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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Antoni Llamas.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí i Bonet substitueix Neus Marí i Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Marí.

I.- Compareixença RGE núm.4638/00, sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre el Pla de residus sòlids
urbans d'Eivissa i Formentera.

No hi ha més substitucions. Passam idò al debat del punt
únic de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la compareixença
sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
de Medi Ambient, Sra. Margalida Rosselló i Pons, per tal
d'informar sobre el Pla de residus urbans d'Eivissa i Formentera.

Assisteix la consellera de Medi Ambient, acompanyada del
director general de Residus i Energies Renovables, Sr. Nicolau
Barceló. Per tant, té la paraula la Sra. Consellera, a qui donam la
benvinguda.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats. Avui faig la compareixença sobre el Pla de residus
urbans de les illes d'Eivissa i Formentera, que vaig demanar a
aquesta cambra, vull iniciar la compareixença dient que la
realitat de la gestió dels residus urbans de les illes d'Eivissa i
Formentera és clarament en aquests moments una vergonya.

El Pla de residus d'Eivissa de l'any 94 no ha tengut cap
efecte administratiu de gestió, ni cap efecte ambiental positiu.
L'anterior equip de govern del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera no es va sentir al·ludit per l'aprovació d'un pla de
residus que no s'ha desenvolupat. No hi ha, per tant, en aquest
moment un sistema insular públic de gestió operatiu, a
diferència de les illes de Mallorca i Menorca, sinó que les
empreses que fan la recollida a compte dels ajuntaments, duen
els  residus a l'abocador de la Roca Llisa, al terme de Santa
Eulàlia, el qual és explotat per una empresa privada, Erbusa.

Tant el Pla de residus de l'any 94, com la situació ambiental
de l'abocador esmentat, han estat i són encara objecte de
nombrosos expedients de denúncia i d'impugnació. La Unió
Europea té oberta una investigació sobre l'abocador de Roca
Llisa. Per tot això, el cas de Formentera en relació als residus
urbans, que després comentarem, i per la necessitat d'aplicar la

llei de residus i la llei d'envasos, el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera ens varen apurar a
començar les converses per acordar els termes d'un nou pla
director sectorial per a la gestió dels residus urbans, en aquest
cas d'Eivissa i Formentera.

Tant el Govern com l'actual equip de Govern del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, tenien entre els objectius de la
seva política de residus dur endavant aquest pla. Com sabem,
o com saben vostès, la planificació dels residus urbans de cada
illa, la planificació integrada de tots els residus de les Balears i
una llei autonòmica de residus, són els objectius d'aquesta
matèria per a la present legislatura. Així, aquest nou pla va ser
aprovat per la comissió de política territorial, el passat dia 20 de
setembre, han passat per tant dos mesos d'exposició pública i
ha rebut concretament onze escrits d'al·legació, els quals ja han
estat informats pels serveis tècnics de la conselleria i s'ha
contestat a tots els al·legants aquesta mateixa setmana. Tots els
grups parlamentaris, per altra banda, d'aquesta cambra varen
rebre un exemplar en el seu moment sobre el Pla de residus
urbans de les illes d'Eivissa i Formentera.

Fetes aquestes  consideracions prèvies, a vostès se'ls ha fet
arribar un resum de la proposta del Pla director sectorial, per tal
que pugui ser estudiat i analitzat d'una manera acurada. Si més
no, jo ara intentaré fer un resum, tampoc no molt exhaustiu,
perquè crec que allò realment interessant poden ser les
preguntes que vostès vulguin dur a terme.

Per tant, jo el que faré serà un resum i una presentació dels
aspectes que consider més importants d'aquest pla. En primer
lloc partiré de la situació actual de la gestió de residus que hi ha
concretament a l'illa d'Eivissa, els diré que en aquest moment
s'estan generant a l'illa d'Eivissa 86.965 tones, el 97% d'aquestes
tones  van a l'abocador de Ca na Putxa i no es fa cap tipus de
recollida selectiva, sinó una recollida en massa. Per tant, tot
tipus de residus va en aquest moment a la recollida en massa,
que com dic un 97% va a l'abocador de Ca na Putxa.

Per altra banda, un 2,2% del total de residus es fa amb
recollida selectiva, concretament cartró, paper i vidre, que
suposen en total més o menys 1.965 tones, que aquestes sí que
són recollides de forma selectiva i després van a la Península.
Pel que fa a l'illa de Formentera, hem de dir que en aquest
moment s'estan generant 6.620 tones i hi ha un 98% de recollida
en massa, que va a l'abocador de Cap Barbaria i un 2% que té
un tractament de reciclatge, que únicament i exclusiva es fa una
recollida selectiva pel que fa a separació de vidre i que ara
comença, comença ja la recollida selectiva de paper.

Dita aquesta situació actual a nivell de xifres de com ens
trobam a les illes d'Eivissa i Formentera, precisament he de dir
que a partir d'aquesta situació, l'objecte, el principi i l'àmbit
d'aplicació d'aquest pla respon en principi a l'objecte del pla de
residus que és adaptar a la normativa vigent, que bàsicament és
la llei de residus i la llei d'envasos, l'anterior pla director
sectorial aprovat mitjançant en Decret 68/1994 i per altra banda
definir un nou model de gestió de residus que sigui
ambientalment avançat. El principi d'aquest pla de residus és la
prevenció en la generació de residus, que consideram com a



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 23 / 7 de febrer del 2001 347

 

màxima prioritat, seguida d'una valoració i en darrera instància
una eliminació segura.

Aquesta jerarquia de principis, prevenció, valoració i
eliminació segura, és la jerarquia europea i evidentment
nosaltres ens hem de marcar aquests objectius i principis
marcats per normatives europees. En tercer lloc, l'àmbit
d'aplicació d'aquest pla són les illes d'Eivissa i Formentera, dins
l'àmbit de residus s'inclouen els residus urbans, els residus
d'envasos i també el residus assimilables a urbans, que
nosaltres estipulam en dos, que són, els llocs de les
depuradores i per altra banda els residus sanitaris grup 2 i les
deixalles d'origen animal. Això serien aquells que són
assimilables urbans i per tant, que aquest pla també té un àmbit
d'aplicació i per tant, de gestió.

Per tant, més concretament dir-los que el Pla de residus
urbans d'Eivissa i Formentera pretén posar en marxa un servei
públic i insular de gestió de residus urbans, treure els residus
urbans de Formentera, ho dic clarament, els residus urbans
seran duts  a Eivissa, en el cas de residus urbans, com he dit,
per una altra banda adequar a la directiva europea d'abocadors,
tant el de Formentera, que he de dir que en aquest moment ja
està fet, amb un resultat que consideram molt positiu, com
també l'abocador d'Eivissa. Per altra banda, també aplicar el
principi esmentat i perseguir l'estabilització de la producció de
residus urbans i no enviar una tona de residus a abocador, que
no hagi estat prèviament tractada.

I en darrer terme, aplicar molt estrictament la llei de residus
i la llei d'envasos. Analitzat idò l'objecte, el principi i l'àmbit
d'aplicació, voldria entrar en allò que són els objectius d'aquest
pla. Els objectius jo diria que són majoritàriament i el més
important per a nosaltres, seria per una banda la reducció,
estabilitzar la producció a 93.000 tones anuals, això és un
objectiu de reducció que nosaltres pretenem en aquest pla. Per
una altra banda, un altre objectiu ambiciós és la recollida
selectiva de la matèria orgànica, li puc dir que s'està plantejant
en principi que a la fracció orgànica de residus municipals, o
sigui matèria orgànica, hi hagi un 61% en cinc anys, que es
recolleixi de forma selectiva. El paper, un 29% en tres anys i un
47% en cinc anys. Vidre, un 55% en tres anys i un 69% en cinc
anys. I envasos lleugers un 18% en tres anys i un 25% en cinc
anys.

Per altra banda, pel que fa a tractament, plantejam una
valoració material, o sigui un reciclatge d'aquests residus, que
en principi plantejam en un 24% en tres anys i un 27% en cinc
anys. Per altra banda, una valoració d'aquesta fracció orgànica
de residus municipals, o sigui de matèria orgànica i per una altra
banda una eliminació a abocador controlat, que seria en un 75%
en tres anys i un 45% en cinc anys. Per tant, com veuen, la
nostra pretensió és fer una reducció important de tot allò que
són els residus que van a abocador i repetesc concretament,
rebaixar un 75% en aquests primers tres anys.

Respecte d'altres objectius que puguem tenir dins el pla, hi
ha definits els tractaments de residus assimilables a urbans, que
com he dit són els fangs de depuració, les deixalles animals i les

restes del grup 2 sanitaris, per altra banda situar dins el territori
les estacions de transferència i les plantes de tractament i en
tercer lloc reservar uns terrenys destinats a instal·lacions de
gestió de residus. Per tant, hi voldria tornar a fer esment, dins
aquests  objectius hi destacam com el més ambiciós la recollida
selectiva i la reducció a menys del 50% de la quantitat de
residus urbans que acaben a un abocador.

Respecte d'un altre punt i d'alguna manera no dic res que
vostès no sàpiguen, però crec que en el cas d'Eivissa i
Formentera s'ha de clarificar perquè hi ha una certa confusió, és
precisament aclarir quina són les propostes que fa aquest pla
respecte de les obligacions bàsiques que tenen les
administracions públiques, que com dic en aquest moment
pràcticament no en tenen cap. Llavors pel que fa als
ajuntaments l'obligació que tenen és la recollida en massa i
selectiva de residus urbans i el transport fins a les estacions de
transferència o plantes de tractament. Per altra banda el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, té com a obligacions el transport
des de l'estació de transferència, en aquest cas a Formentera i
per altra banda el tractament de residus urbans dels llocs de
depuradora, de les deixalles d'origen animal i dels residus
sanitaris del grup 2.

I per altra banda, el Govern de les Illes Balears té com a
obligacions la revisió o modificació dels plans directors
sectorials de tot allò que fa referència a residus sòlids urbans.
Per altra banda, l’autorització, vigilància, inspecció i sanció de
les activitats de producció i gestió dels residus, finançament
d’un percentatge de les inversions que nosaltres apuntam en
un 30% a Eivissa i en un 40% a Formentera i un suport a les
mesures de reducció i recollida selectiva.

Per tant, hi hauria unes obligacions clares per a cada una de
les instàncies de les administracions públiques i també
s’insinua en aquest pla la possibilitat de crear un consorci de
residus entre els ajuntaments i el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, que seguiria una mica la línia d’allò que s’ha fet a
Menorca, perquè precisament creim que si les administracions
interessades en això ho veuen important, seria una proposta per
dur endavant que veuríem amb molts bons ulls des del Govern.

Ja especificats idò els objectius i l’àmbit i, ja aclarides
quines són les obligacions de les distintes administracions,
m’agradaria passar a allò que són els compromisos clars que hi
ha tant per part del consell, com per part del Govern en
referència a dur endavant aquest pla de residus sòlids urbans
de les illes d’Eivissa i Formentera. I faré referència, en primer
lloc, a les mesures de reducció, les quals ja he dit al principi que
són un objectiu bàsic i fonamental en el pla. Respecte de les
propostes  que es fan per a les mesures de reducció, anomenaré
les més importants, per una part hi ha l’oficina per al foment del
mercat dels productes reciclats, en aquest moment ja hem posat
en marxa, per part de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, una oficina de reducció de residus
per treballar en aquest objectiu.
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Per altra banda, el foment dels programes sectorials de
minimització de residus, l’elaboració d’estudis amb l’objectiu
d’establir taxes en funció de la producció, el foment de la
utilització d’envasos retornables, l’elaboració de campanyes de
conscienciació ciutadana, política de compres de les
administracions públiques, signatura d’acords i convenis de
col·laboració amb els agents econòmics i un que pensam que és
molt difícil però que no hi podem renunciar, que és intentar
fomentar la indústria local de reciclatge, així com allò que és
tota la part d’utilització de compostadors domèstics, al qual
nosaltres hi feim ressò sobretot a l’illa de Formentera per les
seves  característiques geogràfiques d’illa petita i disseminació
de la població i per tant, de la recollida dels residus.

Per altra banda, ja entrant dins el que seria la recollida
selectiva, volem mostrar, volem dir que entenem que hi ha
d’haver un model de recollida selectiva de residus que sigui de
forma mixta i quina és la proposta que nosaltres volem dur
endavant? En primer lloc, entenem que hi ha d’haver dos
contenidors amb vorera, un és per a matèria orgànica i l’altre per
a material de rebuig, seria allò que no podem reciclar, o sigui
reutilitzar, tres contenidors selectius en àrees d’aportació, que
serien un contenidor per a paper, un contenidor per a vidre i un
contenidor per a envasos. He de dir respecte dels dos
contenidors de vorera, matèria orgànica i rebuig, segons la llei
hi ha d’haver un contenidor per cada 100 habitants com a mínim
i respecte dels tres contenidors selectius en àrees d’aportació
hi ha d’haver un contenidor de paper, un de vidre i un
d’envasos per a cada 500 habitants com a mínim. Això seria el
model de recollida selectiva que nosaltres proposam dins el pla
i també proposam altres mesures de recollida selectiva que van
per una banda, la recollida porta a porta en els generadors
singulars, vol dir als grans consumidors o aquests que
consideram que ha d’anar porta a porta, i per altra banda la
normativa d’edificació i noves urbanitzacions, que tendrà
requisits tècnics que facilitaran aquest sistema de recollida
selectiva.

Tots aquests ratis que he apuntat, estan recomanats pel
Plan nacional de resíduos urbanos, per tant, estan fets amb
allò que són les relacions que estipula la legislació vigent. Així
i tot, nosaltres consideram que el cas d’Eivissa i Formentera,
que tenen unes característiques molt especials, perquè hi ha
una, com he dit, una disseminació de la població i, per tant,
poblacions, cases, urbanitzacions o centres disseminats, creim
que s’ha d’augmentar el nombre de contenidors per habitant de
fet i així li podria dir molt per damunt que s’ha proposat dins el
pla que la dotació de contenidors en àrees d’aportació separat
per municipis seria el següent: municipi d’Eivissa, 1 contenidor
per cada 400 habitants, Sant Antoni de Portmany 1 per cada
300, Santa Eulàlia del Riu 1 per cada 250 habitants, Sant Joan de
Labritja 1 per cada 100, Sant Josep de la Talaia 150 i Formentera
1 per cada 100.

Respecte d'altres mesures de tractament i, ja entrant dins
allò que serien les plantes de tractament de residus, és a dir, per
una banda hem vist reducció, per una altra hem vist recollida
selectiva i ara ja entraríem a com tractam aquests residus
urbans, és important entendre els abocadors de Formentera i
Eivissa, com autèntiques instal·lacions de tractament, no com

a clots negres, és a dir, creim que és molt clar i evident que han
de ser abocadors  que han d’estar impermeabilitzats, controlats
i amb recollida de lixiviats i per tant, no ha de ser un lloc on
senzillament s’hi tira qualsevol residu, sinó precisament és un
abocador controlat amb tot el que això significa, que tengui una
impermeabilització correcta, un control i una recollida de
lixiviats com calgui i m’agradaria fer esment en el que s’ha posat
en funcionament enguany a Formentera.

Per tant, quines serien aquestes plantes de tractament de
residus? Per una banda, una estació de transferència
provisional per als envasos lleugers a Vila, és un tema que a
més és de primera..., suposam que estarà fet amb relativa
urgència. Per altra banda, una planta de triatge d’envasos
lleugers i residus en massa i després ja veuríem una planta de
compostatge i una planta de metanització, que precisament
consideram que aquestes dues plantes conformin una unitat
perquè compartirien tractament de residus urbans i els llocs de
depuradora en aquestes dues plantes. Per altra banda, una altra
mesura per al tractament seria l’adequació de l’actual abocador
de Roca Llisa i de Ca na Putxa a Eivissa, també és una qüestió
que consideram com a molt urgent, l’adequació temporal per
tres anys i la clausura posterior de l’abocador de Cap de
Barbaria, de Formentera, he de dir que les obres ja estan
pràcticament acabades, podem dir, el que és l’adequació
temporal de l’abocador de Cap Barberia, però que la intenció
clara és tancar-lo d’aquí a tres anys perquè ja definitivament
allò que és l’abocador de Cap de Barbaria deixi de funcionar.

Per altra banda, una altra mesura seria una estació de
transferència a Formentera i una deixalleria a l’illa Formentera,
és l’única deixalleria que s’ha previst dins el Pla de residus
urbans, de qualsevol residu urbà, per la singularitat de l’illa de
Formentera, a les altres illes no s’ha inclòs cap tipus de
deixalleria, perquè precisament entenem que s’ha de fer un
programa de deixalleries aplicable a cada una de les Illes i és un
tema que va adjunt al Pla de residus. En aquest cas, nosaltres,
per la singularitat, com dic de l’illa de Formentera, ja hem inclòs
una deixalleria en aquesta illa.

Abans de continuar val la pena, jo em voldria aturar una
mica, a parlar de les previsions en relació a les deixalles
d’origen animal. He de dir, que els residus que contemplaven
aquest pla de residus de sòlids i urbans d’Eivissa i Formentera,
no únicament feim esment a residus sòlids urbans, entesa com
aquella fracció de residu que es generen a la borsa de fems, o
altres residus assimilables a urbans, que bàsicament serien els
llocs de depuradora i les deixalles d’origen animal i sanitàries
del grup 2. Prèviament diré que el lloc de depuradora, ja he
esmentat que es faria un tractament mitjançant compostatge i/o
metanització, però precisament un dels temes que em vull aturar
una mica és parlar de les previsions en relació a les deixalles
d’origen animal. A l’esborrany del pla, que va anar a aprovació
inicial, les deixalles d’origen animal, ordinàries, normals i les
considerades MER, material específic de risc, es destinaven a
una cel·la específica de l’abocador, amb un tractament previ de
desinfecció, per tant a un abocador controlat. En aquests
moments les disposicions normatives del Ministeri
d’Agricultura permeten que les deixalles ordinàries vagin a
l’abocador, però no que hi vagin directament les considerades
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MER. A la vista de les petites quantitats de MER d’escorxadors
generades a l’illes d’Eivissa i Formentera i de la incertesa
legislativa actual, en el sentit que contínuament hi ha
variacions tant la legislació europea, com l’estatal, en aquests
moments consideram que el més prudent és considerar com a
indefinit el que s’està fent ara, és congelar el MER d’escorxador
i quan estigui congelat treure-ho fora de l’illa.

Respecte del destí final dels animals morts a els
explotacions ramaderes, he de dir, que encara s’està estudiant
quina serà la seva gestió definitiva per les dificultats
d’insularitat que vostès jo crec que coneixen perfectament. Per
altra banda i fent esment a aquests residus assimilables a
urbans hi hauria el que són residus sanitaris del grup 2, que
precisament tendrien el mateix tractament, que seria una
eliminació mitjançant  l’específica a l’abocador. Dir també que
la tarifa específica la abonaran els productors, és a dir, voldria
també fer esment que la proposta deixa molt clar, que no
s’afegeix a la tarifa de sòlid urbà, sinó que és una tarifa que
abonarà el productor que genera aquest residu, sigui d’origen
animal o sigui dels sanitaris grup 2. En canvi els residus urbans
i llocs de depuradora, es cobraran mitjançant una única tarifa.

Dit tot això, voldria aprofitar, que ja ho he fet, per comentar
el cas de l’illa de Formentera, com encaixa dins el Pla de residus
i com s’ha de produir l’exportació dels residus urbans de
Formentera, que a primera vista pot semblar una cosa insòlita
o molt costosa. Ja està enllestit el condicionament de
l’abocador del Cap de Barbaria, en l’obertura d’un nou vas
d’abocament impermeabilitzat i en recollida de lixiviats, em sap
greu que no puguin veure la fotografia, però potser alguns de
vostès  hi hagin anat o visitat fa poc i, evidentment la diferència
respecte a aproximadament fa un any o un any i mig és
vertaderament espectacular.

  La previsió, per tant, és que durant tres anys els residus
urbans de Formentera es depositin en aquest abocador
controlat i, que a continuació entraria en funcionament una
estació de transferència de residus urbans cap a Eivissa. Des
d’aquesta estació de transferència i un cop tancat l’abocador,
sortirien els residus urbans que no haguessin estat recollits de
forma selectiva, és a dir, el contenidor de rebuig. El vidre i
envasos sortirien de Formentera a càrrec dels sistemes integrats
de gestió, de fet Formentera ha signat un acord amb Ecoenves,
així com el 40% del paper i cartró. La matèria orgànica es destina
a compostatge domèstic, per tant, queda a les cases, la resta
allò que no és cap d’aquestes coses s’enviaria a l’illa d’Eivissa.
Els costos de mantenir una estació de transferència són
semblants als de mantenir un abocador, per tant, l’increment de
costos és al transport marítim, aquí esperam fer valer la llei de
residus, la llei de règim especial de Balears i el Plan nacional
de Resíduos, pel que fa al pagament del transport marítim
d’aquests residus que no puguin ser valorats a una illa. Si no
aconseguim que el Ministeri de Medi Ambient del Govern
espanyol en faci cas, aleshores aquest cost repercutiria damunt
la tarifa de gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera, no
només de Formentera és evident, crec que s’entén que no
volem que siguin els formenterencs i formenterenques els qui
paguin de manera tan elevada aquest cost.

Per tant, fent-ho d’una forma en la qual Eivissa i Formentera
compartirien el cost que repercutís damunt Eniza, la repercussió
seria de l’ordre de 70 pessetes per tona, per tant, consideram
que tampoc no és una quantitat excessiva. Amb l’estació de
transferència i una deixalleria esperam que la gestió de residus
urbans de Formentera quedi bastant encaminada. A l’espera
d’un programa de deixalleries per a Balears, la singularitat de
Formentera, com dic ens ha portat a incloure-la dins aquest pla.

I entrant dins la fase final, és evident que els plans directors
sectorials  són ordenació del territori i per tant, com són
ordenació del territori, hi ha d’haver una ubicació d’aquestes
instal·lacions en el lloc que es consideri pertinent. Aquest pla
afecta a tres indrets, un de principal l’entorn actual de
l’abocador de Roca Llisa, el mateix que emmarcava dins el pla
de l’any 94 i el que ja està diríem tocat pel tema de residus,
perquè és allà on es duu ara el 98% de residus que es generen
a l’illa d’Eivissa, on es situarien, en aquesta zona, les plantes de
tractament i on s’hi podrien situar altres instal·lacions de
tractament de residus d’Eivissa, com podrien ser el centre de
transferència de perillosos, la planta de selecció de residus de
construcció i un centre de descontaminació de vehicles,
etcètera.

Per una altra banda, una altra zona que seria provisional, a
Vila concretament per al triatge d’envasos, és a dir, a Vila ara hi
haurà una planta de triatge, que és provisional, ho vull deixar
clar i després una altra zona que seria doble a Formentera, el
Cap de Barbaria, com a estació de transferència i el Camí de
Sant Francesc, com a deixalleria. Per tant, la ubicació estaria,
com dic dins aquests tres grans indrets, que consideram i de fet
així ho hem vist, que era la ubicació més adequada després
d’haver parlat, evidentment, tant amb els ajuntaments de
Formentera, Consell Insular d’Eivissa i Formentera com altres
ajuntaments.

I ja per acabar, comentar la taula de resum de les inversions
previstes que tots vostès tenen al resum que els hem fet
entrega abans. Tot allò que hem estat capaços de calcular, vull
dir que amb això s’ha fet uns càlculs el més aproximats en base
a les dades que tenim en el nostre abast està inclòs. Les vies de
finançament previstes són: per una part, una aportació del
Govern, que ja he especificat que era d’un 30 i d’un 40 en
funció de Formentera o d’Eivissa; per altra banda, els fons de
cohesió de la Unió Europea, que si el pla s’aprovàs ja per al
proper any podríem fer una presentació i podríem demanar fons
de cohesió per dur endavant projectes d’aquest pla; per altra
banda, els sistemes integrats de gestió i, ja per altra, les tarifes.

Les hipòtesis de tarifes que tenim es mouen en una franja
que oscil·la entre la més desfavorable, que més desfavorable
vol dir molt desfavorable, de 12.000 pessetes tona, a la qual
entenem que aquests doblers és evident quan totes les vies de
finançament han fallat; totes les vies vol dir totes les que ja he
esmentat abans: Govern, fons de cohesió, sistemes integrats de
gestió..., i que la tarifa suporta un cent per cent de la inversió.
És evident que no ens situam en aquest escenari, sinó que ens
situam en un altre, però l’hem posat com el més desfavorable,
i la més favorable seria de 6.000 pessetes tona, amb la qual les
vies de finançament s’han portat de manera adequada, tant per
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part del Govern, com per part dels fons de cohesió, com els
sistemes integrats de gestió.

Aquestes  hipòtesis ens situen a quatre anys de l’aprovació
del pla, amb tot els sistema en funcionament i amb totes les
infraestructures en marxa. Per tant, aquestes tarifes han d’anar
en funció de com es va fent i es va regularitzant i es van posant
en funcionament totes les infraestructures. Tenen aquí vostès
una taula, jo crec que molt clara, de les inversions i, si de cas,
crec que no val la pena ni que jo faci una explicació específica,
perquè vostès mateixos després poden fer, si volen, qualsevol
pregunta respecte al tema.

I ja per acabar, crec que el repte per a les Pitiüses està molt
clar. Es tracta de passar d’un no-sistema on gairebé tot, i com
he dit, un 98% dels residus que es generen es tiren dins un clot,
dins un clot vol dir sense cap tipus de tractament ni del clot, ni
del lloc, ni de tractament previ, passar per tant a un sistema
organitzat, a un sistema avançat, a un sistema modern, a un
sistema que ambientalment ens situa amb una necessitat clara
a les portes, ja entrant en el segle XXI, i que a més agermana les
dues illes de Formentera i Eivissa en un tema que consideram
que no ha de ser l’únic, perquè és el tema dels residus, que no
és massa agradable, però que consideram que en aquesta
qüestió sí que es fa un sistema que genera una relació entre
Formentera i Eivissa i que, des del nostre punt de vista, suposa
per tant posar un ordre necessari al que és la situació dels
residus urbans de l’illa d’Eivissa i Formentera, i per tant pensam
que és una absoluta necessitat aprovar aquest pla i, sobretot,
pretendre i demanar i jo demanaria avui que se’m dóna la
possibilitat de poder fer aquesta explicació en el Parlament, a la
comissió, perquè és el lloc on estan representats tots els grups
parlamentaris, fer extensiu i demanar el suport de tots els grups
parlamentaris per poder dur endavant aquest pla perquè crec
que és un benefici que ens fa a tots els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes, siguem o no eivissencs, siguem o
no formenterencs.

Moltes gràcies; estic a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
d’aquesta sessió per un temps màxim de 45 minuts perquè les
diputades i els diputats puguin preparar les observacions o les
qüestions que creguin oportunes, i demanaria als portaveus si
procedeix aquesta suspensió o si podem continuar amb aquesta
compareixença.

Aquesta presidència entén que, una vegada escoltats els
portaveus, sembla que podem continuar aquesta sessió. Per
tant començaríem, per formular les diferents qüestions o
observacions, pel Grup Parlamentari... PSM-Entesa
Nacionalista..., volen intervenir? No hi ha lloc a intervencions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. President. En primer lloc agrair la
compareixença de la consellera, l’explicació exhaustiva i
interessant que ha fet sobre el que representa el Pla de residus
per a Eivissa i Formentera. 

En primer lloc jo crec que correspon felicitar la conselleria
que vostè dirigeix i especialment la direcció general responsable
per la feina que ha fet amb aquest pla que ens permet, en un
any i mig, tenir un pla de residus gestionat d’una manera
mediambientalment correcta, especialment tenint en compte,
com molt bé ha explicat la consellera, la situació heretada de la
qual partíem. Jo crec que hem de recordar que des del 87 en què
es va aprovar la Llei d’ordenació territorial es preveia
l’aprovació i la gestió dels residus mitjançant un pla que
recollís  tota la normativa que regula la gestió dels residus; han
passat 12 o 13 anys -estic improvisant- i no teníem més que un
pla que entenem nosaltres que no complia ni els objectius i que,
a més, en el cas d’Eivissa i Formentera ni s’havia aplicat.

Però també voldria destacar el cas de Formentera; ho ha fet
la consellera però jo crec que és important destacar aquí que no
només han estat fent feina de planificació de cara al futur, com
representa aquest pla de residus per a Eivissa i Formentera,
sinó també la gestió que s’ha fet en molt poc temps en
condicionar l’abocador del Cap de Barbaria, que aquells que
l’havíem conegut abans i l’hem conegut ara creim que és una
feina per felicitar a la seva conselleria la feina que ha fet en
aquest abocador del Cap de Barbaria.

Sens dubte la gestió dels residus és un problema que tenen
les societats desenvolupades  no resolt, però en qualsevol cas
sí que obliga a aplicar totes les mesures mediambientalment
necessàries perquè es  faci el millor possible a cada lloc i partint
de les circumstàncies geogràfiques que té cada lloc, i les illes
d’Eivissa i Formentera tenen unes característiques molt
particulars pel fet de ser illes en la gestió del problema dels
residus, però jo crec que aquest pla enfoca perfectament el
problema. Sense cap dubte una gestió correcta ha de partir, per
suposat, per complir tota la normativa, la normativa europea i la
seva transposició a la legislació estatal o local, però també fixar-
se objectius ambiciosos des del punt de vista mediambiental, i
aquest pla ho fa. Jo crec que amb les circumstàncies que tenim
avui per avui a Eivissa i Formentera no es pot demanar més que
el que es planteja en aquest pla; es plantegen objectius
ambiciosos, que no ho feien les anteriors mesures de reducció
de residus, sens dubte, a una illa on gestionar els residus o
eliminar-los és especialment complicat, el primer objectiu de
reduir és un objectiu que no podem deixar de banda i que
l’anterior pla no ho feia, i en aquest hem vist -com molt bé ha
explicat la consellera- que es plantegen tota una sèrie de
mesures encaminades a la reducció i, podríem dir, a fer
pedagogia perquè la societat s’impliqui en la gestió correcta
d’aquest problema.

Per una altra part es plantegen objectius també ambiciosos
i mesures per dur a terme la recollida selectiva, igualment que
totes  les mesures de tractament que ha explicat en la seva
intervenció.
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Ens queda, per tant, pendent el gran tema del finançament,
i jo crec que és oportú, com deia la consellera, que aquest pla
tengui el suport majoritari de tots els grups parlamentaris per
poder anar davant Madrid i davant Europa o davant Brussel·les
a demanar finançació des dels fons de cohesió. Esperem que
tenguem més sort que no va tenir el pla de Mallorca, però crec
que és de justícia que aquesta feina que han fet vostès, que
presenten vostès avui d’aquest pla tengui el suport de tots per
aconseguir la major finançació possible en els fons de cohesió.

Per tant, encoratjar-los i donar-los el suport des del Grup
Parlamentari Socialista perquè s’aprovi el més prest possible
aquest pla, perquè el puguin presentar el més prest possible als
programes de fons de cohesió i que el tema del finançament
sigui un problema també resolt el més prest possible de la
manera més favorable per a la societat d’Eivissa i Formentera,
perquè sens dubte les inversions que es plantegen són
costoses però  són, jo crec, les necessàries i les que s’han de
fer, i en el moment en què hi hagi una finançació amb les
diferents possibilitats que plantejava vostè en la seva
explicació, una finançació correcta per part de Madrid, serà més
fàcil dur-lo endavant i menys costós per als ciutadans d’Eivissa
i Formentera.

Moltes gràcies, i insistir en reconèixer la bona feina que s’ha
fet en un temps rècord. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Medi Ambient, moltes gràcies des del Grup
Popular per agrair-li la seva presència en aquesta Comissió
d’Ordenació Territorial per informar-nos del Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans a Eivissa i
Formentera.

La gestió dels residus és una de les màximes prioritats dins
el conjunt de les polítiques que configuren l’actual actuació del
medi ambient orientades a un desenvolupament sostenible.
L’objectiu general de la Comunitat Europea en matèria de gestió
de residus és garantir un elevat nivell de protecció. La jerarquia,
diguéssim allò principal de la Comunitat Econòmica Europea en
matèria de gestió de residus, diguéssim la jerarquia, en primer
lloc es tracta d’una minimització en origen i, sobretot, una
reducció seguida d’una valoració i posteriorment una
eliminació, o sigui, que del que es tracta és d’allò que s’ha
vengut dient les tres erres: reducció en origen, reutilització,
reciclatge, valoració i eliminació.

Tot això, d’una manera general, és diguéssim a allò que ha
de dirigir-se el Pla director sectorial per a la gestió de residus
d’Eivissa i Formentera, però de fet a nosaltres, a Eivissa i a
Formentera, què és el que més ens interessa, el que tocam més
de prop? Amb el Pla director sectorial del 94 ens venia
imposada una ubicació de l’abocador en virtut d’una anàlisi o

un informe emès per l’Institut Hidrològic d’Espanya dependent
del Ministeri d’Indústria i Energia, on se’ns deia que en aquell
indret el vas de l’abocador era totalment impermeable. Aquest
informe era el que en definitiva condicionava que l’abocador
estigués ubicat al polígon 19 de Santa Eulàlia, conegut per Ca
na Putxa. Actualment aquestes condicions han desaparegut, ja
que s’ha comprovat que (...) amb la gran acidesa que té ha
descompost els diferents cruis que hi havia en aquest vas
calcari, i aleshores hi ha una filtració. Bé, quan nosaltres
manàvem i parlaven els del seu grup de l’actual abocador, quan
ens parlaven de la ubicació, quan ens parlaven de les
condicions ens deien de tot (...); això, d’entrada. Ara es fa un
pla director i l’abocador continua essent en el mateix lloc.
Almenys a nosaltres ens hagués agradat que hi hagués hagut
un informe geològic, un informe tècnic ambiental que digués, ja
que la condició d’impermeabilització d’aquest abocador havia
desaparegut, si era aquest el lloc més adequat, si aquesta
ubicació era la més idònia o no ho era.

Per descomptat la seva egolatria, el seu egocentrisme, el seu
narcisisme, la seva prepotència indubtablement els impedeix
parlar amb els del Grup Popular per demanar-los si poden ajudar
en alguna cosa i en què podrien col·laborar, però el que sí ens
agradaria és que ens explicassin, ja que l’actual abocador està
prop d’una urbanització important, està en una situació
excèntrica del lloc de recollida, està en un indret on tots els
camions han de passar per dins un nucli urbà i hi han de passar
tots els vehicles de recollida de l’illa, si ara amb aquest pla
director també hi passaran els de la recollida o els de residus de
Formentera. A més encara hi ha una altra circumstància:
l’abocador està dins la línia d’aproximació o dins la ruta
d’aproximació dels avions a l’aeroport d’Eivissa, amb el
potencial perill dels estols de gavines que hi ha sobrevolant,
que crec que això és perjudicial per a la navegació dels avions.

Indubtablement supòs que em dirà que amb l’adequació de
l’abocador això  desapareixerà, però també li vull dir una cosa,
Sra. Consellera: aquesta parròquia de Jesús, ambientalment és
la més maltractada no ja de Balears, sinó que estic segur que
d’Espanya: a més de l’abocador té dues pedreres, que el trànsit
de vehicles passa per dins el principal nucli urbà, té l’estació
depuradora d’Eivissa a menys d’un quilòmetre i mig, té la
planta de butà a uns 700 o 800 metres. Per descomptat que jo
crec que no hagués estat de més estudiar una desviació
almenys per als vehicles que figuràs en el pla sectorial per
desviar els camions de transport de fems a aquest abocador,
que veig que serà en el mateix lloc en què era.

Una altra cosa que m’agradaria que ens explicàs, si pogués
ser, perquè no m’ha quedat mica clar, era l’estudi econòmic, o
sigui, que vostè em diu que en el cas més desfavorable 12.000
pessetes tona; ara dic jo, aquestes 12.000 pessetes tona és per
la gestió dels residus a l’abocador, o hi va inclòs el cànon de
recollida municipal i trasllat dels residus del municipi respectiu
a l’abocador?, perquè si no aleshores es podria dar el cas que
dels  8.825 milions i busques que suposa la inversió
descomptant el 30% aquest que paga el Govern i que no hi
hagués cap ajuda més, ens podríem trobar en el cas que els
90.000 habitants, 90.000 que no arriben, però posem 90.000 i és
el cas més desfavorable, o sigui, més favorable de cara als plans
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de residus, que haguessin de pagar aproximadament 70.000
pessetes  per persona per finançar les obres, 70.000 pessetes per
persona per finançar les estructures de l’abocador, més després
la factura de l’ajuntament, més la factura de gestió, i si han
hagut de fer un préstec idò han hagut de pagar també els
interessos.

Això és pel que fa a la finançació. Després una altra cosa: en
el pla del 94 també deia que el consell duria la gestió i podria
contractar un servei indirecte. Aquí no ens diu com es farà això,
la gestió de l’abocador de quina forma, de quina manera es farà.
Sé -he llegit la premsa- que s’ha parlat de consorci amb els
ajuntaments, etc., etc., però em pareix que les coses no van per
aquí, em pareix que les coses no vam pel consorci, em pareix
que una cosa és l’obligació dels ajuntaments, que és la
recollida, recollida en massa i recollida selectiva segons quan
s’implanti una cosa o l’altra, i després..., o sigui, la recollida i el
transport; la gestió i el trasllat a fora que hi hagi d’haver d’allò
que no es pugui gestionar a Eivissa, això a càrrec del consell.

Per tant, no m’ha quedat molt clar i m’agradaria que ens
pogués explicar aquests punts, si ens pogués explicar per què,
en definitiva, s’ha decidit que l’abocador estigués en el mateix
lloc d’abans, que ens digués sobretot què pensa sobre el
sistema de gestió i sobretot que ens digués, que és allò que
interessa a l’usuari, quant pot costar per persona, perquè supòs
que es farà una distribució tenint en compte que segons allò
que s’està generant de residus a Eivissa ve essent una tona per
persona i any, quant hauria de pagar una persona per tots els
serveis en conjunt.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar globalment les preguntes o
observacions formulades pels diferents grups parlamentaris, té
la paraula la Sra. Consellera Margalida Rosselló.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc vull agrair al representant del Grup
Parlamentari Socialista el fet que aquest pla realment es vegi no
només amb  bons ulls, sinó que es consideri i es reconegui la
feina feta per part de la Conselleria de Medi Ambient, que jo he
de dir -no ho he dit al principi perquè potser no considerava
que fos excessivament pertinent- però sí dir que s’ha fet una
bona feina des de la conselleria amb la intenció de planificar el
tema dels residus; en primer lloc va ser Mallorca i ara Eivissa i
Formentera, perquè creim que era un tema cabdal, com també ha
apuntat el diputat del Partit Popular. 

Per tant, en això coincidim: el tema dels residus és un tema
important, és un tema pel qual hem de cercar solucions, i per
tant hem de cercar solucions que siguin ambientalment
correctes i que realment se situïn al que és el moment, com he
dit, d’estar dins un segle XXI que precisament cada vegada hi
ha més generació de residus i més necessitat de cercar
polítiques clares respecte a això.

Dit això, per tant, jo entraria a respondre de manera molt
global per després ja, si m’ho permet la presidenta, jo donaria
la paraula al director general perquè faci les explicacions més
específiques i més concretes i, per ventura, més aclaridores,
però voldria respondre en generals les qüestions que ha
plantejat el diputat del Partit Popular, o el portaveu.

Bé, en primer lloc, precisament he de dir que respecte al
tema de l’abocador jo crec que hi ha un tema fonamental i és
que..., i a mi a més m’alegra -li ho he de dir prèviament- que
veim que coincidim en aquesta jerarquització d’aspectes que ja
contempla Europa respecte al fet que hem de fer les tres erres,
per tant, reciclatge, reutilització i reducció i que, per tant, estam
en una línia comuna de tasca respecte al tractament de residus.
Això crec que és una cosa molt bona i per tant dóna de qualque
manera sentit a la pertinent -diríem- crida que he fet al final i que
tots  els grups parlamentaris i per tant tots els partits estarien
d’acord en dur endavant aquest pla de residus.

Per altra banda també jo li voldria dir que el Partit Popular sí
ha estat consultat. Vostè ha dit prèviament que s’havia entregat
a tots els grups parlamentaris sense fer cap tipus de
discriminació, se’ls havia entregat el pla, i també em consta que
el Partit Popular ha assistit a reunions a les quals el director
general ha fet explicacions molt concretes respecte al
desenvolupament del pla.

Dit això ja entram dins el tema de l’abocador. Jo voldria dir
que no hem de confondre, per una banda, el lloc, que podem
entrar en si hi ha estudis o prou estudis, amb el tractament de
l’abocador. Jo he dit ja molt clarament que precisament en
aquest moment l’abocador que hi ha a Eivissa és un abocador
que és més bé un clot; no ho dic en un sentit absolutament de
menyspreu, sinó que és un fet. Aleshores allà realment és un
focus de contaminació que ve de molts d’anys enrere, i
nosaltres precisament, i jo ja he dit que les mesures que
s’havien de prendre una d’elles és absolutament prioritària i
nosaltres consideram, a més, que és prioritària, vol dir que la
plantejam que si no pot ser l’any 2001 sigui l’any 2002,
precisament és condicionar l’abocador d’Eivissa. Jo ho vull dir
perquè això és una prioritat. 

Jo he fet esment a l’abocador del Cap de Barbaria a
Formentera. Crec -i no sé si vostè ho coneix, supòs que sí- la
diferència tan enorme que hi pot haver des de fa un any,
aproximadament, a ara, quan s’ha passat d’un abocador on no
hi havia cap control ni de lixiviats, ni cap impermeabilització, ni
cap tipus de control de cap casta, ha passat precisament a
tenim un condicionament correcte, un tractament de lixiviats
correcte i per tant a tenir les condicions que pertoquen a un
abocador controlat. Aquesta és una proposta que està molt
clara i per tant aquest abocador, des del moment en què es
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condiciona i es fa de la manera correcta, evidentment s’arregla
molt el problema, si bé, evidentment, si hi ha hagut unes
qüestions anteriors com ha estat contaminació per lixiviats,
evidentment no ho podrem arreglar, però nosaltres el que volem
és arreglar-ho ara, que és la nostra responsabilitat i per tant
deixar de ser el clot que ha estat i passar a ser, com dic, un
abocador controlat.

Dit això, també voldria fer referència, respecte a l’abocador,
que jo he dit molt clarament que la nostra pretensió era ara, en
aquest moment, a l’abocador de Ca na Putxa hi va el 97% dels
residus i volem que en tres anys es passi al 75%; per tant, ja
feim una reducció dels residus que puguin anar a abocador,
que jo consider que és un percentatge si més no elevat. Per
tant, jo crec que l’ubicació, si aquesta és la correcta o no és la
correcta, és un tema que bàsicament aquí ja és un lloc on es
duen els residus, per una banda, i per altra banda nosaltres ja
no parlam del lloc, sinó que parlam que aquest lloc s’ha de
condicionar i s’ha de posar amb totes les mesures correctes,
ambientalment correctes perquè no pugui continuar essent un
focus de contaminació i precisament un focus del que és en
aquest moment, que no té cap tipus de control.

Per altra banda també li voldria fer esment al tema del segon
aspecte que ha esmentat, que és l’estudi econòmic. Jo ho he
explicat i crec que ho he explicat prou clarament, quin era
aquest estudi econòmic que havíem fet en el pla. Jo no crec que
valgui la pena tornar-ho a repetir, crec que ho he dit molt clar;
he dit quins eren els escenaris que nosaltres havíem plantejat,
he dit també que dins el pla i dins les tarifes s’inclou tot, he dit
-a més- i ho record que dins la tarifa s’incloïen fins i tot els
costos derivats del tractament dels llocs i també de tots els
residus sòlids urbans, per tant, tot el seu tractament en general,
des del moment en què es recull fins que es duu a un
tractament, i he dit que no entraven en tarifa les deixalles
animals i els grups dos de residus sanitaris. Per tant, dins això
entraria tot, i això són els àmbits o els escenaris que nosaltres
hem contemplat a partir de les dades que tenim. Per tant, el que
pot costar està molt clar; hem fet dos escenaris, el més
desfavorable i el més favorable, i precisament és a partir d’aquí
on nosaltres hem establert aquesta qüestió econòmica.

En tercer lloc, la gestió del consell insular nosaltres també...,
jo crec que he explicat, per ventura tampoc no sé si prou clar,
que la gestió està molt clarament definida, quina és l’obligació
que té cada una de les administracions: què és el que ha de fer
un ajuntament, què ha de fer el consell insular i què ha de fer el
Govern. El tema del consorci, jo l’he apuntat com una mesura
que des del Pla es feia esment, es contemplava com a una
possibilitat però evidentment no era la definitiva. Per què?,
perquè no som nosaltres que hem de dir que s’ha de fer un
consorci, qui dirà que s’ha de fer un consorci són els
ajuntaments i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera si
consideren que això és un sistema adequat de gestionar
aquests residus. Nosaltres l’hem apuntada com a una bona
solució i, sobretot, perquè coneixent un exemple anterior com
és el cas de Menorca, que funcionar, creim que podria ser una
bona possibilitat, però evidentment només l’apuntam, no és
d’obligat compliment.

I en segon lloc és evident que la gestió que com el consell
insular pugui agafar un concessionari, ho pugui fer a través
d’una empresa pública, això és un tema que competeix
absolutament al consell insular, que és el que decidirà la manera
com ha de dur aquesta gestió. Jo només li puc parlar del fet que
ara per ara, per posar un exemple, el Consell Insular de Mallorca
sap perfectament que té un concessionari perquè va ser sotmès
a concurs, tal com es va estipular en el seu moment, i té un
concessionari que gestionar els residus, però això és el consell
insular que ho ha de decidir, no hem de dir nosaltres la manera
com s’ha de decidir.

Per tant, dit això, si m'ho permet la presidenta, donaria la
paraula a ... Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Director General
de Residus, Nicolau Barceló.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RESIDUS I ENERGIES
RENOVABLES (Nicolau Barceló i Montserrat): 

Gràcies. Volia fer unes puntualitzacions a les intervencions
del portaveu del Grup Popular. Bàsicament tres
puntualitzacions. La primera, quan va començar l'exposició
pública d'aquest pla de residus, es va enviar un exemplar a cada
grup parlamentari d'aquesta cambra i també a cada grup de
consellers del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Així de
clar. També el varen rebre tots els ajuntaments de l'illa i
personalment vaig fer una presentació a cadascun dels
ajuntaments i també al consell insular, a disposició dels grups
de consellers, i vostè hi va assistir, un horabaixa, a una
presentació que vaig fer. Crec que ha estat prou divulgat, en
qualsevol hi ha una altra cosa, si en necessitava un exemplar,
francament, amb una telefonada, hauríem fet el que fos per
enviar-li un exemplar.

Després, respecte del contingut del pla, primer, respecte de
la ubicació, la ubicació de Roca Llisa, el fet de mantenir damunt
el pla la mateixa ubicació de l'any 94 respon a una sèrie de
criteris. En primer lloc, que aquesta ja era la ubicació elegida
l'any 94, un; segon, s'havia de valorar si hi havia, dins l'illa
d'Eivissa un lloc més adequat que aquest, de manera que s'hi
pogués ubicar tant un nou abocador com les instal·lacions de
tractament. Tenim l'expedient d'aquest pla de residus, dues
propostes  d'alternatives d'ubicació i les descartàrem totes dues.
Una repartia abocador i instal·lacions de tractament a pedreres
de l'illa d'Eivissa, situades dins llocs amb característiques
geològiques de major grau d'impermeabilitat que Roca Llisa.
Clar, efectivament, el subsòl estava més impermeabilitzat, però
la dispersió de punts de tractament complicava la gestió
ambiental i tenia altres efectes ambientals.

La segona proposta situava al centre de l'illa, prop de Sant
Rafel, una instal·lació semblant d'abocador i plantes de
tractament, també en una zona de major grau d'impermeabilitat
que Roca Llisa. Què passa?, que si ho canvies de lloc,
efectivament pot guanyar en impermeabilitat del subsòl, però hi
perds clarament en altres factors ambientals, es tractava d'un
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sòl rústic i forestal ben conservat que de sobte havia de ser
radicalment transformat.

A part d'això, parlam que el Pla de residus preveu que
l'actual massa de residus que hi ha a Roca Llisa, serà
impermeabilitzada naturalment per la part superior, per la part
inferior no té remei, la contaminació que s'ha produït ja s'ha
produït, i que s'obri un nou vas impermeabilitzat, totalment
impermeabilitzat, amb recollida de (...) que pràcticament deixa
indiferent i irrellevant des del punt de vista ambiental, quina és
la condició del subsòl.

Hi ha també, com és natural, uns factors, jo diria, socials de
visualització de la problemàtica dels residus a l'illa d'Eivissa,
que enteníem que era prou complicat trobat una altra ubicació
a un territori petit. De fet, les alternatives d'ubicació que
manejàvem no eren prou satisfactòries i per aquestes raons es
va decidir mantenir aquesta ubicació.

En tot cas, si el Pla de residus es desenvolupa tal com és
previst, el panorama del que ara entenem per l'abocador
d'Eivissa és radicalment diferent, parlam que no va a l'abocador
ni una tona de residus que no hagi estat prèviament
seleccionada, és molt diferent pensar en un abocador on
senzillament arriben els camions, fan marxa enrera i
descarreguen, i després passa una pala per damunt a fi de tenir-
ho ben pitjat, a pensar en un abocador controlat i gestionat
pròpiament.

Després, una altra consideració, la darrera, respecte dels
temes econòmics, el Pla de residus no diu al consell insular com
ha d'organitzar la gestió del sistema públic insularitzat de
residus, el consell insular ho farà així com ho trobi més
convenient. És difícil pensar, en tot cas, que el consell insular,
de sobte, creï una plantilla de funcionaris suficient com per
gestionar aquest sistema, és difícil pensar que creï una empresa
pública, fins i tot diria que és difícil pensar que creï una
empresa mixta amb participació privada. El més factible,
l'experiència que es repeteix a tot l'Estat espanyol en gestió de
residus urbans, és que ajuntaments, mancomunitats, ens locals,
diputacions, opten per una gestió indirecta a través d'un
concessionari que ha guanyat prèviament un concurs públic
per gestionar aquest servei a tota una sèrie d'anys vista. El més
probable, el 99,9% de possibilitats és que el consell insular opti
per aquesta via.

L'estudi de tarifes que tenim va efectivament en aquesta
franja que ha comentat la consellera, entre 6.000 pessetes i
12.000 pessetes. Què vol dir, això?, per descomptat que no
inclou la recollida de residus urbans que facin els ajuntaments,
els ajuntaments són competents en recollida i la faran així com
considerin convenient i cobraran als seus ciutadans el que
creguin que els han de cobrar, ningú no els imposarà una taxa
de recollida. Ara bé, aquests ajuntaments hauran d'abonar al
consell insular o al consorci, si finalment es crea un consorci,
exactament igual com passa a Mallorca o exactament com passa
a Menorca, una tarifa per la gestió. En aquests moments, a
Menorca, la tarifa per a la gestió que abonen els ajuntaments al
consorci deu estar entorn de les 5.000 pessetes, mentre que en

el cas de Mallorca, la tarifa que abonen els ajuntaments al
consell insular va entorn de les 8.000 pessetes.

La previsió a tota una sèrie d'anys vista, considerant que
hagin entrar en funcionament totes i cadascuna de les
infraestructures que aquí estan previstes, que s'hagin invertit
els 10.000 milions de pessetes que figuren en aquesta taula, és
que la tarifa pugui anar entorn de les 9.000 pessetes. Per què dic
això?, perquè ni crec que ens situem en un escenari on, ni el
Govern de les Illes Balears pagui el percentatge que toqui, ni els
sistemes integrats de gestió eco-(...) i eco-vidre paguin el que
els  toqui, ni que tampoc no arribi ni una pesseta de fons de
cohesió, no crec que realment tenguem tanta mala sort, ni crec
tampoc que el Govern no pagui, el Govern supòs que sí que
tendrà disponibilitat financera de pagar el que li correspon,
però no crec que els fons europeus siguin del 85% de totes i
cadascuna de les infraestructures previstes. Això és molt difícil.
Per tant, el més normal és que la tarifa d'aquí a quatre o cinc
anys, pugui arribar a ser d'unes 9.000 pessetes per tona.

Això també dependrà d'altres factors, dependrà de si el
concessionari que resulti guanyador de la licitació pública, té
una concessió a cinc anys, a deu, a quinze, a vint o a vint-i-
cinc, perquè el seu marge de benefici, naturalment, anirà en
funció d'aquesta concessió.

Francament, jo desconec quin càlcul l'ha dut a vostè a
plantejar una tarifa de 70.000 pessetes, es refereix a 70.000
pessetes  per persona i any, o només una tarifa i ja no tornam a
pagar res mai més?, és un càlcul que realment no obeeix a cap
estimació i realment el Consell Insular d'Eivissa hauria de fer un
vertader desastre de gestió perquè la tarifa li sortís dotze
vegades o quinze vegades més cara que a Menorca, i vuit
vegades o nou més cara que a Mallorca. Confii que la gestió
serà molt millor que això.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Correspon en torn de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera. D'entrada, jo no he
dit 70.000 pessetes diàries per ciutadà, jo he dit que del muntant
que figura aquí, per a l'illa d'Eivissa, de 8.825 milions de
pessetes, una volta descomptat el 30%, aquesta quantitat
repartint-se entre els habitants d'Eivissa, correspon, si han de
pagar el finançament de l'adequació de l'abocador, els toca a
70.000 pessetes perhom, que ho poden pagar en un dia, en un
any, en vint anys o en quaranta. El que passa és que hauran de
pagar interessos. Això és el que he dit. Que si ho paguen, per
exemple, a vint anys, els tocarà una amortització de 3.500
pessetes  més els interessos, i això si s'han de pagar 12.000
pessetes de tarifa per gestió d'abocador, seran 12.000 pessetes
més 3.500, més la quota, si a les 12.000 pessetes hi va
l'amortització de la inversió de l'abocador, no. Jo és que no
entenc, perquè vostè diu, "no, la tarifa de gestió, com a màxim
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pot ser de 12.000 pessetes", de gestió, i amortització de
l'adequació, què passa?, amb els 7.000 milions de pessetes que
queden?, això, qui ho paga? Això, d'entrada, una cosa.

Després se m'ha dit que s'havia fet un estudi per a la
ubicació de l'abocador, i un era situar-lo a pedreres, això no va
ser cap estudi, això va ser Habita y Basuras que va fer una
proposta, bé, una proposta que no s'aguanta dreta, però un
estudi hidrogeològic i mediambiental, que jo sàpiga, no se n'ha
fet cap. Supòs que així com es va fer la primera vegada per
aprovar el Pla director sectorial del 94 que es va fer per a
l'abocador de Ca na Putxa, també s'hagués pogut fer perquè,
indubtablement, jo crec que terreny impermeable a Eivissa no
n'hi ha, però el mateix és que no sigui impermeable a Sant
Antoni com el de Ca na Putxa, el de Ca na Putxa s'ha
d'impermeabilitzar, s'ha de fer un segellat total, com si
vertaderament allò fos totalment permeable, per tant, el mateix
pot estar allà o a una altra banda, perquè sigui on sigui s'ha
d'impermeabilitzar el vas de l'abocador. Així almenys ho entenc
jo. Aquest estudi no es va fer, per què?, m'imagín jo que perquè
és molt problemàtic canviar l'abocador d'allà on és i dur-lo a una
altra banda, però això no és el que deien vostès quan nosaltres
manàvem, jo crec que ha de ser una miqueta coherents i una
miqueta rigorosos, perquè abans, abans tot eren problemes, i
ara, què passa?, ara tot està ben fet?, està ben fet el que està
fet, i això s'ha fet, i no em diguin que no s'hagués fet res quan,
després  d'haver-se aprovat el Pla director sectorial del 94,
perquè poc després d'un any d'estar aprovat, el consell va fer
una oferta per concurs subhasta per un projecte allà on amb
aquest projecte, que quan ja estava quasi fet va sortir la Llei
11/1997, de residus i d'envasos, de residus d'envasos, aleshores
es va haver de tornar a canviar tot per acoblar-ho a aquesta llei,
i després d'haver sortit ..., aleshores va estar un temps, però sí
que s'havia ... I vostès se n'han ben valgut d'aquest estudi,
perquè fins i tot ara mateix, fa molt poc, he estat mirant amb
l'original del seu pla director i tal, i fan menció a aquest estudi
de Juan Ramón Ferrer Lorenzo, i allí tot l'estudi, totes les dades
figuraven en aquest estudi, hi figuraven. Per tant, no em digui
que no s'hagués  fet res, el que passa és que vàrem agafar una
època on ens havíem d'acoblar a les directives de la Comunitat
Europea i a les lleis nacionals, que en virtut d'aquestes
directives s'anaven aprovant a nivell nacional, però sí que
s'havia fet i si havia treballat bastant. I això, aquest estudi va
acabar quatre o cinc mesos abans de convocar-se les eleccions,
i jo sé que el president havia parlat, fins i tot em sembla que
aquí hi ha algun diputat amb el qual el president havia parlat,
que s'havia de consensuar per no ser un pla director només del
Partit Popular, sinó que havia de ser de tots.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica i ja per tancar
aquesta qüestió, té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyor diputat.
Només em cal dir que esper que, de qualque manera, estam en
una mateixa línia de voler posar ordre al tema dels residus
d'Eivissa i Formentera, que creim que no hi ha ningú a qui li
sembli correcte l'abocador de Ca na Putxa, així com està en
aquests  moments, i que precisament del que es tracta és que no
siguin només paraules, sinó fets, i en aquest sentit, nosaltres,
amb aquest pla, és clar que el que feim és avançar de cara a
poder fer que aquest abocador no sigui el que és ara, i ho vull
tornar a repetir, que sigui evidentment un focus de
contaminació i a més, sigui un lloc que efectivament ha estat
molt criticat, durant anys, tant per grups polítics com grups
ecologistes, com altres, d'Eivissa. S'ha de fer un abocador
controlat, torn dir i vull repetir que és una de les prioritats que
hi ha dins el Pla de residus, i a més, també dir que en el tema de
la ubicació, a part del que ja s'ha comentat, també almenys,
perquè sí que quedi clar, segons em consta, no hi ha hagut
durant aquests anys cap petició de trasllat de l'abocador, sinó
que bàsicament el que hi ha hagut ha estat una intenció molt
clara de denunciar l'estat en què estava l'abocador, de la
necessitat que s'havia de condicionar, i concretament també hi
ha, com he dit, ja hi he fet esment a la meva intervenció, una
denúncia per part de Brussel·les, amb la qual cosa és clar que,
si no es fa aquesta actuació ràpida, hi pot haver una sanció
important a l'Estat espanyol, per aquesta raó.

Jo crec que no es tracta de dir que ara es diuen coses
distintes, senzillament no s'havia parlat mai de trasllat de
l'abocador, evidentment els veïnats sí que ho havien demanat,
però no els grups polítics, sinó que es demanava clarament el
que aquest pla  pretén fer, que és condicionar un abocador que
no pot continuar més amb la situació com està ara, perquè
realment és un focus de contaminació i jo crec que en aquest
cas, i dic i torn a repetir, esper trobar el Partit Popular que doni
suport a aquesta acció, que jo crec que és una acció que, de
qualque manera, honora aquest govern de les Illes Balears que
intenta posar ordre en el camp dels residus.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. També don la paraula, ara, així m'ho
ha demanat, el director general de Residus. Sr. Barceló, té la
paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RESIDUS I ENERGIES
RENOVABLES (Nicolau Barceló i Montserrat): 

Gràcies, Sra. Presidenta. Dues puntualitzacions molt
ràpidament. Primera, la tarifa que ha comentat la consellera i que
jo també he esmentat, inclou dos conceptes: un, amortització de
les inversions; i dos, gestió i explotació del sistema.
Evidentment. Se sorprendria de veure quina és l'escassa
repercussió de les inversions sobre la tarifa, repercuteix molt
més la gestió i l'explotació diària, quotidiana, de les plantes. En
segon lloc, efectivament, jo no he negat en cap moment que els
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tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i jo mateix hem
utilitzat tant el Pla de residus de l'any 94, com els estudis que es
feren servir en aquell moment, com també l'estudi que vostès
varen encarregar. Això és exactament així. Només faltaria que no
ho haguéssim utilitzant, tenint a mà, a la nostra disposició un
material tan important i tanta feina feta, no en mancaria d'altra,
hauria estat ridícul repetir els mateixos estudis que ja es feren
al seu moment. I res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. 

Esgotat, per tant el debat i l'ordre del dia d'aquesta sessió
d'avui, just em resta agrair a la consellera i al director general,
així com també a tots els diputats i diputades assistents en
aquesta comissió la seva presència. S'aixeca la sessió. Bon
vespre.
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