canviaren el projecte de desviament del torrent, però
que després vostès, amb actuacions i amb intervencions que ha
tengut aquí tampoc no ens ho ha acabat d'aclarir, i ens consta
que a una reunió que va tenir vostè amb el batle de Manacor no
fa gaire mesos, vostè o els seus directors generals li varen
manifestar que no modificarien el traçat del torrent o el projecte
del torrent. 

Però, clar, nosaltres li vàrem fer una pregunta per escrit on
li demanàvem quina era la millor solució o la solució més idònia
segons vostè per evitar les possibles inundacions del torrent,
i el seu director general de Recursos Hídrics ens contesta -per
cert, en castellà, cosa rara en aquest pacte d'esquerres, però en
castellà i ens agradaria també que es normalitzassin una
miqueta, que ens poguessin enviar els escrits en català- on ens
diu, li ho llegiré perquè consti en acta: "La solució que la
Direcció General de Recursos Hídrics estima com a més
adequada, donada l'actual situació, consisteix en considerar el
llit actual del torrent de Manacor i el desviament com a dues
parts del mateix problema. Per una banda, el desviament no pot
ser la solució, doncs quedarien les aigües d'una part
significativa del terme municipal sense recollir. Adequar el llit
actual perquè pugui circular-hi el cabal d'una avinguda en un
període de retorn suficientment gran, donat que l'actual
desenvolupament urbanístic de la població és virtualment
inviable. Per això anterior, la solució més correcta i que
solucionarà definitivament el problema consisteix en millorar en
allò possible el llit actual, i dur les aigües que no puguin
discórrer pel llit condicionat per un desviament en el mateix
traçat de l'actual projectat, però reduint l'impacte ambiental per
disminuir les seccions previstes. També s'han de fer uns
recobriments (...) estrictament respectuós amb l'entorn".

És a dir, vostè em diu en aquest informe que la solució més
idònia és modificar totalment el projecte actual. Clar, nosaltres
ens feim una pregunta: Si vostè emprarà la mateixa  tàctica que
ha emprat el conseller d'Obres Públiques per no fer una sola
carretera. Com que vostès ara canvien el projecte, vostès
consideren que el projecte millor no és el que va aprovar
l'anterior govern, vostès l'han de canviar. Vostè sap que això
retardaria d'una manera abismal l'execució d'aquest projecte. El
Ministeri ens consta que té 900 milions de pessetes en els seus
pressuposts  per dur endavant aquest projecte, i vostè sap que
si modifica aquest projecte es retardarà com a mínim un any o
dos anys la seva execució. Ens agradaria saber si vostè es
manté amb l'informe que vostè ens ha passat i on diu que
modificarà el projecte, o si vostè es manté amb la paraula que va
donar al batle de Manacor, que no modificaria el projecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, en primer lloc jo el
que li he de dir és que el torrent de Manacor, precisament
perquè vostè també el coneix, és un tema que ve molt lluny i jo
crec que en aquest sentit, hauríem de ser corresponsables, és
a dir, hi ha hagut molt de temps per fer aquest torrent i no és
per causes precisament alienes al partit que vostè representa,
és a dir que jo crec que el projecte de Manacor és un projecte
que ve del 94, concretament, està ja molt clar què s'havia de fer
i no s'ha fet res. Llavors, jo crec que en aquest sentit hem de ser
corresponsables tots i tenir memòria. 

Dit això, evidentment la resposta molt clara d’aquesta
consellera i de la conselleria és que no es modificarà el projecte
abans de la seva adjudicació, és a dir, aquesta és la resposta
que, ara, fins i tot, li puc ampliar, perquè no hi ha cap tipus de
contradicció en absolut respecte d’això, precisament per una
raó, vostè ja ho ha dit. És evident que nosaltres el que volem és
dur endavant el torrent de Manacor, per la senzilla raó que ens
preocupa el que va passar més de deu anys, fa ja bastants
d’anys, i per tant que no torni a succeir i per responsabilitat
creim que s’ha de dur endavant. El fet de fer un nou projecte
significaria també com vostè perfectament sap, que hauria
d’anar a exposició pública, hauria d’estar tota una sèrie d’anys,
diria jo, la qual cosa retardaria el projecte. Però evidentment,
també, volem fer una sèrie de modificacions puntuals, a l’hora
d’haver-se adjudicat que, per altra banda, es fa a totes les
obres, no és res nou, i també vostè ho sap.

Per tant, el propòsit d’aquesta conselleria, i així també ho ha
entès la Direcció General de Recursos Hídrics, i a més ho hem
fet saber a la Direcció General d’Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente del Govern
espanyol, que les millores proposades pel desviament del
torrent de Manacor no suposin una modificació del projecte
actualment aprovat i pendent d’execució, però és evident que
saben que nosaltres volem fer una sèrie de modificacions, però
no suposen, com he dit, la modificació del projecte. Una vegada
analitzat aquest projecte, de desviament del torrent de Manacor
i del seu modificat, els  serveis tècnics de la Direcció General de
Recursos Hídrics consideren que és convenient que el projecte
contempli una solució global que inclou tant el traçat existent
com el seu desviament. En aquest sentit, és necessari
solucionar, de forma racional, l’íntima secció existent aigües
avall de l’avinguda del torrent, això pot suposar dissenyar les
seccions del desviament projectat, tenint en compte el cabdal
que podria encabir l’endegament urbà actual.

D’altra banda, l’estimació del cost de la rehabilitació del llit
del torrent de Manacor, soterrat per l’avinguda del torrent es
troba en torn dels  170 milions de pessetes i, per tant, deixant de
banda les eventuals reduccions del projecte principal i entenent
totes les actuacions dins la mateixa solució a les revingudes a
Manacor, les actuacions proposades podrien encabir-se com a
obres complementàries del desviament projectat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula, Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, memòria, en tenc,
evidentment això és un projecte del 94 aprovat després el mateix
projectes pel govern del Partit Popular, i dotat econòmicament
pel govern del Partit Popular, cosa que el govern del Partit
Socialista no va fer mai, i el govern socialista governa amb
vostès, no governa amb nosaltres.

Vostè em diu, em diu que evidentment no modificarà el
projecte, però que després, una vegada aprovat aquest
projecte, executat aquest projecte, concedit aquest projecte,
vostè el modificarà, però no només el modificarà en els seus
aspectes mínims, com pugui ser modificar una paret, sinó que
vostè agafarà els doblers d’aquest projecte i se’ls endurà a
modificar un altre traçat. La veritat és que m’ho hauria
d’explicar, Sra. Consellera, jo sí que conec l’administració, hi he
estat dos anys, la veritat és que nosaltres no érem capaços de
fer aquestes filigranes de què és capaç vostè, la veritat és que
ens ho haurien d’explicar.

És el mateix que vostès fan exactament en el tema de
carreteres, demanen carreteres per fer autopistes, i després
volen fer desdoblaments, és a dir, supòs que deu ser
exactament el mateix, vostès el que volen és que els donin els
doblers i després fer el que vulguin vostès. Això, vostè sap que
tècnicament no és possible, tècnicament, si vostè no acompleix
aquell projecte, que evidentment aquell projecte pot tenir
modificacions, com té tot projecte, això ho sabem, unes
modificacions mínimes, però vostè no pot agafar els doblers del
desviament del torrent per arreglar el llit actual, són dos
projectes completament distints. Vostè engana la gent, vostè
engana el batle de Manacor quan li diu que no modificarà el
projecte, i el batle de Manacor, a pesar que no és del meu partit,
és la màxima representació del municipi. Jo crec, Sra. Consellera,
que la seva opinió i la del poble de Manacor, com a mínim
l’hauria de tenir una miqueta més en compte.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Per tancar la qüestió, té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, escolti, en primer lloc,
jo crec que hauria de tenir una mica amb determinades paraules
que diu. Aquí no s’engana absolutament ningú, qui ha
enganat, en tot cas, va ser qui va dir, en el seu moment, que el
tema del torrent era un tema prioritari, i precisament no va fer
res. I no em retregui certes qüestions, perquè llavors sí que li
puc dir que durant aquests quatre anys de l’anterior legislatura,

el Govern de l’Estat espanyol precisament ja hagués pogut dur
endavant obres al torrent de Manacor, i no n’ha feta ni una,
amb això no es tracta ..., tots tenim memòria, evidentment, i jo
precisament més que apel·lant, no només a la memòria, que crec
que sempre s’ha de tenir, sobretot en moltes qüestions i
concretament amb el tema d’aigua, perquè sembla que no
existeix, en segon lloc, el que jo li demanaria és
corresponsabilitat en aquest tema. Supòs que tant a vostè, pel
que representa, com a mi, com a consellera de Medi Ambient,
el que ens interessa és que el torrent de Manacor es pugui fer
amb la màxima agilitat possible i, per tant, solucionar o intentar
solucionar un problema que ve de molt enrera i que, per tant,
precisament, és un tema que també vostè coneix, que a
Manacor es viu de manera molt intensa.

Aleshores, solucionem un problema, de quina manera
podem solucionar el problema?, idò, en primer lloc, fent ja el
torrent d’una vegada per totes, fer-lo ja d’una vegada per totes.
Si es fa, és evident que nosaltres, és clar que les modificacions
que volem introduir no són modificacions, i vostè en dos anys
no sé si coneix molt bé l’administració, quan es fa un projecte
sempre hi ha modificats d’aquest projecte que es fan mentre es
fa el projecte, no és absolutament nou, ni és qüestió d’enganar
ningú ni tot això. Jo crec que hem de ser una mica seriosos, i
hem de parlar, precisament, que aquestes modificacions van, a
més, amb criteris tècnics molt clars, jo els he dit, li he explicat i
li he tornar a repetir, que és necessari solucionar de forma
racional l’ínfima secció existent aigües avall de l’avinguda del
torrent, això  suposa una millora de cara tant a l’endegament del
torrent com a la solució del tema d’aigua.

Per tant, crec que a vostè el que li interessa, supòs, és fer un
torrent en condicions, que pugui recollir l’aigua pertinent, per
tant que hi hagi un modificat d’aquest projecte dins això no és
absolutament res nou i, a sobre, és conegut absolutament per
totes les administracions que pertoca. El que passa és que es
vol posar el problema que es pugui fer el torrent, aquesta és la
veritat, el problema és que el Ministeri de Medi Ambient no
està disposat que precisament aquest govern pugui resoldre
aquest problema d’una vegada per totes.

També li he de recordar que es poden fer obres
complementàries per un 20% de l’import pressupostat al
projecte inicial, aquest és un tema que hi és en totes les obres,
és en totes, per tant, aquests modificats es poden fer
perfectament. Es poden fer modificacions sobre el projecte
inicial aprovat fins a un 20% del projecte inicial, segons la Llei
de contractes, per tant no es fa cap tipus d’incompliment de res,
al contrari, es vol dur endavant un projecte que, d’una vegada
per totes, doni al poble de Manacor una solució a un problema
que vostès coneix, que és molt seriós. I, precisament, jo
demanaria la corresponsabilitat del seu partit i la
corresponsabilitat del Ministeri de Medi Ambient que és qui ha
de destinar els doblers a aquestes obres.

Dit això, i per acabar, dir-li també que és evident que el
torrent de Manacor, aquesta conselleria de Medi Ambient el vol
fer amb uns signes del menor impacte ambiental que puguin
tenir, crec que és una qüestió fonamental, no només per a
aquesta conselleria, sinó que també redundarà en benefici del
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poble de Manacor. Per tant, només he de dir que deman la total
col·laboració del seu partit, que estic segura que existirà per a
un tema que ve de molt enrera, com és el del torrent de
Manacor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló.

I.5) Pregunta RGE núm. 3946/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expropiació de terrenys al torrent de Manacor.

En darrer lloc, procedirem al debat de la pregunta RGE núm.
3946/00, relativa a l’expropiació dels terrenys del torrent de
Manacor. Té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és molt clara, ens
agradaria que ens explicàs quan tendrà a punt vostè les
expropiacions que ha de fer dels terrenys per poder fer aquest
projecte que està aprovat.

Vostè demana al Partit Popular corresponsabilitat,
corresponsabilitat total, Sra. Consellera. Als pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2001, hi ha la partida econòmica
perquè vostès puguin fer el torrent de Manacor, el Partit
Popular ha complit, el Partit Popular, gràcies al seu ministre
Jaume Matas, al qual vostès dia rera dia intenten criticar,
intenten fer culpable de tots aquests grans mals, avui els dóna
una solució per al torrent de Manacor, que no és altra que la
dotació econòmica perquè vostès puguin dur endavant el
primer projecte, no el segon. Vostè no m’ha de confondre dient-
me que hi ha un projecte sol, són dos distints, un del
desviament i un altre de la millora del llit actual.

A nosaltres ens agradaria, amb aquesta pregunta, saber
exactament com té vostè el tema de les expropiacions, perquè
una vegada que vostè tengui totes les expropiacions fetes, es
pot contractar directament l’obra. Aquesta és la seva
responsabilitat en aquests moments, Sra. Consellera, fer les
expropiacions; la responsabilitat del Ministeri de Medi Ambient
és dotar econòmicament els pressuposts generals de l’Estat
perquè es pugui fer l’obra feta, el Govern central, el ministre
Jaume Matas ha fet la seva feina, ens agradaria saber com té la
seva.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar, té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, contestant-li
concretament el que vostè m’ha demanat, el projecte de
desviament del torrent de Manacor fou aprovat l’11 de
novembre del 94, per la Direcció General d’Obres Hidràuliques
del MOPMA, als efectes de la informació pública; el 24 de juny
del 97, la Secretaria d’Aigües i Costes va aprovar l’expedient
d’informació pública i el projecte modificat, que està aprovat;
el Consell de Govern de les Illes Balears va declarar l’1 d’agost
del 97 la urgència de l’ocupació dels terrenys necessaris; els
tràmits del procediment expropiatori es varen suspendre
després  d’aixecar les actes prèvies entre els dies 4 i 8 de maig
del 98. A principi de l’any en curs, és a dir, del 2000, es va
reprendre la tramitació referent i actualitzant els fulls de depòsit
que havien estat encarregats a una assistència tècnica per
després  formalitzar les actes d’ocupació. És previst que el
Consell de Govern modifiqui pròximament la dotació
pressupostària  de les indemnitzacions per ocupació dels
terrenys que inicialment només s’havien previst en tan sols 57
milions de pessetes. Pot estimar-se que les expropiacions
puguin estar formalitzades als primers mesos de l’any 2001.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Pastor, té la paraula en torn de
rèplica.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies per la seva resposta i esper que una vegada hagin
acabat les expropiacions i si vostè compleix els terminis de
temps que vostè m’ha dit, es puguin començar les obres
d’aquest torrent que jo crec que tots desitjam.

Esperem que vostè no faci el mateix de les dessaladores,
que assegurava que el ministre Jaume Matas no inauguraria cap
dessaladora i li deixi inaugurar qualque torrent, perquè això serà
senyal que està fet.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Per tancar la qüestió, té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri jo li he de dir dues
coses  que convendria aclarir. En primer lloc, el tema de les
expropiacions, així com les va deixar l’anterior govern, la veritat
és que realment estam en una situació francament difícil, ja li he
explicat les situacions com estaven i com s’havien deixat, amb
una destinació pressupostària mínima i, a més, amb una
situació, si més no, amb el que havien fet els tràmits, realment
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que deixava molt a desitjar. Per tant, aquest govern demostra
clarament la voluntat de, precisament, resargir aquesta situació
i posar fil a l’agulla i començar amb el tema d’expropiacions
d’una manera seriosa, destinant una partida pressupostària
major, i no només això, sinó fent les coses com toca i no fent-
les de qualsevol manera, com de vegades s’ha fet.

I, en segon lloc, dir-li també que precisament aquesta
actuació davant aquest tema, li torn a dir clarament que quan hi
ha voluntat política de voler fer una cosa, quan hi ha voluntat
d’acord institucional, és quan les coses es  poden fer, quan el
que es vol és posar entrebancs i problemes, és quan les coses
no es poden fer. I jo crec que, en aquest sentit, el que crec que
hauria de fer el Partit Popular, el que també hauria de fer el
Ministeri de Medi Ambient, és no posar problemes per dur
endavant una situació que si hi hagués voluntat, evidentment
es podria solucionar. Jo esper que el problema del torrent de
Manacor se solucioni, no per inaugurar-lo, sinó perquè
realment la població de Manacor pugui tenir aclarit aquest tema,
sigui quan sigui i sigui qui sigui que ho inauguri. L’important
és arreglar el problema de Manacor, que li vull recordar que fa
més de deu anys que coetja i ningú no ha estat capaç
d’arreglar-lo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.1) Compareixença RGE núm. 4147/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, per tal d'informar
sobre la situació en què es troben actualment les instal·lacions
de les estacions depuradores de Menorca.

Una vegada esgotat el debat de les preguntes, passam al
debat del segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença, amb RGE núm. 4147, sol·licitada per quatre
diputats membres de la comissió, pertanyents al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la situació en què
es troben actualment les instal·lacions de les estacions
depuradores de Menorca, de la consellera de Medi Ambient,
aquí present.

Per tant, té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. D’acord amb la sol·licitud de compareixença,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, davant aquesta
comissió, demanant quin és l’estat de les instal·lacions de les
estacions depuradores de l’illa de Menorca, he de donar la
informació següent.

Actualment, les depuradores públiques de Menorca tenen
un adequat funcionament en relació a la qualitat de la (...) de la
sortida, segons la normativa vigent, que és el Decret 13/1992,
que regula l’evacuació d’abocament líquids procedents de
plantes de tractament d’aigües residuals urbanes, i la Directiva
91/271, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.
D’acord amb els controls efectuats pel laboratori d’aigües de la
Direcció General de Recursos Hídrics, els rendiments de les
depuradores de l’illa de Menorca superen els establerts a la
normativa vigent esmentada. 

Dit això inicialment, entraré a explicar cada una de les
depuradores, l’estat en què es troben.

La depuradora d’Alaior, l’estat de conservació general
referent al seu aspecte extern és bo, a pesar dels anys que té la
instal·lació de referència. Les mesures de seguretat i contra
incendis estan incompletes i, en conjunt, la planta presenta un
estat, respecte de les seves instal·lacions, deficient, derivat
d’una incorrecta aplicació del manteniment contractat durant
aquests  darrers anys. La part més deteriorada és la de
pretractament, ja que aquestes instal·lacions es troben en mal
estat. Així mateix, s’aprecia un desgastament elevat de la
instal·lació dels  soplants i, finalment, la instal·lació elèctrica de
la planta és deficient tant per un mal disseny a l’hora de la
ubicació, com per efecte de la corrosió per humitat i àcid
sulfhídric.

Aquesta és  tota la informació que se’ns ha donat per part
de l’estudi que vàrem encomanar a l’empresa Lloyds, respecte
de l’estat de manteniment de les depuradores, pel que fa
referència, concretament, a la depuradora d’Alaior. Cal dir
també que respecte del tema de les aigües, com he dit, es troba
amb un rendiment mitjà des del 98, amb un 96% en demanda
química d’oxigen, amb un 97% en demanda bioquímica d’oxigen
i amb un 95% de sòlids en suspensió. La qualitat mitjana de
sortida d’aquests  paràmetres és inferior al límit de la normativa
i, per tant, es fan solucions per resoldre aquesta situació.

Respecte de la depuradora de Cala’n Porter, l’estat de
conservació general respecte del seu aspecte extern és correcte,
en conjunt la planta presenta un estat adequat en línies
generals, únicament s’ha d’assenyalar el seu desgastament
important en els equips de soplants; la instal·lació de
desodorització presentava deficiències que han estat
corregides amb una nova instal·lació. Concretament, el
rendiment mitjà, la qualitat mitjana de sortida dels paràmetres és
inferior als límits de la normativa que he esmentat abans.

Respecte de la depuradora d’es Mercadal, l’estat de
conservació general respecte del seu aspecte extern és bo,
falten instal·lacions de seguretat i contra incendis, i, en conjunt,
la planta presenta un estat correcte, si bé s’aprecia una
deixadesa, diríem, en el manteniment, que incideix en el correcte
funcionament dels soplants. La instal·lació elèctrica té
problemes de corrosió a causa d’un deficient disseny i
ubicació. La qualitat mitjana de sortida dels paràmetres de
l’aigua és també inferior al límit de la normativa, ja que és una
planta de llacunatge.
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Respecte de la depuradora de Sant Climent, l’estat de
conservació general respecte del seu aspecte extern és bo, les
instal·lacions de seguretat i contra incendis, també són
incompletes. En conjunt, la planta presenta un estat general,
diríem, bo. El rendiment mitjà respecte de la sortida dels
paràmetres de demanda de química d’oxigen, bioquímica, de
sòlids en suspensió, és inferior als límits de la normativa.

La depuradora de Sant Lluís té un estat de conservació
general correcte, si bé presenta una certa deixadesa quant a
baranes i enllumenat, instal·lacions de seguretat i contra
incendis  incompletes. Pel que fa al pretractament, els tamissos
estan en bon estat, els (...) de sortida de sòlids funciona
correctament, el sistema de desarenat, desengreixat, és fora de
servei per una avaria que es troba en reparació; els soplants
funcionen correctament amb valors de consum i temperatura
correctes; els decantadors, l’estat de conservació està
deteriorat i requereix operacions de reparació. Per una altra
banda, els quadres elèctrics i de control presenten alguns
problemes de corrosió deguts a la ubicació i al disseny, i, en
conjunt, es pot afirmar que la planta presenta un bon estat de
conservació, si bé és necessari efectuar algunes reparacions en
el sistema de pretractament i decantador. La instal·lació elèctrica
està mal dissenyada i ubicada, i dóna lloc a un problema
important de corrosió. Respecte de la sortida de la depuradora
de Sant Lluís, que recull el poble de Sant Lluís, zona costera, el
rendiment mitjà i la qualitat mitjana de sortida d’aquests
paràmetres és també inferior als límits de la normativa.

Pel que fa a la depuradora de Cala Galdana, l’estat general
de la planta respecte del seu aspecte extern és deficient a causa
de l’antiguitat d’aquesta depuradora i del baix manteniment a
què ha estat sotmesa. S’ha de destacar que dita planta serà
substituïda en breu per una de nova, i les instal·lacions de
seguretat i contra incendis són incompletes. En conjunt, es pot
afirmar que l’estat és deficient, la planta ha estat mantinguda de
forma molt incorrecta i presenta deficiències greus en totes les
seves instal·lacions, excepte en els equips de soplants.
Respecte de Cala Galdana, s’ha de dir que la qualitat mitjana de
sortida dels paràmetres de química d’oxigen, etc., és també
inferior als límits de la normativa.

Respecte de la depuradora de Ciutadella nord, l’aspecte
extern és regular, algunes baranes presenten un mal aspecte,
així com vials i tancaments, instal·lacions de seguretat i contra
incendis incompletes i, en conjunt, la planta presenta un estat
deficient que es deu a la seva antiguitat i a la mala conservació
i manteniment que ha sofert durant els darrers anys. S’han
aprovat obres de substitució d’alguns dels equips més crítics,
les instal·lacions més importants es troben en un estat greu i,
per tant, requereix d’una clara i ràpida instal·lació nova. Pel que
fa al seu rendiment mitjà i a la qualitat mitjana de sortida dels
paràmetres de l’aigua, també són inferiors al límit de la
normativa.

La depuradora de Ciutadella sud presenta un aspecte extern
bo, excepte en pintura d’equips i canonades exterior, que fan
veure un escàs manteniment, la planta compleix quant a
seguretat i contra incendis, i el seu estat general és deficient en
els  equips corresponents a sistemes de primària i secundària,

mentre que la instal·lació de tractament terciari funciona
adequadament. S’ha de dir que és de recent construcció, la
planta té un problema d’un baix nivell de manteniment durant
aquests  cinc darrers anys i els equips principals estan
deteriorats. La instal·lació elèctrica, en la part ubicada a la sala
de deshidratació, presenta corrosió a causa d’una mala ubicació
i d’un mal disseny. La qualitat mitjana de sortida també es troba
per davall dels límits de la normativa.

Respecte del Migjorn Gran, la planta està en procés de
construcció i no és encara operativa.

I respecte de la depuradora de Ferreries, s’ha de dir que és
una planta de gestió municipal, la seva qualitat mitjana
d’aquests  paràmetres és també inferior als límits de la
normativa, ja que es de llacunatge.

Donada aquesta informació genèrica de l’estat de
cadascuna de les depuradores de Menorca, he de dir que, com
a conclusió, a l’estat de les depuradores de Menorca, en
general, hi ha deficiències clares de manteniment, aquestes
deficiències es deuen a un manteniment deficient en aquests
darrers cinc anys que ha dut, com a resultat, un estat bastant,
bastant problemàtic, respecte de les depuradores.
Concretament les depuradores que es troben, segons l’informe
que ens ha fet l’empresa Lloyds per a Ibasan, respecte del
manteniment, les depuradores que es troben amb més mal estat
són les de Ciutadella, Cala Galdana i Alaior. Les que es troben
en un estat millorable són les d’es Castell, Cala’n Porter, Sant
Tomàs i es Mercadal. I les que es troben en una situació més
dona són les de Sant Lluís i la de Binibeca, que també és al
terme de Sant Lluís.

Per tant, dit això, som totalment conscient que aquest
problema de manteniment s’ha de corregir, així com qualsevol
dels  altres problemes que es donen a les depuradores de
Menorca, i en aquest moment ja es fan actuacions per poder
solucionar els problemes que s’hagin pogut produir.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
d’aquesta sessió durant un temps màxim de 45 minuts. Jo
demanaria als portaveus a veure si procedeix suspendre per
formular les preguntes o preparar les qüestions que considerin
necessaris.

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Podem començar quan la presidenta vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc, per tant, que podem continuar. Així, per formular les
preguntes  o observacions, correspon ara, en primer lloc, al Grup
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Parlamentari Popular, que és qui ha demanat la compareixença.
Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Moltes gràcies, presidenta. Consellera de Medi Ambient,
gràcies per la seva compareixença aquí, jo crec que ja era hora,
la consellera de Medi Ambient ni pot dir que les EDARs de
Menorca no funcionen, perquè vostè és la responsable i és qui
ha de fer funcionar, que es reciclin d’una manera adequada les
aigües depurades. Que són insegures i són millorables, és feina
seva, és feina d’Ibasan, Ibasan construeix, manté i les estacions
de bombeig esdevenen deficients, vostè ha de planificar les
inversions i ha de millorar perquè totes aquestes estacions
depuradores a Menorca funcionin. És únicament i
exclusivament responsabilitat de vostè.

Ha estat un any a reaccionar, no té cap interès perquè hi
hagi aigua a Menorca, per un motiu molt senzill, no vol que hi
vengui gent. Ho va dir a Alemanya, “a Balears hi sobren 7
milions de turistes”, vostè vol que l’aigua no funcioni, sigui
dolenta, no vagi bé, vostè ho va dir. I ha estat un any i mig per
dir-nos que les EDARs de Menorca no funcionen, ha perdut un
any i mig.

Vostè va fer, va presentar una auditoria de Lloyds, jo fa més
de dos mesos la hi vaig demanar i encara esper aquesta
auditoria que, per cert, m’agradaria que me l’enviassin
urgentíssimament, i vostè prefereix dir, i els seus director
generals  també, a tota Menorca, la inseguretat, la manca de
funcionament i la deixades que hi ha de totes les estacions
depuradores. I açò jo crec que no és seriós. Vostè, el pacte
d’esquerres, paradigma i bandera de la clarividència, nosaltres
no és així, perquè encara esperam aquests informes per
estudiar-los i poder-los contestar adequadament, i no d’una
compareixença que hem hagut de demanar i vostè ha hagut de
venir.

Tengui en compte que el Grup Popular de Menorca
representa la meitat dels votants de la nostra illa, i que el
problema d’aigua, de depuració i de terciarització i reg agrícola,
és molt important, per a nosaltres és vital. I nosaltres no volem
entrar en una guerra de qui és que ho ha fet malament, sinó que
volem unes solucions a futur, sobretot ara que el camp de
Menorca passa una crisi greu i ho necessita d’una manera
urgent, estable, segura, amb inversions que siguin factibles.

Però anem punt per punt. Ciutadella sud, la més important
en aigües depurades, es troba en condicions, jo pens que
depura perfectament, és de sistema terciari, dóna cobriment a
30.000 usuaris, a 60.000 a l’estiu, amb 10.000 metres cúbics dia,
i el reg té un tipus que pot regar, segons els informes de
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, i es troba dins els
paràmetres de la Unió Europea. Si no és així, a mi m’agradaria
que em fes arribar els informes que exactament indiquen que no
és així. I és més, a mi el que m’agradaria és que si hi ha una
manca de deficiències, les modifiqui, però ja parlarem del tema
de seguretat al final. Allà hi falta una cosa urgent, que és la
formalització de la comunitat de regants, que realment açò seria
molt bo perquè totes les aigües, com que és una de les tres que

tenen tractament terciari, puguin donar sortida per a reg al
camp.

Ciutadella nord. Com vostè sap, és una depuradora
convencional, té un funcionament regular perquè es troba vora
la mar i el salobre l’afecta molt, sobretot els vents, que a
Menorca en tenim de Tramuntana, Mestral i sobretot Ponent
que, per cert, ve de Mallorca, està devora la mar, allò és d’una
roca compacta, no es pot regar, realment ni per pors absorbents
i difícilment un tractament terciari seria factible. Estic d’acord
amb vostè que és urgentíssima una nova planta, a mi
m’agradaria saber quan pensen construir aquesta nova planta.

Maó, es Castell, evidentment no té cap problema perquè és
la darrera depuradora que es va fer. Jo me’n record, cada
vegada que hi havia eleccions generals, el Sr. Borrell de feliç
memòria, venia allà i deia que l’any que ve la farien, i al final, el
95, vam ser nosaltres que la férem, la construírem, i com que és
la més moderna, és la més eficient, però curiosament, els actuals
6.500 metres cúbics dia, van a la mar, i açò és imperdonable. Per
tant, pregunta primera, o tercera o quarta, no sé quina és ja,
aquesta aigua que se’n va a la mar, quan la podran aprofitar, on
la duran i quina inversió pensen fer-hi actualment.

Sant Lluís és un dels punts que jo estic cansat de dir-li que
és seriós, que té uns problemes greus de salinització, igual que
al sud de Ciutadella, a la zona del Xoriguer, i que els pous de
cada vegada s’han de fer més a l’interior perquè tots esdevenen
salinitzats, i açò per a un municipi turístic costaner, que ha
d’atendre una demanda urbana i turística, és molt greu si no hi
ha realment unes previsions de futur. Actualment, la que hi ha,
només un terç és de terciari, però jo crec que la primera
pregunta que li faig és, la resta quant pensen terciaritzar-lo, i, és
més, quan pensen ampliar-lo, perquè evidentment es troba al
màxim del seu rendiment i totes les instal·lacions com a totes les
empreses, a totes les fàbriques i a tot l’immobilitzat,
s’inverteixen en produccions productives, en maquinària i es
fan les inversions pertinents, es renoven els equips i després
la tecnologia també canvia molt ràpidament des de fa deu anys
a ara, i jo crec que açò és una cosa que medi ambient ha de tenir
en compte i no li ha de venir gens de nou, perquè mai no
començaríem una cosa esperant el darrer tret d’investigació,
d’innovació, si no, no començaríem mai, però jo crec que avui
totes les aigües, en principi, són depurades, el que s’ha de fer
és tenir en compte que aquesta depuració sigui complerta, total
i garantida. Per tant, el 70% restant de tractament terciari, quant
a Sant Lluís i quant a l’ampliació.

 Es Mercadal. Evidentment, és un sistema de llacunatge,
vostè ho ha dit molt bé, és un sistema que cobreix 8.500
habitants, 1.600 metres cúbics dia, i a aquesta sí que s’està fent,
ho sé, per part d’es Mercadal, una comunitat de regants i hi ha
un gran interès, sobretot perquè és un municipi molt ramader,
que es puguin emprar per regar. De fet, ja es fa, però pens que
sí, que la qualitat s’hauria de millorar, i també s’hauria d’anar,
ja sé que la injecció d’oxigen mixta ha millorat moltíssim, però
crec que un terciari seria un bon objectiu.
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I vostè m’ha parlat de la planta municipal de Ferreries, allà
s’hi ajunten, con sap vostè, les residuals i les pluvials, ve a ser
com un paner, i el sistema de llacunatge hi funciona malament,
però és vostè que hauria d’anar a Ferreries, al batle, i dir-li
“quin problema tens?”, per donar-li una solució. Ho pensa fer?,
pensa anar a Ferreries a demanar al batle quin problema té?

Cala Galdana. Escolti, no em diu res de nou de la
depuradora, però és que va dos anys, nosaltres la vàrem
adjudicar, jo el que no entenc és per què encara no han iniciat
les obres, a mi m’agradaria que m’explicàs per què no s’han
iniciat les obres, per què és, i a veure quina solució, quan i com
es donaran aquesta ...

La de Sant Climent, estic d’acord, és una estació depuradora
petita, de reg agrícola un poc, però també com a les altres, hi
manca la terciarització.

I a Alaior també hi ha un problema, que hi conflueixen les
residuals  i les depurades, i jo el que li deman és que quan,
efectivament, quines partides pressupostàries té per ampliar-la,
per millorar-la i per donar-li més seguretat.

En conclusió, jo pens que a Menorca totes les aigües són
depurades, hi manca, açò sí, una planificació estricta quant a
conservació, hi manca més inversió pública, el seu pla
hidrològic de Balears només dedica 7.200 milions a Menorca,
que és un 7,4 del 98, 2006-2016, i nosaltres creim que una
destinació de 2.376 milions només a les EDARs és totalment i
absolutament insuficient. Vostè sap que el pla de xoc de 1.000
milions d’ara fa un any, prest farà un any, cap d’aquests van
venir a Menorca, per tant, Menorca té tots els ingredients
objectius de dir, no, és la que millor ho té en aigua, és la que
millor es comporten els menorquins i, per tant, menys inversió
anirà cap allà.

L’altre dia vaig llegir que Ibasan 2001 comportarà una
inversió de 6.245 milions en sanejament i depuració d’aigües,
m’agradaria que em confirmàs aquesta xifra i saber quins
d’aquesta quantitat aniran a Menorca.

I després un tema molt greu, que és comú a totes i que per
açò per a mi és molt seriós, a veure quins plans de prevenció de
salut i accidents té Ibasan, quina és la planificació d’inversió,
perquè el que sí veig és que incompleixen totalment la Llei
31/95, i, per tant, com que açò afecta les persones, jo aquí vull
ser molt seriós i li deman responsabilitat i que açò es compleixi.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. De la intervenció de la consellera
i del portaveu del Grup Popular, hem deduït que hi ha molta
feina per fer a les depuradores de l’illa de Menorca, que fins al

dia d’avui hi ha hagut una deixadesa en el funcionament i en el
manteniment d’aquestes estacions depuradores i que, per tant,
hi queda molt a fer.

Una altra qüestió que s’ha dit és que totes les aigües de
Menorca són depurades, jo pens que és una afirmació falsa, no
totes les aigües passen per depuradora, encara hi ha nuclis de
població que no tenen depuradora allà on aboquin els (...)
d’aquests nuclis i que, per tant, no només hi ha d’haver una
feina de manteniment, sinó una feina de nova inversió.
Nosaltres sabem ben cert que el Govern de les Illes Balears
inverteix en millores, ja ho ha dit la consellera, l’estació de
Serpentona, de Cala Galdana, amb altres inversions que es
faran, i sobretot el fet que des del Govern de les Illes Balears es
plantegés que la Unió Europa participés en les despeses que
generen les noves inversions i el manteniment d’aquestes
depuradores, i veim que quan arriba al Govern de l’Estat, aquest
no remet aquestes inversions que vol fer el Govern de les Illes
Balears a la Unió Europea, i ho canvia per altres inversions.

Per tant, hi ha molta feina per fer, sabem que el Govern
mantindrà aquestes inversions i esperam, i vista la preocupació
del Partit Popular, que tant el Govern de l’Estat com la Unió
Europea participin amb aquestes despeses que necessiten, i és
de suposar que no només seran les depuradores de l’illa de
Menorca, sinó les depuradores de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Dubón.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a
la consellera, que ve acompanyada pel director gerent de
l’Ibasan per la seva presència en aquesta comissió. Quant al
tema de la compareixença, a petició del Grup Parlamentari
Popular, em sembla molt encertada, crec que és prou bo que es
parli en aquest parlament i que l’opinió pública pugui conèixer
quina és la situació en què es troben aquestes instal·lacions.
Crec també molt positiu que la Conselleria de Medi Ambient
hagi encarregat una auditoria per tal de conèixer quina és la
situació real en què es troben aquestes instal·lacions, i també
que hagi estat una auditoria externa, de tal manera que es pugui
fer una avaluació prou bona, sense interferències dels que fins
ara han anat duent tot el seguiment. Crec que és aquesta una
bona mesura que s’ha pres i, per tant, pot ajudar, pot ser una
primera passa important perquè la primera fita que s’ha de
prendre per resoldre un problema és tenir un bon coneixement
d’aquest, per tant, una volta que es coneix quina és realment la
situació, que fins ara no s’havia dut a terme aquest tipus
d’estudis, una volta tenim clar quin és el problema, podem
començar a posar oli al llum i cercar-li solucions.
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Per tant, repetesc, em sembla molt encertada aquesta mesura
que ha pres, de fer aquest encàrrec a una auditoria externa per
conèixer exactament com està aquesta qüestió.

Crec que hi ha un altre tema que valdria la pena destacar, els
problemes no apareixen mai per generació espontània, és a dir
que una política inapropiada quant al manteniment de
depuradores, al llarg de molts d’anys, condueix a aquest tipus
de situacions. Moltes vegades les administracions es
preocupen de fer noves inversions i d’inaugurar noves
instal·lacions, i en aquest sentit, realment, el Govern balear ha
fet molta feina i també hem de ser, crec, seriosos, i hem de
reconèixer que a les Illes Balears en general, tot i que encara,
com ha apuntat el representant del PSM; realment encara queda
algun punt per fer alguna actuació puntuals, però en general, a
les Illes Balears el nombre de depuradores que tenim és bastant
respectable, és a dir que realment el nivell de depuració, quant
a instal·lacions és prou bo. Ara, jo crec que hi ha una segona
passa de part de les  administracions, que moltes vegades és la
que es descuida, que és la part de dur a terme un bon
seguiment. Moltes vegades les administracions preveuen
aquestes  noves instal·lacions, que suposen una inauguració,
donar a conèixer als mitjans de comunicació aquesta nova
instal·lació, i açò realment sí que té transcendència política, en
canvi aquesta feina callada, retirada, que es fa en un segon pla,
de dur dia a dia un manteniment seriós i ben fet, aquesta
qüestió, moltes vegades, els polítics, per desgràcia, no la duen
ben feta, no la fan d’una forma seriosa, i crec que açò és dolent
per a tothom, especialment per a la societat a qui servim. 

Açò, realment, des del Partit Socialista, creim que és el que
ha passat amb el tema de les depuradores, per tant, una política
inadequada durant molts d’anys, ens ha conduït a aquesta
situació. Certament, una actuació que durant aquest any pot
haver estat d’encarregar aquesta feina d’auditoria i de tenir ara
els  resultats no es pot, de cada manera, una feina d’un any,
dient que pogués haver estat no apropiada, de cap manera no
podríem haver arribat on ens trobam, realment aquestes coses
només es poden veure en la seva evolució al llarg dels anys i
crec que realment aquest és el problema real que tenim aquí, a
les Illes Balears.

JO crec que aquest govern, el govern actual, està fent una
feina seriosa intentant tractar el problema de l’aigua en tots els
seus aspectes i, evidentment, també està molt  preocupat i vol
fer una bona feina, quant al tema de la depuració. Des del Partit
Socialista volem encoratjar la consellera i tot el seu equip que
s’ho prengui molt seriosament, quan ho està fent, i encara
voldríem que s’hi dediquin més, perquè aquest pacte de
progrés té com a prioritat màxima poder fer un aprofitament de
les aigües depurades, per tant, aquesta és una qüestió
fonamental i, per tant, crec que aquest govern té una gran
responsabilitat en aquest tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Dubón. Per contestar globalment les preguntes
o les observacions formulades pels diferents portaveus, té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, idò tal com ara intentaré contestar totes les
qüestions formulades pels distints portaveus dels grups
parlamentaris.

Bé, en primer lloc, en resposta al portaveu del Grup
Parlamentari del Partit Popular, li he de dir que jo en cap
moment no he dit que no funcionin les depuradores de
Menorca, jo no he dit això, jo he dit molt clarament i perquè
consti al Diari de Sessions que les depuradores de Menorca
funcionen, tant de bo que funcionen, si no, tendríem un
problema gravíssim que, evidentment, ara no seríem ni aquí,
crec, almenys no hi seria jo, perquè supòs que me n’hauria
d’haver anat a Menorca. Feta aquesta, diríem, broma, dir que jo
no he dit que no funcionaven, sinó que precisament el que he
dit i vull remarcar és que han de funcionar millor, és a dir, les
depuradores de Menorca, igual que la resta de depuradores de
totes les Illes, han de funcionar millor, i per funcionar millor és
evident i necessari que tenguin un bon manteniment, i
precisament és el que, a través d’aquest informe, que
evidentment el farem arribar a tots els grups parlamentaris, no
només al seu, sinó a tota la resta, perquè el coneguin, d’aquesta
empresa prestigiosa que és Lloyds, el que se’ns ha dit de forma
molt clara és que el manteniment de les depuradores, en
aquests  darrers cinc anys, ha estat deficient. Hi va haver
clarament una baixa pressupostària, perquè políticament es va
prendre la decisió que l’important era inaugurar i fer
depuradores abans que mantenir-les. 

Aleshores, amb aquesta decisió, el manteniment s’ha anat
deteriorant i això ha suposat, precisament, que ara ens trobem
amb un dèficit, com he dit, i, a més, concretament a l’illa de
Menorca, he explicat, de les depuradores en un estat que no és
el que tocaria, que això provoca que quan hi hagi un problema
d’una reparació o que hi hagi una reparació a fer, sigui molt més
car, costi més, econòmicament, i evidentment ecològicament,
per tant suposi una inversió major, i per una altra banda també
suposa que la vida d’aquestes depuradores és menor. Per tant,
li vull dir molt clarament a vostè i fer partícips a la resta de
diputats, que tal com es va dir al seu moment, a través d’una
roda de premsa es va donar a conèixer, Ibasan, dependent de la
Conselleria de Medi Ambient, destinarà 1.000 milions de
pessetes  que és el que, a més, ens diu la mateixa empresa, per
millorar el manteniment de les depuradores de les Illes Balears.
Farem aquesta aposta clara, perquè pensam que és un element
fonamental i bàsic per al present i per al futur de les
depuradores de les nostres illes. Per tant, dir-li clarament que en
aquest sentit ens hem posat les piles d’una manera molt clara.
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Per altra banda, li vull dir que és molt clar que per part de la
Conselleria de Medi Ambient i per part del Govern, el problema
de l’aigua, no és que el vulguem arreglar, és que el que
nosaltres volem, precisament , és que el tema de l’aigua es tracti
com s’ha de tractar, d’una manera clara, d’una manera integral,
on aquesta gestió d’aquest recurs escàs a cadascuna de les
Illes, realment sigui una prioritat almenys per a la conselleria, i
jo estic convençuda, a més, per a tot el Govern. I crec que a més
hauria de ser una prioritat de totes les forces parlamentària
d’aquest parlament, perquè crec que l’aigua no és un tema, ni
molt menys menor, sinó que és un tema, sobretot en aquest
moment, de primera magnitud.

Coincidesc amb el seu grup totalment en el que s’ha de
millorar, l’estat de les depuradores, no faltaria més, i per una
altra banda que s’ha de millorar tot el que fa referència a la
depuració que es realitza i a la reutilització de les aigües
depurades. I vull tornar a dir que esper, també, la seva total
col·laboració per poder dur això endavant i que deixem una mica
de banda els elements partidistes i facem el que s’ha de fer, que
és per a aquestes illes, que és, com he dit, tractar l’aigua d’una
manera integral i, per tant, cercar solucions en cada un dels
aspectes.

Dit això, també li he de dir i informar que la reutilització
d’aigües depurades no és una qüestió exclusiva de la
Conselleria de Medi Ambient, és un tema compartit, bàsicament
depèn de la Conselleria d’Agricultura i, per una altra banda, és
un tema compartit amb el ministeri, i més amb el Ministeri
d’Agricultura que no amb el Ministeri de Medi Ambient, així
com també amb Europa. Per tant, és un tema on intervenen
distintes conselleries i distintes institucions també, perquè és
evident que els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca
també tenen alguna cosa a dir. Per tant, jo crec que en aquest
sentit, si realment hi ha la voluntat política per part de tots de
millorar la reutilització de les aigües, crec que ens hi podem
trobar, de fet nosaltres ja hi som, per tant la col·laboració és
total, per cercar solucions entre tots al problema o al que és una
major reutilització de les aigües depurades.

Respecte de la formalització de les comunitats de regants,
li he de dir el mateix, això és un tema que correspon a la
Conselleria d’Agricultura i, per tant, no li puc contestar
concretament aquests temes, perquè són més propis d’aquesta
conselleria que li he esmentat.

Per tant, dit això i dir clarament que nosaltres el que volem
és millorar la depuració i també la reutilizació, i apel·lant
totalment aquesta col·laboració que a més vostè ha dit o jo així
ho he interpretat, que existeix, també ha d’entendre que per a
això es necessiten doblers. Vostè sap perfectament que per fer
aquestes  coses, no només les podem fer de voluntat, també
s’han de fer amb doblers, i aquests doblers, i vostè sap
perfectament quin és el pressupost, no només de la conselleria,
sinó del Govern d’aquesta comunitat, evidentment no és un
pressupost que permeti fer unes meravelles respecte d’això. I
nosaltres per això consideram que també hi ha d’haver una part
important, que Ibasan, si fa falta, s’hagi d’endeutar més, i això
a nosaltres no ens crea cap tipus de problema, però sí que el
crea al Partit Popular, perquè evidentment és una de les

qüestions que, a més, critica, quan es fa algun tipus
d’endeutament per fer infraestructures necessàries per a tota la
societat.

Per altra banda, també, dins aquesta idea que això costa
doblers, li he de dir que precisament no hem rebut el suport del
Ministeri de Medi Ambient pel que fa a temes de depuració, és
a dir, curiosament, així com hi ha un gran allau de dessaladores
i una ajuda enorme en temes de dessaladores, de milions i
milions, resulta que en depuració no hi ha ni una pesseta, a la
qual cosa, realment, jo li he de manifestar, primer de tot, la meva
sorpresa, ja que vostès en fan bandera, del tema de depuració,
durant aquests anys, perquè han fet una política que almenys
han fet moltes depuradores, i a més vostè ara m’explica que
estan per una major reutilització de les aigües ben depurades.
Per tant, jo crec que si és així, la col·laboració del Ministeri
hauria de ser total per dur endavant projectes, tant amb
pressupost propi, del mateix govern, com amb pressupost del
fons de cohesió, que li he de dit, vostè ho sap perfectament,
que els fons de cohesió europeus, en tots els projectes que
varen presentar, que evidentment alguns, i li puc dir quins són
els que vàrem demanar per a Menorca, idò resulta que ens han
donat zero pessetes, jo crec que això el que demostra és que no
hi ha una intenció clara de voler realment impulsar una política
de depuració bona, com cal, de depuració, a més, a nivells
adequats, com diuen des d’Europa, i per una altra banda, per fer
una bona reutilització.

Quines obres s’haurien de fer a Menorca?, les hi puc dir
molt clarament, s’hauria de fer una nova depuradora a Maó, a
la zona costanera de Sant Lluís, i el pressupost estimat és de
400 milions de pessetes. S’hauria de fer una nova depurada a es
Mercadal, a la zona del port d’Addaia, que està encara per
definir la ubicació i el dimensionament i que encara no es pot
definir el pressupost. S’hauria d’ampliar el terciari de Sant Lluís
fins al total del cabdal, aproximadament 2.000 metres cúbics dia,
i el pressupost aproximat és de 100 milions de pessetes. A
Ciutadella nord s’està fent una obra de reforma, de 60 milions
de pessetes. A Cala Galdana una nova depuradora en terciari
d’aproximadament 200 milions de pessetes, i el projecte
d’energia eòlica a Ciutadella nord, de 100 milions de pessetes.

Tots aquests projectes, nosaltres els vàrem presentar per
tenir pressupost de Brussel·les, i li ho he dit, zero pessetes per
a Menorca, per a Mallorca, per a Eivissa i per a Formentera.
Nosaltres, evidentment, des de la Conselleria de Medi Ambient
impulsarem o intentarem impulsar aquests projectes, perquè
creim, com vostès, que són absolutament necessaris.

També li he de dir al portaveu del Partit Popular que esper
la total col·laboració del seu partit i per tant, també, de tot el
que això  significa, Ministeri de Medi Ambient inclòs, en el que
fa referència al tema de millorar la depuració de les aigües de
Menorca.

Per altra banda, i ja entrant a contestar als portaveus del
Grup del PSM i del Partit Socialista, he de dir que, evidentment,
agraesc el fet de veure necessària aquesta necessitat de
planificar, de tenir en compte, que el manteniment és un element
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fonamental pel que fa a fer una bona depuració i, per tant,
d’assegurar la vida de les depuradores a mig termini, i, per altra
banda, també el reconeixement que hi pugui haver que això
necessita una inversió important, una inversió que, a més, no
pot dur a terme exclusivament el Govern de les Illes Balears,
sinó que s’ha de dur en col·laboració amb altres, amb el
Ministeri de Medi Ambient i amb Brussel·les i que, per tant, jo
esper que des d’aquest punt de vista, ja que estam tots
d’acord, realment puguem dur endavant una política de
depuració com cal, beneficiant bàsicament la població i no
mirant de fer una lluita de l’aigua que és inexistent, per altra
banda. Creim que a nosaltres ens pertoca solucionar i no crear
problemes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara el torn de rèplica
que, com saben tots vostès, és per a un temps màxim de cinc
minuts. Té la paraula, pel mateix ordre, per part del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera. Primer de tot, el que
sí ens agradaria és rebre aquesta auditoria de Lloyds, perquè
sense aquesta auditoria mal fa discutir, mal fa esbrinar els punts
que a nosaltres  ens puguin interessar i mal fa dir on nosaltres
creim que s’haurien de donar prioritats. Però és que si feim un
repàs a totes les depuradores que hi ha, i moltes particulars
també a urbanitzacions i a altres llocs, per tant jo crec que no
solament són aquestes, sinó que n’hi ha més que també
funcionen, és que han de tenir, per a mi, una prioritat o un
objectiu molt clar, primer, terciarització total de totes, i açò és
una planificació que vostès han de fer perquè governen, i
l’Ibasan és l’empresa prioritària per fer-ho, Ibasan, jo crec que
totes les inversions que vagin a aquestes millores no hi ha cap
grup que els  hi pugui fer en contra i discutir-les, dediquen 3 o
2.000 milions més que dedicaran a estudis amb tot el pressupost
del 2001, a aquesta millora de les aigües.

El consens, evidentment que sí, però el consens per a
Menorca, perquè el motiu d’aquesta discussió, el que sí ens
agradaria és que arribéssim a una solució del problema
estructural global, el que volem és, primer de tot, que totes les
aigües depurades vagin per a reg, s’aprofitin, no vagin a la mar,
que hi ha d’haver un conveni amb Medi Ambient?, anem-hi,
que després açò és competència d’Agricultura?, vostès són del
mateix govern del pacte, per tant, parli, coordini’s amb
Agricultura, a veure qui és pertinent de què, i jo sé que el
conseller d’Agricultura també a Madrid ha fet les gestions
oportunes i sembla que van per bon camí, amb el Ministeri
d’Agricultura. Per tant, si la competència de l’aigua és fins a
l’aixeta i a partir de l’aixeta fins al reg és d’Agricultura i fins a
l’aixeta és de vostès, coordinin aquesta inversió, perquè així no
perdrem tant del temps.

Activin les inversions, activin-les, Cala Galdana fa dos anys
està adjudicada, i encara no m’ha dit per quin motiu no s’ha
començat, i a totes les altres si tenim un període de 10 anys,
evidentment, ja n’han passat dos, s’ha de tenir en compte que
les millores, el manteniment i totes aquestes inversions que de
cada vegada la tecnologia implica més, vostès han d’estar al
dia, ho han de planificar i han de posar fil a l’agulla.

De la inversió pressupostada que hi haurà per al 2001,
m’agradaria saber, si no m’ho pot dir ara, ja m’ho dirà, quina
inversió vindrà a Menorca, i si a Ferreries anirà a veure el batle
per dir-li quin problema té i a veure quina solució li donarà
perquè és un problema que per a nosaltres també és greu, i
aquesta població, com totes, necessita d’una solució definitiva
també a aquest problema de l’aigua.

La col·laboració, evidentment, jo crec que el tema de l’aigua
és un tema que ha d’estar damunt partits, el que passa és que
cadascú intenta donar-li una solució diferent, i en açò és en el
que ens hem de posar d’acord i el que hem de discutir, ho hem
de posar damunt la taula, vostè ha de venir, ens ha d’explicar,
ens ha de donar les deficiències, nosaltres ho veim, li deim les
que nosaltres pensam que hi ha, però vostè també, entre tots,
a veure si donam definitivament una solució (...) al problema de
l’aigua de Menorca.

Agrair-li la seva compareixença, demanar-li que ens enviï,
per favor, aquest informe, una vegada estudiat, n’hi tornarem
a demanar una altra per veure les mesures de solució. I,
sobretot, el tema que no és broma, de la seguretat en el treball,
a veure si tenen els plans de prevencions fets, d’acord amb la
Llei 31/96.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Per tancar la qüestió, té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta.  Sr. Diputat, en primer lloc és
evident que la coordinació entre les distintes conselleries del
mateix govern és un fet i és una qüestió que ja es fa i, per tant,
s’intenten cercar les solucions pertinents a aquest tema, però
també vostè com sap, supòs que també ho sap, que per fer
aquest tipus d’actuacions es necessiten doblers, coordinació
també amb moltes institucions que no és tan bona o és més
difícil aquesta coordinació; concretament amb el Ministeri de
Medi Ambient i desconec amb el Ministeri d’Agricultura si hi
ha una bona coordinació o no.

Jo li he de dir que el tema de millorar la depuració per poder
reutilitzar les aigües i poder-les reutilitzar millor, que és un tema
en el qual estam d’acord, evidentment s’han de fer unes
actuacions en aquestes depuradores, i les actuacions en
aquestes  depuradores, com li he dit, requereixen inversions
econòmiques. Jo el que no veig és cap tipus, veig no, és que ni
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tan sols és una opinió, és una realitat, és a dir en aquest
moment, tant pel que fa al Ministeri de Medi Ambient, que té
obligació clara d’haver de fer als seus pressuposts propis,
haver d’entrar o haver de donar o haver d’agilitar doblers o
inversions de cara al que és la depuració, en aquest moment,
almenys pel que fa a depuradores d’Ibasan i, per tant, del
Govern, ha zero pessetes. No, per exemple, en el cas de Palma,
curiosament, que destina el Ministeri de Medi Ambient doblers
a la depuradora de Palma. Curiós. Per altra banda ens sembla
molt bé, perquè Palma necessita una depuració important.

En segon lloc, tots els projectes que nosaltres hem
presentat al fons de cohesió que ha tramitar el Ministeri de
Medi Ambient per a depuració no hi ha una pesseta, zero
pessetes, i jo, això, ho vull dir i ho vull repetir, perquè així com
vostès  em diuen d’una manera reiterada que no ens interessa
el problema de l’aigua, que s’ha de reutilitzar tot, que s’ha de
depurar, -estam d’acord- com així només hi ha 47.000 milions de
pessetes  per a dessaladores i no hi ha cap pesseta per a
depuradores? Jo crec que és un tema en què s’hauria d’aclarir
el Partit Popular: quin problema creu que té l’aigua i de quina
manera s’ha de solucionar. 

Aquest govern ho té clar, molt clar, i aquesta conselleria ho
té molt clar. El tema de l’aigua és un tema integral, que entren
distints elements en allò que és la seva no només solució, sinó
com s’ha de gestionar. Un d’ells és la depuració, perquè l’aigua
depurada és aigua que, com vostè ha dit, va a la mar; si
nosaltres evitam que vagi a la mar es pot reutilitzar precisament
per a rec, sigui agrícola o sigui de tipus turístic o en jardins,
etc., i això faria innecessàries moltes obres de proveïment que
són molt cares i que a més no resolen el problema de l’aigua.

Per tant, jo crec que hem de ser seriosos, hem de ser
responsables  i hem de tenir la capacitat de veure el problema de
l’aigua des d’aquest tema global i, per tant, integrat, és a dir,
hem de veure el proveïment relacionat amb reutilització i, ja dic,
en el tema de depuració d’aigua, en el tema de reutilització, no
se’ns dóna una pesseta i se’ns nega qualsevol tipus de millora
en aquest sentit, i l’única manera de fer-ho és que ho faci el
mateix govern que, evidentment, el mateix govern ja fa molta
tasca perquè té molt clar, com li he dit abans, primer, que ha de
millorar el manteniment, perquè aquesta és una aposta clara per
a la conservació de les depuradores i, per altra banda, que
també ha de fer obres per poder millorar la depuració. Però
també siguem conscients i siguem clars que el tema de l’aigua
s’ha de veure precisament d’una manera estructural, d’una
manera global i, evidentment, no es pot veure només des de la
perspectiva que interessa en funció d’interessos bàsicament
partidistes i no d’interessos reals del que és l’aigua.

Dit això li he de dir que ja concretament, ja que vostè
m’insisteix en Ferreries, jo li he de dir que, a Ferreries, hi ha anat
el director general, ha parlat amb el batle, jo no tenc cap tipus
de problema de parlar amb el batle, no faltaria més, i s’han fet
actuacions per netejar els fons de les llacunes, que s’està fent
i supòs que vostè ho coneix, de fangs, i s’ha brindat la
col·laboració d’Ibasan que, a més, no hi té competències perquè
és una depuradora que depèn de l’ajuntament. Per tant, per part
d’aquesta conselleria i, per tant, de tots els càrrecs d’aquesta

conselleria, hi ha la total disponibilitat -i de jo mateixa- per
parlar amb tots els batles i per intentar cercar solucions als
temes de la depuració de les aigües a Menorca.

Li he de dir també de Cala Galdana, ja que hi ha insistit i crec
que val la pena que li contesti, que el retard és degut a la falta
de llicència d’obres. No és un tema que depengui de l’Ibasan,
és falta de llicència d’obres i, per altra banda, que la Comissió
Balear de Medi Ambient, que evidentment depèn també de la
Conselleria de Medi Ambient però que és un òrgan col·legiat,
va demanar ampliació d’informacions perquè volia tenir un nou
estudi per fer una avaluació d’impacte ambiental. Per tant, Cala
Galdana no és un tema que exclusivament depengui per una
depuració.

Li he de dir, per tant, que quedi molt clar que aquesta
conselleria i aquest govern no només vol posar solucions, sinó
que vol tractar el tema de l’aigua i sobretot el tema de la
depuració, de la reutilització com a un element prioritari, que
espera la col·laboració real i clara per part del Partit Popular i de
totes les institucions en les quals ell hi té alguna cosa a dir,
sobretot el Ministeri de Medi Ambient i el que és tramitar els
fons adequats per poder fer precisament obres a les nostres
illes respecte a depuració. I només dir que en aquest sentit ens
hi trobarem, pot estar segur, Sr. Camps, que ens hi trobarem, en
allò que és millorar la depuració i la reutilització quan hi hagi un
interès clar de millorar la depuració per als ciutadans de
Menorca, independentment del partit al qual sigui vostè o sigui
jo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Esgotat el debat i l’ordre del dia d’avui no em queda més
que agrair la presència i les explicacions de la consellera de
Medi Ambient, així com també del Sr. Horrach, director gerent
d’Ibasan. També la dels diputats i les diputades presents aquí
en aquesta comissió i, per tant, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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