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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
i en primer lloc els demanaria si hi ha alguna substitució.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, per part del Grup Mixt, en nom de Miquel Nadal Dolça
Mulet.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Per part del PSOE María José Camps per Joana Maria
Barceló.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, per part del Grup Popular, Carolina Torres substitueix el
Sr. Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les preguntes RGE núm. 2149/03, 2150/03 i
2158/03. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2149/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a avaluació de les emissions de
gasos hivernacle del nou pla de carreteres.

Per formular la pregunta RGE núm. 2149/03, relativa a
avaluació de les emissions de gasos hivernacle del nou pla de
carreteres, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló i Pons, la
seva autora.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, senyors diputats,
senyores diputades, la pregunta queda formulada en els
mateixos termes amb els quals la vaig fer en el moment en què
es va donar entrada en aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula la Sra. Consellera d’Ordenació del Territori,
la Sra. Margalida Isabel Cabrer.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, puc contestar que sí, que està previst avaluar les
emissions de gasos que provoquen efecte hivernacle en el pla
de carreteres amb el Consell de Mallorca en els següents
termes: Com vostè sap, en el protocol de carreteres que es va
signar amb el Consell Insular de Mallorca és un protocol on hi

ha les obres que es farà el Govern de les Illes Balears els
pròxims vuit anys i les obres que farà el Consell Insular de
Mallorca dins les competències transferides que tenen els
consells insulars en matèria de carreteres. 

Com vostè sap el Govern només té les competències de les
obres previstes en el conveni de carreteres signat amb
l’Administració de l’Estat, i són les obres que consten dins
aquest protocol pel que fa a l’illa de Mallorca. I pel que fa a
aquestes obres del conveni de carreteres el Govern és el
competent per fer els projectes; aquests projectes se
supervisen per part del Ministeri de Foment i també el Govern
fa els estudis d’impacte ambiental, fa la tramitació d’informació
pública i després se sotmet a la Comissió Balear de Medi
Ambient.

Li he de dir que aquests estudis d’impacte ambiental, a part
del projecte, se sotmeten a informació pública i són analitzats
per la Comissió Balear de Medi Ambient, i li puc garantir que
tots, absolutament tots els projectes que seran competència per
part del Govern de les Illes Balears duran aquest estudi, on hi
ha una anàlisi d’aquests efectes que provoquen els projectes,
i pel que fa a les obres que són competència del Consell Insular
de Mallorca, és el Consell Insular de Mallorca el competent per
fer la tramitació legal que estimi oportuna.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el torn de rèplica té la paraula la Sra. Margalida Rosselló
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, he de dir en
primer lloc que m’alegra que no només duguin a terme tota la
tramitació pertinent que s’ha de fer en qualsevol tipus de
projecte, com vostè molt bé ha esmentat i ha dit, però sobretot
que pareixi que la intenció és també avaluar les emissions de
CO2 que suposarà un pla de carreteres com el que vostès, o en
el protocol que vostès han fet amb el Consell Insular de
Mallorca, perquè des del punt de vista del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds entenem que aquest pla de
carreteres el que farà serà incrementar encara més el nombre de
cotxes, i no només perquè nosaltres ho creguem, sinó perquè
també hi ha a la justificació del pla una previsió d’un augment
d’un 6% quant al trànsit a nivell global, que tampoc ara no
entraré a analitzar però que vostè molt bé sap, i precisament
partint d’aquesta situació i partint també, com també supòs que
vostè sap, hi ha un protocol de Kyoto en el qual nosaltres des
de l’Estat espanyol en general però evidentment cada
comunitat autònoma ha de fer un esforç per intentar que
aquestes emissions de CO2 cada vegada siguin menors, perquè
si no no podrem complir el Protocol de Kyoto, el qual, a més, el
president d’aquesta comunitat quan era ministre de Medi
Ambient va ratificar i fa firmar. 

Per tant entenem que si ja ens hem passat quatre vegades
des de l’any 90 respecte a les emissions de CO2 convendria que
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intentàssim cercar mesures per minvar aquestes emissions de
CO2 que, com també vostè sap o supòs que sap, una part
important de les que s’emeten a la nostra comunitat és a causa
precisament al sector del transport, concretament un 28,9%,
sigui tant per cotxes com per avions; també s’ha d’entendre
aquesta qüestió.

Per tant jo només he de dir que esper que es dugui a terme
aquesta anàlisi o aquesta avaluació d’emissions de CO2 que
port provocar un pla de carreteres tan desenvolupista, tant en
la construcció d’aquestes noves obres, ja que precisament el
ciment, per dir-ho així, és el que provoca més CO2 en el seu
procés d’elaboració, com el nombre de cotxes que permetrà que
hi hagi cada vegada més en aquestes grans vies ràpides. Per
tant jo només he de dir que esper que es dugui a terme això,
que no sigui una qüestió només d’anècdota, sinó que sobretot
per la responsabilitat que té vostè com a consellera d’Obres
Públiques, i com a govern, perquè crec que és una qüestió de
govern en general, idò s’ha de fer aquesta avaluació per saber
el que pot suposar per augment d’aquestes emissions.

I ja per acabar també li he de dir que, a més de protocols de
Kyoto i totes aquestes qüestions es va aprovar per unanimitat,
concretament l’any 96, el fet de dur endavant un pla balear de
protecció del clima, que a més l’anterior legislatura es va iniciar
no només un estudi sinó un intent de cercar mesures concretes
per evitar aquestes emissions de CO2 tan alarmants que hi ha
hagut aquests darrers 15 anys, amb la qual cosa jo l’anim,
consellera, a tenir en compte que aquest tema no és un tema
menor, que tenim una responsabilitat, i per tant que es faci una
avaluació de les emissions i esper que, a més, d’aquí a un
temps, no li vull donar un temps concret, li pugui demanar
quina ha estat aquesta avaluació d’aquestes emissions i vostè
m’ho pugui dir. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li he de dir que si les
noves inversions suposaran o no un increment de cotxes, en
aquest moment no ho sé. A la modificació del pla de carreteres
que està en tramitació en el Consell Insular de Mallorca hi ha
una previsió del trànsit en aquestes illes, però li he de dir que
el Pla de carreteres que es va aprovar l’any 98 contemplava
unes previsions de creixement de trànsit en els deu anys
següents que han estat superades amb escreix del que estava
previst dins el Pla de carreteres de l’any 98. Amb independència
que no s’han fet aquestes inversions en carreteres, l’augment
de trànsit aquests anys ha superat, ja dic, amb escreix les
previsions que hi havia l’any 98. Per tant el problema del trànsit
és un problema real amb independència de les infraestructures

que, de fet, no s’han duit pràct icament a terme i que ara es
començaran a executar dins aquesta legislatura.

Li he de dir que nosaltres en el tema dels estudis d’impacte
ambiental, que estaran a cada projecte, que se sotmetran a
informació pública, volem tenir molta cura i, de fet, dels
projectes que s’estan fent es fan uns estudis d’impacte
ambiental jo crec que molt complets i molt estudiats. Estaran
sotmesos a informació pública durant la tramitació pertinent
davant la Comissió Balear de Medi Ambient i per tant estaran
al seu abast, tant en la seva condició de ciutadana com,
evidentment, per a més inri, en la seva condició de diputada
d’aquest parlament i ho podrà estudiar, i jo crec que li agradarà
la feina que estam fent des de la Conselleria d’Obres Públiques
quant als estudis d’impacte ambiental que, ja dic, al seu termini
qui els ha d’aprovar és la Comissió Balear de Medi Ambient.

Per tant nosaltres ni demanarem exoneracions, com es va fer
en altres ocasions de l’anterior legislatura, de determinats
projectes, sinó que, al contrari, volem que tots els projectes
duguin aquest estudi el més complet possible; si precisament
estudiam també el tema de gasos serà projecte a projecte que
podrà vostè estudiar i fer les seves crítiques i les intervencions
que cregui oportunes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2150/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa al pla de retirada de pins.

Per formular la pregunta RGE núm. 2150/03, relativa a pla de
retirada de pins, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló i Pons,
la seva autora.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. President. Sr. Conseller, senyors diputats,
senyores diputades, la pregunta queda formulada en els
mateixos termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contestarà l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Sr. Jaume Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, jo almenys seria capaç de qualificar aquesta pregunta
com d’atrevida, d’atrevida per part de qui em fa la pregunta, i
crec que forma part del debat parlamentari poder expressar
aquest sentiment.
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Primer de tot la pregunta diu quin pla de feina té la
Conselleria de Medi Ambient en la retirada de pins. Primer de
tot he de dir que d’aquí a 20 dies o 19 farà dos anys que els
pins varen caure, per la qual cosa en tot cas que ha estat un
fracàs la retirada de pins és un fet concret, els pins hi són. I el
que puc dir és que, primer de tot, el que feim és realitzar una
anàlisi territorial de la situació, però si vostè em va escoltar a la
compareixença, que hi era, sap quina va ser la meva proposta i
de tot l’equip; la compareixença va ser dia 16 de setembre i dia
16 de setembre vaig dir, respecte d’aquest tema, que en 90 dies,
en tres mesos, plantejaríem quina és la solució. És a dir, la
pregunta podria quedar contestada d’aquesta forma. Jo entenc
que els diputats han de fer feina i a vegades tenim respostes i
ho tornam a demanar.

Però el que feim és, a través d’unes ortofotos, localitzar les
àrees on encara queden pins en terra, i després, una vegada
localitzada l’àrea, localitzada la finca, alguns agents de Medi
Ambient i capatassos d’IBANAT es desplacen a aquestes
finques i fan un recompte per saber la realitat. Això ens durà un
temps.

En segon lloc feim una avaluació i un informe de les
tramitacions i execucions dels propietaris de les finques
afectades. He de dir, perquè ho sàpiga tota aquesta comissió,
que el termini de presentació dels expedients dels particulars a
la Conselleria de Medi Ambient acabaven dia 30 de setembre.
El personal contractat a la conselleria per resoldre aquests
expedients acabava dia 30 de juliol. Anam bé. Amb això el que
hem fet ha estat prorrogar el termini a 31 de desembre i
contractar una altra vegada aquestes mateixes persones fins a
dia 31 de desembre, perquè si un ciutadà demana una ajuda li
puguin tramitar el paper, perquè els que hi havia no s’havia
calculat el termini de presentació de papers amb les persones
que havien de moure els papers.

La retirada dels pins. Hi ha objectius distints. Primer de tot
és retirar els pins de Son Ferriol; la data prevista de retirada dels
arbres caiguts i emmagatzemats a Son Ferriol, corresponent a
una subhasta de 44.426 estèreos que es va adjudicar a una
empresa que es diu APROSUMA dia 23 de març, acaba dia 23
d’octubre, demà. Ara bé, el que està clar és que demà no
estaran llevats els pins, dels quatre lots que s’havien d’endur
sols n’han retirat un, i l’han retirar d’una forma especial aquest
darrer mes, mig el setembre i mig l’octubre. Però a Son Ferriol
quedaran encara 31.612 estèreos dels quals no es va fer cap
subhasta, i també queden 28.000 arbres que estan tallats i
amuntegats a les finques, que no estan..., els de les ortofotos
estan escampats, aquests ja estan amuntegats a les finques,
que no hi havia més doblers ja el mes de juny per pagar a
TRAGSA, que és la que feia la feina.

I a partir d’aquí, quan tenguem la informació d’aquestes
ortofotos i de quants de pins queden presentarem de quina
forma retirarem els pins. He de dir que (...), en cas que hi hagi
un existent i patent risc d’incendi forestal o de propagació de
plagues forestals, com se sap, a través dels articles 7 i 8 de la
Llei 81/68 i la Llei de sanitat vegetal, la 43/2002, actuaríem en
aquest sentit, i els propietaris que no han fet ús ni de demanar
ajuda ni han tengut ganes de fer net de pins, idò si hi ha perill

nosaltres hi entrarem, no hem de menester que ningú no ens ho
digui, és la llei. 

Però la situació que tenim actualment és que demà s’acaba
el contracte que havia d’estar tot llevat i no hi està. L’altra part
dels pins que hi ha allà..., del contracte, del cent per cent de
pins de Son Ferriol realment demà n’hi havia d’haver un 60%
menys, però per a l’altre 40% no es va posar en marxa mai cap
subhasta, i s’ha de resoldre això més els 28.000 pins que hi per
carregar a diferents finques. Això seria..., segurament es farà a
través d’un altre concurs. 

Però aquestes coses vaig dir que les diria d’aquí a 90 dies
i dia 16 de desembre podrem presentar a la conselleria aquest
tema, perquè si alguna cosa que crec que estam demostrant
l’equip és que tenim paraula, que, a allò que ens comprometem,
ho feim, es digui Cala en Porter, es digui la depuradora de Sant
Antoni o es digui pel que han demanat la compareixença, la
contaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis, amb la qual cosa
jo crec que és important creure i nosaltres hem dit que dia 16 de
desembre hi hauria una resposta. Jo crec que li he contestat el
tema com està i, sobretot, que vostè sap més que jo encara com
està, és a dir, segurament vostè sap molt més que jo com està,
i a partir d’aquí esper que em pugui dir què pensa del que li
acab de dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En el torn de rèplica té la paraula la
Sra. Rosselló per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta pregunta va
ser formulada sense saber quan seria la comissió, perquè com
que no sabem quan es farà la comissió... Per tant ha estat avui
i hagués pogut ser d’aquí a un mes, no ho sé. Però només dic
això, no s’esveri, Sr. Font, és a dir, jo interpret de la seva
resposta a la meva pregunta que vostè dia 16 de desembre, o
aproximadament a mitjans desembre tendrà un pla de feina.
Llavors evidentment jo li tornaré a demanar, o almanco si no
demanar-li, coneixerem de primera mà quin és aquest pla de
feina, que és el que realment interessa al nostre grup, saber
quines seran les actuacions que es duran a terme per part de la
Conselleria de Medi Ambient en la retirada de pins, tenint en
compte que s’ha fet o s’ha dit tota una sèrie de coses sobretot
als mitjans de comunicació que es farien, amb la qual cosa
senzillament ho volíem conèixer directament per part del
conseller.

Dit això, i perquè evidentment no vull entrar en cap polèmica
perquè no en tenc cap gana ni una, però sí que és evident que
hi ha una qüestió, que precisament el conseller actual si té un
problema respecte a un contracte que hi havia amb una empresa
evidentment l’ha de resoldre. Jo esper que el pugui resoldre de
la millor manera possible i en aquest sentit he de dir que és una
tasca que ha de dur a terme i que esper que ho faci per poder
solucionar, si és que existeix, un problema tan important com el
que ens ha esmentat el Sr. Conseller.
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I també he de dir una segona qüestió: que amb la retirada de
pins, tot i una feina molt important feta l’anterior legislatura, bé,
no diré legislatura, perquè era a partir de quan hi va haver la
tempesta del 2001, que es va fer una feina important i es va
seguir tota una tramitació que jo no esmentaré, perquè crec que
jo vaig donar en mà al mateix conseller totes les dades i vostè
les coneix i sap perfectament tota la feina feta, i per tant en
aquest sentit jo l’únic que esper és, per una part, que es
continuï la tasca feta per molt bons professionals en tots els
àmbits i, per altra banda, que puguem saber a partir del mes de
desembre quin aquest nou pla de la retirada total dels pins i, per
tant, poder a partir d’aquí, efectivament, dir què trobam
d’aquesta actuació del nou conseller.

I no tenc cap interès en entrar en cap polèmica. Si vostè hi
vol entrar hi entrarà tot sol perquè jo no hi entraré, a part del fet
que no tendré jo torn de rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, jo el
que li vull dir, Sra. Diputada, és que la feina de força, la feina
dels que han hagut de carregar pins, de transportar pins i tal,
veritablement està ben feta. La feina de planificació crec, la que
tocava al govern anterior, està molt mal feta, però molt mal feta,
i crec que no hi ha dubte; no hi ha dubte quan un veu que a un
particular per un pi li donaven 9 euros i un pi al Govern balear
que ha retirat li costa 50 euros. Si a cada particular li haguessin
donat 50 euros segurament hauria llevat tots els pins. Han de
mirar si són mal planificadors. És evident que aquell home o
aquella dona que ha anat a carregar pins l’ha feta ben feta, bona
seria que dejectàssim els que s’han esforçat i hi han deixat la
suor, però els que s’havien de rompre el cervell de com havien
de planificar retirar els pins i dir la veritat, aquesta està molt mal
feta. No tan sols està mal feta sinó que és de mans foradades.
Embetumam els ciutadans amb 9 euros i a nosaltres, dur els pins
a Son Ferriol, devora el combustible de CLH, ens costa 50 euros
cada pi. 

Sra. Rosselló, vostè diu que jo dic que hi ha un problema
important; o ho dubta? M’han dit, no jo, tots els mitjans de
comunicació aquest estiu, qui més qui manco té un veïnat que
té qualque finca, que allò és una metxa, és un explosiu continu.
Idò, Sra. Rosselló, el pla és clar: hi ha quatre situacions
diferents dels pins, quatre, per no dir cinc. Una és Son Ferriol,
el que estava subhastat; dues, Son Ferriol el que no estava
subhastat; una tercera qüestió, els pins que estan per carregar;
i una quarta qüestió, els pins que encara estan a cada finca que
ningú no ha tocat. Jo, dels pins que estan a cada finca i ningú
no els ha tocat, li dic que d’aquí a tres mesos -i això li ho vaig
dir fa un mes-, d’aquí a tres mesos li diré quina és la solució, i
faig feina amb un bunyol, i perdoni l’expressió, Sra. President,
amb un bunyol que vostè em va deixar.

Clar, vostè diu que hi ha contractes. Però és que vostè, o el
govern anterior, però vaja, qui firma aquí és Margalida Rosselló
i Pons, qui en tot cas va fer un concurs on diu, a la clàusula 12
paràgraf 2 -no li hagués tret això si no m’hagués dit que jo
havia de resoldre el contracte, li ho garantesc-, els contractes,
efectivament, jo els he de resoldre, però vostè, en el plec de
condicions, a la clàusula 12 paràgraf 2, diu: “Establece un
plazo -que, per cert, no hi ha res normalitzat en aques ta
conselleria- establece un plazo improrrogable de seis meses”,
y en el párrafo 3 “se establece una penalización de 0,12 euros
por cada 601.000 euros de precio contratado”. Molt bé, i tu
dius: “Bé, aquesta gent demà no compleix”, perquè hi ha tres
lots que no s’han endut. Dius: “Aplicaré això, cobraré els avals
i de passada cobraré la penalització i el plazo es
improrrogable”, no el puc prorrogar. Però no, una vegada
adjudicat a aquesta empresa dia 23 d’abril, vostè firma una
adenda a los documentos de formalización del contrato de
madera de venta, i li dóna la possibilitat, sense que els altres
que han concursat la sàpiguen, perquè això no es va publicar,
que realment podrà tenir pròrroga. Com quedam?, que és
improrrogable?, que puc aplicar una penalitat o que realment
puc prorrogar? Sap què és de difícil, això! És un embull, el que
hi ha aquí.

Sí, no se’n rigui, Sra. Rosselló, és firmat seu. Jo li deix, li
deix, perquè potser ho va firmar a les fosques, no que no ho
miràs, a les fosques, vull pensar. I quin és el problema? Que
demà acaben, aquests senyors, i sap què pensen els ciutadans
de Balears respecte d’aquest tema? Se’n toquen el nas, i
perdoni l’expressió, de si cobra o no cobra la conselleria, el que
volen és que no hi hagi els pins a Son Ferriol, i els Serveis
Jurídics de la conselleria, amb els Serveis Jurídics generals de
la comunitat autònoma, estan mirant aquesta ilAlegalitat que
vostè va fer firmant aquesta addenda després com ho puc fer,
perquè complesc la clàusula 12 paràgraf 2 o complesc
l’addenda? 

Perquè quin és el problema dels pins que no han fugit del
Son Ferriol? El problema dels pins que no han fugit de Son
Ferriol és un problema de vaixells, i s’han de veure les coses,
que això per a mi és més greu, que se sabia per avançat que hi
podria haver un problema de navilieres, perquè diu el segon
p unt de l’addenda que (...) la pròrroga, diu: “En el caso de no
poderse cumplir el plazo de ejecución de los contratos
suscritos” -és a dir, de qualque manera ens abrigam perquè no
complirem el contracte- “entre el IBANAT y Aprovechamientos
de Suministros de Madera -que és l’empresa- S.L. por causas
imputables a terceros intervinientes  -entre parèntesi-
(navieras)...”, que és el que hi ha hagut, podria prorrogar
comunicant 15 dies abans. Clar, l’empresa ha comunicat 15 dies
abans que acabi el contracte que té una addenda i vol
prorrogar, abans que li executem els avals.

Amb la qual cosa li garantesc que el Govern balear ho
resoldrà, això, ho resoldrà i ho farem més bé que com ho varen
planificar, i això és un problema que segurament s’acosta al
milió de pins que estan en terra, i a la societat no ens ha de
saber greu contar-li la veritat, i se n’han llevat 400.000, o
460.000, i en queden 250.000, o 300.000, però el problema dels
que queden per llevar a mi no em preocupa, en aquest moment,
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em preocupen els que estan a Son Ferriol, on hi ha un
incompliment d’un contracte on puc fer blanc o puc fer negre.

Així és, Sra. Diputada, ja li ho dit, que era agosarat o atrevit
fer aquesta pregunta, perquè lògicament les coses, l’expedient
està mal fet i no hi ha hagut en cap moment les ganes
d’arreglar-ho. De totes formes coneix perfectament que estam
fent aquesta anàlisi territorial i quan amb les ortofotos tenguem
més o manco el compte podrem dir com ho farem. El que no
volem és pagar els pins a 9 euros i que ens en costin 50 a
nosaltres per retirar. Com retirarem els que queden a les
muntanyes? Quan ho sapiguem, perquè de moment no ho
sabem i no ens posam vermells per no saber-ho perquè és
difícil. Altres deien que ho sabien, han passat dos anys quasi
quasi i no s’han arreglat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per formular la pregunta...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

(...) Presidència, per una qüestió que jo faig una pregunta i
vull una resposta en funció de la pregunta que deman, perquè
si no no faria cap pregunta. Jo no demanava..., i a més sobretot
s’estan fent acusacions que consider que són greus, i en
aquest sentit deman empara a la Presidència. Jo deman una
pregunta perquè em sigui contestada, no perquè se’m formuli
una qüestió diferent i, a sobre, se m’acusi de coses que,
evidentment, no es poden provar. Jo almanco, com a mínim, no
es pot “deixonar”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que la pregunta ha estat contestada i podem passar
a la propera pregunta, ja que s’ha contestat molt bé pel Sr.
Conseller. Molt bé, vostè faci el que trobi.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, Sra. Presidenta. S’han fet acusacions que
constaran a l’acta de sessió d’aquest parlament, amb la qual
cosa jo no em puc defensar. Som una diputada i se’m fa una
acusació directa d’una qüestió de la qual jo no em puc
defensar, i això no es pot tolerar. Jo som diputada i la meva
condició anterior és un tema absolutament diferent d’aquesta
cambra, perquè jo som diputada en aquest moment i el Sr.
Conseller és el Sr. Conseller de Medi Ambient, amb la qual
cosa, amb tots els respectes del món, també se m’ha de
respectar a mi. El que no es pot fer és fer acusacions d’aquest
tipus en aquest moment i en aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè què vol, tenir un torn de pregunta?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

(...) i que no era la pregunta que jo formulava, que se m’ha
contestat una altra cosa fent una acusació directa a la meva,

diríem, persona, perquè d’alguna manera s’ha de dir així, amb la
qual cosa jo deman o que es retiri aquesta qüestió o,
senzillament, que no sé de quina manera resoldre-ho, perquè jo
no som jurista d’aquesta cambra, però evidentment el que no
em pareix tolerable és aquest tema que s’està donant aquí.

(...) si en el Diari de Sessions, evidentment supòs que
constarà, tota la meva, diríem, no sé si..., he demanat empara, si
la meva..., no sé què dir, no sé exactament la paraula correcta
que hauria de dir, perquè per ventura no es troba inclosa dins
el Reglament, però evidentment vull que quedi així, perquè si no
evidentment s’està desvirtuant aquest parlament i unes
preguntes que s’estan formulant a membres del Govern, i en
aquest sentit si a mi, com a oposició, se m’ha de fer aquest
tractament evidentment jo no faré cap pregunta, que per
ventura és el que vol el senyor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sra. Presidenta, com que també
som diputat..., sí, però jo estic demanant la paraula també,
m’estan dient que jo he fet unes acusacions. A més, jo crec que
cadascú ha de saber quin espai ocupa i quin lloc té, i
lògicament a la gent no li agrada. Jo no rectificaré res perquè no
he acusat ningú; en tot cas he passat un document que és la
corroboració del que dic i hi ha un contracte, i a mi m’han
demanat, la pregunta és clara: quin pla de feina té la Conselleria
de Medi Ambient per acabar amb la retirada dels arbres caiguts
en el temporal de novembre del 2001?

Sense resoldre el contracte que hi ha vigent de la retirada de
pins que acaba demà és impossible que la conselleria pugui fer
un nou pla si primer no compleix amb el que li han deixat firmat
legalment, i si això no agrada que es demani empara a l’univers,
però la veritat és que passat demà s’haurà incomplert el termini
i no s’ha complert, i això té molt a veure amb allò que sigui el
desenvolupament de retirada de pins i el que no li agradi, jo ho
entenc que no agrada, bona seria, a ningú li agrada estar
constipat, però a vegades els constipats hi són. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.    

I.3) Pregunta RGE núm. 2188/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a retirada d'arbres a finques
privades.

Passarem a la pròxima pregunta RGE núm. 2188, relativa a
retirada d’arbres a finques privades. Té la paraula la Sra.
Margalida Rosselló.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo només vull que em respongui
aquesta pregunta en els termes en què jo l’estic formulant, no,
no ho dic perquè estic demanant una pregunta molt concreta en
els termes en què està formulada i li vull dir al Sr. Conseller
prèviament que aquesta pregunta és molt clara, com pensa
obligar la Conselleria de Medi Ambient als propietaris que no
han solAlicitat cap ajuda monetària o de l’Administració per
retirar els arbres caiguts del temporal del novembre del 2001
perquè aquests arbres puguin ser retirats de les seves finques?

Vull recordar que precisament hi ha un decret que es va
aprovar per Consell de Govern, 133/2001 de 7 de desembre, allà
on es regulava l’ajuda pel temporal que hi va haver l’any 2001.
Per cert, primera vegada que a l’Estat espanyol s’establien
mesures d’aquest tipus per donar, per incentivar i agilitar als
propietaris la retirada de pins i que precisament a aquest decret
es regulava l’ajuda, efectivament, per arbre caigut i també es
regulava altres vies d’ajut, allò que suposava per una part
empreses forestals per a adquisició de maquinària i per altra
banda també que hi havia possibilitats de què l’Administració
pogués actuar en el cas que el propietari no ho pogués fer pel
seu compte. Era la primera vegada que es feien ajudes
d’aquestes característiques, d’un volum a més molt elevat i que
ho sap perfectament qui ho vulgui saber perquè tot això és
públic i molts de milions d’euros perquè es pogués dur a terme
aquesta actuació. I un dels problemes que hi havia era el fet de
poder retirar arbres caiguts dins finques privades, perquè
evidentment no es pot actuar a una finca privada que no hi ha
el vist-i-plau del propietari i això era un gran problema que a
més els Serveis Jurídics d’aquell moment, els mateixos que ara
té el conseller a la Conselleria de Medi Ambient, veien moltes
dificultats.

Jo només deman què pensa fer el conseller respecte aquest
tema, si hi ha de fer alAlusions a l’anterior etapa del Govern jo
evidentment no faig la pregunta perquè allò que vull saber què
pensa fer ell, si no pensa fer res o pensa fer alguna cosa. És
l’única cosa que vull saber. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver per favor, li contesta el Sr. Conseller de Medi
Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Hi ha
gent que a l’any 2003 una forma encara de funcionar és
recordar, en segons quins partits, que vénen de no sé quan,
d’un senyor que va governar 40 anys i que va morir en fa 25. És
a dir, n’hi ha uns que hem d’aguantar tot el que puguem, n’hi
ha d’altres que tenen immunitat de no sé quin tipus, la qual
cosa lògicament el nostre partit que és un partit de centre liberal
no permetrà en cap moment, dins un espai com aquest que és
un espai de tots i allà on som legítims representants del poble
de Balears que ens coaccionin i ens coartin la llibertat

d’expressió. Ho dic perquè crec que és així i no he dit res,
baldament n’hi hagi algun que se’n pugui riure. Així de clar.

Per altra banda Sr. President. Aquí em pens que demanaven
què pensam fer amb els que no ho varen solAlicitar i perdoni que
vulgui fer pedagogia. Si volien saber només què volem fer amb
els que no ho varen sol Alicitar, no emportava ni parlar del
decret, ni parlar d’Espanya, ni de parlar de què era la primera
comunitat que ho feia, per part de la persona que ha presentat
la pregunta. La qual cosa cadascú quan és hora de donar una
contesta, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, mira de
completar la seva contesta amb aquelles coses que creu que
són oportunes i crec que res d’allò que hem parlat fins ara, en
aquesta compareixença per fer les dues preguntes, no hem
deixat de parlar dels pins i del temporal del dia 11 de novembre
del 2001, voldria centrar aquest tema perquè quedi ben clar.

En principi, a la pregunta que vostè em fa, de cap manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Rosselló per un temps
de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé si efectivament no es pensa, diríem, obligar o més que
obligar fer alguna actuació, obligar entre altres coses, o
sobretot que aquests pins puguin ser retirats de les finques, és
evident que per al nostre grup és allà on hi ha el gruix del
problema que en aquests moments hi ha respecte els pins que
encara no s’han retirat. Jo crec que la tasca duita a terme des
del novembre del 2001, amb la retirada d’arbres dels boscos
dins les finques públiques, així com les finques que ho havien
demanat, llavors això jo crec que en un percentatge molt elevat
està pràcticament finalitzat. El problema realment que existia i
que existeix és precisament aquelles finques allà on els
propietaris no havien solAlicitat cap tipus d’ajut, ni monetari, ni
de l’Administració. 

Llavors senzillament és un problema i jo a més, crec que és
un problema difícil de resoldre, jo no dic que sigui fàcil, però
evidentment si no es pot actuar, o és difícil actuar evidentment
jo crec que..., bé no sé si el conseller té alguna fórmula, però
efectivament jo crec que allà on hi ha la dificultat vertadera és
precisament en la retirada de pins en aquestes finques on no
havien demanat l’ajuda i només volia saber si hi havia alguna
proposta referida a aquest punt o senzillament no n’hi ha cap,
la qual cosa continua existint un problema que jo crec que en
aquest moment, des de la nostra òptica és que realment existeix.
Aquells pins que estan dins finques que no han demanat les
ajudes i que per tant, és difícil fer una actuació en una propietat
privada que en molts de casos, fins i tot, ni els propis
ajuntaments saben qui és el titular d’aquella finca. Per tant, és
un tema complex, és un tema que ja es va estudiar abans i era
per saber a veure si el conseller en aquest tema considerava
que s’havia de fer alguna cosa o senzillament és un tema que
s’està estudiant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies. Té la paraula en torn de contrarèplica el Sr.
Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Perdoni que sigui reiteratiu, s’han tornat a sentir alAlusions a la
retirada dels pins del novembre del 2001, que el problema existia
i existeix. La qual cosa d’aquest tema no poder parlar d’enrera,
baldament no ho vulgui la Sra. Diputada, és incongruent, és
que això és un tema que ve d’enrera. Per tant, quan un formula
les preguntes no pot dir, no pot condicionar i acotar el
problema.

Per altra banda el perill de fer una pregunta és no saber què
has escrit. La pregunta és: com pensa obligar la Conselleria de
Medi Ambient... i jo li he contestat que de cap manera, de cap
manera pensa obligar, és la seva pregunta que he contestat.
Nosaltres obligant no ho farem i si no llegeixi la pregunta que
ha fet. Nosaltres el que farem és negociar, consensuar, intentar
a través d’associacions agràries, ja hem començat a parlar-ne
amb alguna que ha vengut a oferir-se com ha estat Asaja, han
vengut ells a oferir-se que juntament amb els seus socis
podríem mirar d’arbitrar una forma de gent que no ha demanat
res com li (...), la pensin i la duguin, supòs que també vendrà
Unió de Pagesos i mirarem de donar una solució. És a dir, des
de la colAlaboració, des de la negociació, però no obligar. És
que clar, vostè tal vegada no volia fer aquest tipus de pregunta.

I en aquells altres casos igual com he dit altra pregunta, allà
on existeixi un patent risc d’incendi forestal, allò que aplicarem
és la llei l’article 7.8 de la Llei 81/1968, cosa que s’hagués pogut
fer aquest any i 7 mesos i no es va aplicar cap vegada. Jo li puc
dir que per a l’estiu que ve, segons quins casos d’aquells que
no arriben a un acord de negociació, no puguis consensuar i hi
hagi un alt risc de què hi pugui haver una propagació d’un
incendi, actuarem baix d’aquest (...) i en tot cas serà nou perquè
de moment no ho ha fet ningú. Però clar, el problema és que
això és un tema que va succeir el novembre del 2001.

També li volia dir una cosa perquè quedi constància en
aquesta comissió. Ajudes tan importants com aquesta, quasi en
la mateixa quantia i per a una mateixa qüestió, es varen pagar
l’any 91, 92 i 93 del mal que hi va haver els anys 89 i 90. Aquells
que estàvem de regidors o de batles a ajuntaments sabem que
aquest assumpte no és la primera vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara farem un recés de 5 minuts...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Bé a petició del Partit Popular voldria demanar un recés de
5 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es concedeixen aquests 5 minuts.

II. Compareixença RGE nú m. 2094/03, sol Alicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr.  Conseller de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre la contaminació i el projecte
de recuperació d'aqüífers a la zona de Santa Gertrudis del
terme municipal de Santa Eulàlia d'Eivissa.

Passarem al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença de l’Hble. Conseller de Medi
Ambient Sr. Jaume Font, solAlicitada pel Govern de les Illes
Balears mitjançant escrit RGE núm. 2094/03, per tal d’informar
a la cambra sobre la contaminació i projecte de recuperació
d’aqüífers a la zona de Santa Gertrudis del terme municipal de
Santa Eulàlia d’Eivissa. Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi
Ambient per tal de fer l’exposició d’aquest tema.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Els
garanteix que jo no parlaré de Kyoto en cap moment, els parlaré
d’una cosa que està succeint a una de les Illes Balears, a
Eivissa en concret, a un municipi el de Santa Eulàlia i a la zona
de Santa Gertrudis. Com els he dit no parlaré de Kyoto en
aquests moments, sinó d’una cosa que tenim molt propera.

En arribar el nou equip a la Conselleria de Medi Ambient
se’n fa coneixedor de l’existència d’una possible contaminació
a un aqüífer de la zona de Santa Gertrudis a Eivissa, terme
municipal com he dit de Santa Eulàlia. El motiu pareix imputable
a la ruptura o fissura dels tancs s’una benzinera. Dia 28
d’octubre del 2002 hi ha una denúncia per part d’un particular
referent a la contaminació d’aigües subterrànies dins un pou.
Dia 16 de desembre del 2002 la Direcció General de Recursos
Hídrics aixeca acta d’inspecció. Quatre mesos després 7 i 8
d’abril del 2003 la conselleries d’Indústria i Salut envien
documentació referent a la possible contaminació a la Direcció
General de Recursos Hídrics. Dia 15 d’abril la Direcció General
de Recursos Hídrics adopta una mesura provisional ordenant
a l’entitat que regenta la benzinera buidar i mantenir buit el
dipòsit de benzina sense plom 98 fins el moment que la
Conselleria d’Indústria acredités l’estanquitat del dipòsit.
Mentre des de la denúncia fins al tancament provisional del
dipòsit passen 6 mesos.

Un mes i 10 dies més tard, dia 26 de maig, es fan els escrits
de recomanació de no ús humà de les aigües per part de la
Conselleria de Sanitat i Consum, la recomanació. Dia 18 d’agost
el nou equip de la conselleria decideix posar en marxa un pla
urgent de xoc, arrel dels resultats de les analítiques,
encomanades per aquest conseller, en data 28 de juliol i 12
d’agost i les que obraven ja en poder de la Conselleria de Medi
Ambient, que algunes venien de dia 13 de desembre de l’any
2002 i altres 8 de maig de l’any 2002. La darrera analítica del mes
d’agost es va prendre mostres de 13 pous, dels quals
s’analitzaren a fons el número 13 i el número 21, ja que els
demés no produïen olor suficient. El contaminants exactes
d’estudi són evidentment propis d’una benzinera, hidrocarburs
Total, metilterbutiléter, xilens, toluens, etilbenzè o i benzè i que
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en principi es classifiquen com a volàtils. De tots aquests
contaminants, el metilterbutiléter és el més perillós degut a les
seves condicions físiques, es mescla al 100% amb l’aigua i
sense possibilitat de separació si no es fa servir processos
físics. Aquest contaminant és un additiu oxigenat que es fa
servir recentment a les benzineres sense plom com a substitutiu
“ecològic” per a l’eliminació del plom, és a dir, a la benzina li
vàrem retirar el plom i ara empram benzina ecològica, però
d’ecològica en té poc.

A més del metilterbutiléter, comprova l’existència també de
benzè i també d’hidrocarburs totals a les tres analítiques que es
disposen. Amb aquest resultat d’analítics resulta evident el
grau d’afecció de l’aqüífer, la qual cosa planteja la necessitat de
donar una resposta immediata per part de la conselleria. Com a
mesura de xoc es proposa la instalAlació d’una columna de
stripping per tal de tractar de 20.000 a 25.000 litres per hora en
aquesta torre de stripping , per tractar aigua de 20.000 o 25.000
litres per hora. Prèviament s’haurà de passar l’aigua
contaminada per un separador, o dos de 10 litres per segon per
a l’eliminació dels hidrocarburs totals, d’injectar l’aigua tractada
a través d’un circuit que va cap a aigües més amunt de la
benzinera i així l’aigua no es perdrà, torna a entrar.

En el mes de setembre es fa la contractació i el muntatge del
sistema de descontaminació, per això s’encarrega la feina a una
empresa que es diu Terratest Medioambiente S.A. que va
començar les tasques de descontaminació fa gairebé dues
setmanes, amb un pressupost inicial de 216.809. euros, IVA
inclòs, considerant que això ens toca bastar per a 7 mesos de
funcionament de la planta i fer 15 mostres d’aigua analitzades
per mes.

Si em permeten els hem passat una fulla, si no vaig
equivocat, allà on hi ha el mateix esquema que hi ha aquí i allò
que fa aquesta cosa... si em permeten. Traiem l’aigua dels pous,
passen en aquest dipòsit, després passa en aquests paradors
d’hidrocarburs per anar ja separant les distintes coses que té.
Aquí puja cap aquí que és aquesta torre de stripping  que  a
dins està plena de bolles com aquesta i que allò que volen
aconseguir aquestes bolles és ampliar la superfície de l’aigua.
Com dic, es treu l’aigua d’aquí i es fica dins aquest decantador,
després ja hi ha uns separadors d’hidrocarburs, que segons
quines coses ja les podem eliminar aquí. Després passa cap
aquí dins un bombeig i l’aigua el que fa és pujar en aquesta
torre, que es diu torre de stripping, a dins està plena de bolles
com aquesta que hi ha aquí damunt i allò que fa és ampliar la
superfície de l’aigua perquè a través d’una bufadora d’aquí
baix, per produir aire, el que fa, com ja li he dit que eren
materials volàtils, a través de quan l’aigua baixa que s’està
obrint damunt d’aquestes bolles i l’impuls de l’aire, allò que
són els productes volàtils se’n van cap a l’aire, són absorbits
a través d’una sortida de gasos que van cap a un separador
que hi ha aquí i allà on queden emmagatzemats tots els gasos
que s’han llevat, tota la benzina que s’ha pogut retirar el
metilterbutiléter.

Què és això realment? Això és una elevadora, una elevadora
d’un aqüífer i allò que has de fer és rentar tot l’aqüífer.
Segurament mesures mediambientals més importants que

aquesta és molt difícil que se’n facin moltes a una legislatura,
com aquesta no se n’havia fet cap mai a Balears i a Espanya és
el quart aqüífer que es fa net i a Balears el primer. Ho dic perquè
segurament no tendrà la importància, Eivissa la té, els ciutadans
d’Eivissa estan preocupats per aquest tema, especialment els
de Santa Eulàlia i els de Santa Gertrudis, però és una de les
accions mediambientals més fortes que aquests pressuposts
duran i és una desgràcia intentar fer una oportunitat perquè allò
que és el prat de Santa Gertrudis torni a tenir l’aigua en
condicions. Quin temps durarà això? La mesura de xoc és de 7
mesos, lògicament ampliable a allò que sigui necessari, però
allò que és evident és que si ha de ser un any, serà un any, si
ha de ser un any i mig, serà un any i mig i si són dos o si són
tres. Ens anirem d’allà quan l’aqüífer de Santa Gertrudis torni
estar en condicions.

Les darreres analítiques preses el passat dia 9 de setembre
ens permeten concloure també el següent. Una cosa que ens
vàrem comprometre amb els ciutadans afectats és anar fent
analítiques cada mes, per exemple les mostres d’aquest mes es
varen agafar ahir. És a dir, jo ara els donaré comptes de les de
9 de setembre, les del mes d’octubre es varen agafar ahir i així
com els anirem tenint dels pous dels particulars que és allà on
s’agafen les analítiques, se’ls du la seva còpia perquè tenguin
informació. Les darreres, com dic, que tenim oficialment són les
de 9 de setembre, els nivells d’hidrocarburs en alguns pous més
superficials han anat disminuint amb el temps, això podria ser
degut a l’eliminació del focus de contaminació perquè ara sí
que està tancada la benzinera. El metilterbutiléter s’ha detectat
a punts allunyats de la benzinera, vostès també tenen un mapa,
crec, amb els pous, amb els números, la benzinera està en el
mapa dins un quadret, si no vaig equivocat, la benzinera està al
costat del pou 15, és quadre allà on posa 0, aquest quadre és la
benzinera. I amb això que s’ha detectat el metilterbutiléter en els
pous 22 i 35, que són pous que estan bastant més allunyats de
la benzinera, com veuen el 22 està baix de tot i el 35 està a la
dreta a dalt, també lluny de la benzinera. I també s’ha observat
un augment espectacular d’aquests compostos en el pou
número 21, que el pou número 21 és el que està davall la
benzinera. Aquests resultats poden ser motivats per la relativa
salubritat en aigua i que en les primeres pluges facilitaria la
incorporació a l’aqüífer i la seva migració del metilterbutiléter.
És a dir, com li he dit és la mescla molt ràpidament amb l’aigua.

En el pou número 8 no s’hi han detectat hidrocarburs,
encara que és un pou superficial i que la mostra d’aquest pou
inicialment també quan es fa la prova d’olor pareix que havia
d’estar contaminat, quan s’ha fet l’anàlisi no ha estat dolent. En
aquest cas per a nosaltres aquesta anàlisi és contradictòria
perquè no emporta tenir una analítica feta per un laboratori per
saber si un pou està contaminat, ensumant ho saps. En aquest
cas quan ensumam ens dóna que està contaminat i en canvi
l’analítica ha sortit que estava bé. En aquest cas repetim
aquesta analítica i el pou 9 i 22 s’empraven per a
subministrament d’aigua i el 12 s’utilitzava per a indústria
agroalimentària i els nivells tan de metilterbutiléter, com tema
també de gasoils, impliquen que l’aigua no sigui apta per al
consum humà i amb això no es pot emprar de moment. I en data
dimarts 21 d’octubre, com he dit ahir, es va fer la darrera
analítica.
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Com a conclusió jo els diria que allò que feim és notificar als
titulars dels pous els resultats de les analítiques obtingudes i
mantenir la recomanació de no emprar aigua per al consum.
Notificam a la Conselleria de Salut els resultats cada vegada
perquè es prenguin les mesures que s’hagin de prendre pels
efectes negatius sobre la salut que hi pugui tenir. Analitzem els
resultats allà a la zona d’afectació i miram d’ampliar el perímetre,
anam cada vegada fent algun pou que està més lluny dels que
ja tenim analitzats per ser capaços de tenir una mostra molt més
ampla i que aquest mapa vagi creixent per tenir la tranquilAlitat
que no està més lluny la contaminació. I anam programant
distintes campanyes de mostreig perquè això ens pugui quedar
definit totalment. I com dic és molt difícil determinar quin temps
tardarem a poder-lo tenir net.

Sí que voldria que sapigués aquesta comissió, primer de tot
allò que s’està fent i per altra banda també voldria que també
sabessin, em sap greu parlar d’enrera, però no em queda més
remei que parlar-ne perquè clar, això és un tema greu, això és un
tema molt greu, és un tema que està a (...) i és un tema allà on
lògicament hi haurà responsabilitats importants. Jo els
començaré pel principi, dir-los també perquè vostès tenguin un
coneixement d’això i com els dic, dia 18 d’octubre del 2002, el
Sr. José Suñer Torres presenta la denúncia per primera vegada
en el Consell d’Eivissa i Formentera. Dia 16 de desembre hi ha
acta d’inspecció de vigilància de l’encarregat d’Eivissa que és
de la Direcció General de Recursos Hídrics. Abans ja ha agafat
una mostra Sanitat del Govern balear i recursos hídrics en té
coneixement. Dia 13 de desembre la conselleria té en la seva mà
una analítica del pou número 13 que és un dels quatre pous
més contaminats de tots els que fins ara s’han agafat mostres
i que ens diu que està ben contaminat tan del metilterbutiléter
com de temes de benzina i altres components, benzè, oxilè,
toluè, però en quantitats que superen els mínims d’una forma
increïble. Clar, sabent tot això i tenint aquest tema, tenint un
altre analítica en el mes de maig, deia 8 de maig que l’encarrega
la Conselleria de Medi Ambient en el mes d’abril i coneixent
aquest tema des del desembre tampoc es fa cap actuació. I en
aquest moment, en el mes d’abril, ja es tenen analítiques els
pous 13, 15, 21, 14, 11 i 9 i no tan sols estan afectats sinó que és
escàndol enorme allò que està passant. 

I jo els vull dir que resulta que dia 16 de maig d’enguany la
Conselleria de Medi Ambient va ordenar buidar el dipòsit de
benz ina de Santa Gertrudis. Dia 23 de maig la Conselleria de
Medi Ambient va dir que no s’utilitzés l’aigua del pou de Santa
Gertrudis, però dia 10 de juny la Conselleria de Medi Ambient
va aixecar la suspensió de venta de benzina a la benzinera de
Santa Gertrudis. És a dir, perquè les seves senyories sàpiguen,
que efectivament el Govern balear sap que hi ha una zona
contaminada des del mes d’octubre de l’any passat amb
anàlisis (...), amb anàlisis de dia 8 de desembre, amb accions
d’aturar la benzinera i tornar-la posar en marxa del mes de maig
i actuacions per recuperar l’aqüífer, accions ecològiques,
accions de sostenibilitat, accions de cuidar l’entorn, cap. I els
hem volgut donar a conèixer com està aquesta qüestió, estic
disposat a contestar totes les preguntes que vulguin per poder
aclarir aquest assumpte i els convidam a què si tenen idees
millors per mirar de fer més via per recuperar l’aqüífer també que
ens les puguin aportar.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió o si podem continuar?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els
Verds intervé la diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de
10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lloc crec
que la seva actuació que ha fet sobre aquest tema és l’actuació
que li pertocava fer perquè de fet si hi ha un problema en temes
de contaminació, evidentment s’ha de fer l’actuació i per tant,
en aquest sentit s’ha fet allò que era correcte i allò que era
adequat i a més esper que això sigui una continuïtat en la seva
tasca perquè acaba de començar, com també vostè ha dit fa uns
mesos. Per tant, a partir d’aquí tot allò que són sòls
contaminats per la raó que sigui idò que es faci amb la màxima
diligència, com vostè a més vol demostrar i està disposat a dur-
ho a terme. Sap perfectament que el tema de contaminació és un
tema bastant important en aquestes Illes, desgraciadament i per
tant, esper que la seva actuació vagi en la línia que li pertoca
fer.

En segon lloc també li voldria fer una sèrie de preguntes.
Dir-li que tot i que és la constant i que és una qüestió que bé,
per altra banda comprenc que també han de viure un poc del
passat i fer una crítica a allò que es va fer anteriorment és
evident en aquest cas, tot i que hi ha dades que jo ara no
rebatre perquè cobriria més dels 10 minuts. Però el cert respecte
en aquest tema és que les actuacions varen deixar molt a punt
per fer actuacions del tipus que s’han fet ara i sobretot, perquè
ha estat una qüestió que es va iniciar efectivament en el mes de
novembre i durant aquest marge de temps idò varen ser de
moltes intervencions diferents, de moltes institucions i en
aquest sentit, fins i tot es partia d’una situació a la qual no es
sabia exactament quina era la que provocava la contaminació i
per altra banda també hi havia la pròpia benzinera que
assegurava que no hi havia hagut cap tipus de fuita, la qual
cosa va haver de ser després de tota una sèrie d’anàlisis, com
també vostè ha esmentat, que efectivament es va poder
comprovar que fermament hi havia aquesta contaminació, i en
aquest sentit fer les actuacions pertinents que en aquell
moment es varen fer. Però jo crec que se li ha de dir que vagi tot
el nostre suport perquè continuï treballant en aquesta línia,
diríem, tan diligent i sobretot que s’actuï a totes les zones
contaminades de les nostres illes.
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Dit això, idò, i entrant a les preguntes, sí que li volia
demanar, en primer lloc, qui és que pagarà aquesta actuació que
es du ara que vostè ens ha explicat, tenint en compte que
aquest tema que està en el jutjat, i el fiscal de medi ambient, vull
dir que vostè sap perfectament que ja va ser una qüestió que ja
estava anteriorment als jutjats, llavors el fet d’haver de fer
actuació amb doblers públics és evident que s’ha de saber si al
final serà l’empresa que corregirà tots aquests costos o si haurà
de ser la conselleria. Jo supòs que, igual que s’ha fet en altres
temes, com per exemple Can Set, que ho va fer de manera
subsidiària la conselleria, després el jutjat és el que ha de fer
pagar perquè qui contamina paga, i en aquest sentit és el que
pertoca. Només vull saber, que em contesti qui pagarà aquestes
actuacions i com s’està duent a terme.

En segon lloc també una altra pregunta que voldria fer
respecte a aquest tema és que aquesta, diríem, màquina o tot
aquest sistema, com diu vostè, de treure tots els additius o de
netejar d’hidrocarburs l’aqüífer, si també elimina els additius
antidetonants, que a més crec que vostè n’ha fet esment, que
per la llei actual de l’Estat espanyol no es consideren
contaminants a través de la legislació espanyola, però que
l’EPA d’Estats Units els considera contaminants i, a més,
altament cancerígens. És saber si aquest sistema també depura
o lleva aquests contaminants perillosos que, ja li dic, la
legislació espanyola no els considera, i per tant m’agradaria
també conèixer quin és el tema, exactament si funciona en
aquest punt.

I ja per acabar amb la primera intervenció, perquè crec que
va més bé demanar, fer preguntes o que supòs que ens doni
més coneixement de causa el conseller, llavors també
m’agradaria conèixer quant de temps li sembla que pot tenir o
que pot, diríem, actuar aquest sistema que vostè ens ha
explicat, si és que hi ha un temps determinat, perquè com vostè
sap perfectament i vostè també ho ha explicat, el tema de la
contaminació no es pot eliminar en un dia ni en dos, és una
qüestió que és més bé en un temps relativament llarg, depèn, i
sobretot perquè en ser una contaminació difusa i estar més a la
zona més enfora de la benzinera, idò fa pensar que evidentment
serà un tema que no serà molt curt, i senzillament m’agradaria
que em contestàs a veure quan li sembla que pot durar el temps
de recuperació d’aquest aqüífer. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista intervendrà la diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, senyores i senyors
diputats, en primer lloc agrair-li que hagi comparegut en
aquesta cambra per explicar un tema que entenem que és
important i que preocupava a molta gent pels efectes que tenia.
També agrair als alts càrrecs que l’acompanyen la seva
presència per si hem de menester algun aclariment sobre aquest
tema.

Jo crec que hem de valorar positivament des del meu grup,
volem... felicitar -em costava dir això, però bé-, volem felicitar el
conseller que hagi fet tanta via i que hagi pres consciència
d’aquest problema greu i que hagi emprès les mesures amb
aquesta urgència, perquè és un tema que, segons ens han
comunitat els nostres companys d’Eivissa que ens han informat
sobre aquest tema, sabíem de la gran preocupació que hi havia
en aquesta zona per les conseqüències que havien tengut
aquestes filtracions de la benzinera.

Agraïm també que ens hagi facilitat aquest esquema i
aquestes explicacions de com està, però a mi m’agradaria fer
una sèrie de preguntes perquè, tot i que el sistema és un
sistema de descontaminació que pot ser que sigui acceptable
per a un cert tipus de contaminants, hem de pensar que la
benzina, el petroli, vaja, el que ha contaminat els pous, té una
composició molt complexa. Els hidrocarburs saturats tenen
diferents comportaments cada un d’ells per separat, i com vostè
ha dit el metilterbutilèter és soluble en aigua, n’hi ha d’altres
que no ho són, n’hi ha d’altres que suren, i tenen un
comportament diferent cada un d’ells. Aquí hi ha un sistema de
decantació per als que són menys densos, que tenen una
densitat inferior a la de l’aigua, però llavors n’hi ha uns altres
que tenen un cert grau de solubilitat dins l’aigua, com poden
ser el toluè, el benzè o el xilè que són, per cert, molt tòxics, i
s’han de tenir uns tractaments molt específics per poder-los
separar de l’aigua. Quant al metilterbutilèter és vera que és
soluble en aigua, però hi ha uns sistemes per provocar una
evaporació més ràpida, perquè la velocitat d’evaporació és
diferent de la de l’aigua i per tant, mitjançant encalentiment o
amb injeccions d’aire per provocar l’evaporació ràpida d’aquest
hidrocarbur es pugui separar de l’aigua. 

Però creim que, no ho sé, potser els tècnics podran dir si és
suficient o no, però no veim que aquesta aigua pugui sortir en
les condicions necessàries com per poder ser infiltrada un altre
pic dins la terra, perquè no veim enlloc a l’esquema que ens ha
passat que hi hagi cap tipus de tractament per retirar els metalls
pesants que també hi ha dissolts dins els hidrocarburs.
Tenguem en compte que hi ha una llarga llista de metalls que
no s’eliminen, sinó que continuen dissolts i són solubles tant
dins l’aigua com dins els mateixos hidrocarburs. Per tant el que
em preocupa és que aquesta aigua es torni a infiltrar tan
ràpidament sense un tractament químic, perquè tot el tractament
que hem vist per aquí és físic, segons l’esquema que vostè ens
ha donat, no hi ha un tractament químic per poder eliminar
alguns dels elements tòxics i, sobretot, els metalls pesants, que
continuaran contaminant aquestes aigües i que són molt difícils
d’eliminar. 

M’agradaria que em pogués aclarir aquestes qüestions que
li he plantejat i, en tot cas, demanar-li que es faci un tractament
en més profunditat perquè l’aigua que es torni a infiltrar a la
terra estigui amb garanties. Tengui en compte que allà hi ha una
zona agrícola, una de les poques zones agrícoles que queden
a Eivissa i, per tant, hi ha d’haver unes garanties perquè
aquesta aigua pugui ser utilitzada per a reguiu i que no
produeixi cap efecte tòxic en el consum dels productes que s’hi
fan. 
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De totes maneres hem de dir que el nostre grup està satisfet
que hagin pres mesures ràpidament, però sí que li volem cridar
l’atenció sobre aquest tema perquè és molt preocupant el tipus
de contaminació dels hidrocarburs o de la benzina, que en
aquest cas no sabem quina classe de benzina ha estat perquè
no ho ha dit, però és igual, qualsevol tipus de benzina és
perillosa tota, però, en fi, ens agradaria que hi hagués un altre
tipus de tractament per garantir la potabilitat de l’aigua que no
creï conseqüències negatives sobre els ecosistemes i sobretot
sobre els cultius que es fan per aquella zona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé el diputat Sr. Joan Boned per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, jo en aquest
primer cas no dubtaré, com la Sra. Vadell, sobre si felicitar-lo o
no, i jo més que felicitar-lo li vull agrair, en aquest cas,
l’actuació puntual que s’està fent en nom dels afectats,
sobretot de Santa Gertrudis, i com a diputat de l’illa d’Eivissa,
a més a més. 

Però dit això, i evidentment també en part s’ha de reconèixer
que la funció no d’un conseller, no del Sr. Font, sinó de
qualsevol conseller de Medi Ambient és estar pendent de
qualsevol problema que pugui sorgir d’aquest caire o de
qualsevol altre, i l’obligació d’un polític o d’un responsable
polític és actuar amb prestesa i el més aviat millor, però dit això,
com dic, també és cert que caldria fer algun petit comentari
respecte de les dades que s’han ofert, perquè si és cert que la
primera denúncia és del 18 d’octubre, crec que ha dit..., o 28
d’octubre i es fa davant el consell insular, concretament davant
la Conselleria de Medi Ambient del consell insular, i és el
consell insular que fa les primeres actuacions en la mesura del
que és possible a una conselleria d’un consell insular, i fetes
aquestes primeres actuacions i vist el primer que es veu és
quan es creu que escapa de les competències d’aquest consell
i es dona trasllat de la denúncia i, per tant, de la problemàtica al
Govern, concretament a les conselleries de Sanitat i de Medi
Ambient, crec que és quan es fa i es dóna el trasllat.

He de dir que realment aquesta primera denúncia i les
p rimeres actuacions que fan és sobre la denúncia de
contaminació d’un pou, primer és un pou, i passen quatre
mesos fins que es descobreix i es fa la denúncia del segon pou,
se sap que hi ha un segon pou contaminat, i és realment a
mitjans del mes de maig quan ens trobam en la situació que es
pot entendre que sí és en certa manera problemàtica, que tenim
al voltant de sis pous, crec que hi ha un moment a primers de
maig, de sis pous que se sap que estan contaminats,
aproximadament, entre sis i vuit, no ho sé exactament però
aproximadament és això. Vull dir també que en aquell primer pou
i a la primera denúncia, fins i tot en el segon, són els mateixos
afectats que a les converses que tenen amb la gent més

propera, en el consell també i això, sospiten fins i tot que..., no
sospiten tan sols de la gasolinera, perquè (...) la gasolinera
sempre va mantenir que no hi havia hagut fuites fins crec que
és als voltants de gener, on ja per alguns motius i algunes
raons sí que reconeix que va tenir una fuita devers el mes de
setembre, però les primeres sospites dels mateixos afectats van
dirigides al fet que potser algú ha fet algun vessament del
producte que pogués dar com a resultat aquesta contaminació
del pou, i més quan crec que els dos primers pous eren dos dels
que es consideren superficials, d’aigües superficials, i per tant
era més fàcil que es tengués la possibilitat de contaminar-los
d’aquesta manera.

Per una altra banda..., volia dir amb això, perquè potser
parlam de dates i de moments on realment comença una
actuació, i potser sí, tots haguéssim agraït, sobretot els
afectats, perquè quan a un li afecten el que és seu el primer que
demana i exigeix és rapidesa en les actuacions, i estic segur que
fins i tot a l’Administració que les havia de fer ens hagués
agradat que es fessin amb més prestesa. Això és cert, però
també la realitat és que realment ens trobam en el mes de maig
quan podem ser conscients del volum d’un problema amb el
qual ens hem d’enfrontar, i de fet la consideració es pot tenir
així perquè, llavors si de cas ho miraré també amb més
deteniment, però la mateixa Fiscalia també és coneixedora del
problema des del primer moment i no decideix intervenir fins ja
bastant entrat el primer semestre del 2003, vull dir que tampoc
la Fiscalia no es decideix automàticament a actuar-hi i a entrar-
hi.

Per un altre costat també he d’assenyalar que és un punt
important i que crec que, per les referències que pugui tenir,
crec que si en els casos que conec es va tenir cura i es va ser
curós perquè es fes així, supòs, i esper que es mantingui aquest
criteri en les actuacions que s’estiguin fent ara i que es facin
d’aquí endavant, és cert que a vegades aquest tipus de
problema, sobretot quan hi ha el risc, com al final ha estat, que
acabi en un procés judicial, les actuacions que es venguin fent
per part, sobretot, de l’Administració, que és la que al final
aporta els expedients més gruixuts en aquest contenciós i en
aquestes tramitacions, han de ser especialment curoses i no es
poden fer de qualsevol manera. Ho dic perquè a vegades el
tema d’anàlisi i coses no és tan fàcil com que vagi a qualsevol
laboratori d’aquí o s’enviïn mostres a qualsevol laboratori, es
faci una analítica i diguin: “Bé, això està així”. A vegades, i en
aquest cas concretament crec que, si no m’equivoc, va ser un
laboratori de València el que va fer les analítiques que realment
es poden considerar rellevants en aquest sentit, i va ser la
mateixa gent del laboratori que es va desplaçar a Eivissa, a
Santa Gertrudis, per fer la recollida de mostres perquè havia de
fer-se en unes condicions molt concretes i s’havien d’enviar
també en unes condicions molt específiques als laboratoris de
València perquè es pogués fer aquesta analítica.

Però dit tot això, també -i això ja és més com a pregunta amb
la preocupació evident que puguem tenir tots per al futur
d’aquest problema, que l’únic que desitjam és que es pugui
resoldre el més aviat millor-, és que, vist el plànol i el mapa que
ens ha presentat i veient la tendència de pous contaminats, la
pregunta primera és si els pous ja estan definits i controlats o
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hi ha perill que continuï estenent-se la contaminació a nous
pous i el perímetre aquest de pous es faci cada vegada més
ample, o podem considerar que en aquest moment ja està
controlat?

Llavors també com es pot valorar el fet que amb l’ús,
també..., no record quines anàlisis eren o quines proves que es
varen fer varen dar un resultat un tant curiós, com era que els
pous més propers a la gasolinera en algun moment eren els
menys contaminats i n’hi havia de bastant més allunyats que
tenien un grau de contaminació fins i tot molt més elevat que
aquests que estaven molt més a prop. I la segona pregunta
podria ser, idò, d’alguna manera ja n’han fet menció, Sr.
Conseller, en la seva exposició, però només preguntar si
definitivament la conselleria es planteja que, una vegada
iniciades aquestes feines de descontaminació, si ens pot dir si
definitivament es mantindran i es quedaran fins que estigui
resolt definitivament el problema, o si per algun tipus de
qüestió problemàtica s’estarà un temps fix i en el seu moment
es donarà per acabat encara que això potser realment no sigui
cert. El que realment es desitja i desitjam tots és que es
mantenguin les feines que siguin necessàries pel temps que
sigui necessari.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
el diputat Sr. Joan Font per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, primer de tot vull agrair-li una altra vegada aquí la
compareixença, ràpida i oportuna. Després també donar-li les
gràcies per aquesta excelAlent explicació didàctica que vostè ha
fet, que potser li ha redescobert una nova faceta que potser
desconeixia, però que almanco ha fet intelAligible el que és un
procés o el que és un tractament bastant complicat en aquesta
comissió. Evidentment també valoram molt positivament el fet
que hagi trobat, confiem, la millor solució a aquest problema
que ha sorgit i que tengui una ràpida solució.

Per part del Partit Popular també ens agradaria fer una
pregunta, i seria que vostè ha parlat que per l’octubre de l’any
2002 s’havia presentat una denúncia; pel desembre ja tenien
una inspecció. Com hauria repercutit la falta d’acció o el fet que
no s’hagués produït una acció ràpida en la propagació que
llavors s’ha pogut anar produint d’un pou als altres?, és a dir,
com podria haver repercutit la manca d’actuació a l’hora,
diguem, de tallar o a l’hora d’aturar aquesta propagació
contaminant que s’ha anat produint?

Per la nostra part només agrair una altra vegada o dir una
altra vegada que estam, evidentment, molt satisfets que s’hagin
pres aquestes acciones immediates en molts pocs mesos, i que
evidentment li desitjam el major dels èxits.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
lògicament jo no vull entrar en una batussa; el que passa és
que tampoc no vull consentir que em diguin, Sra. Rosselló, Sra.
Diputada Rosselló, que m’ho varen deixar a punt per iniciar les
accions. Això, lògicament, a punt no ens ho varen deixar, i crec
que està clar, que no ho varen deixar a punt, això.

Respecte al fet que feim el que toca, sí, lògicament que feim
el que toca, i ho feim a gust, és a dir, d’una desgràcia, d’un
projecte que no estava previst pagar-se amb l’impost turístic,
el pagarem, serà una projecte d’inversió en medi ambient, que
és el que toca i d’una desgràcia en farem una oportunitat, sense
cap dubte, perquè els ciutadans de Santa Gertrudis ens ho
demanen, ens ho exigeixen i amb motiu.

Respecte a les tres preguntes, qui pagarà? Jo crec que de
qualque manera vostè mateixa, després quan ha contestat...,
s’ha contestat vostè mateixa quan ha explicat allò de la pedrera
de Can Set, perquè ha dit que el jutge decidirà. Lògicament, el
jutge decidirà, és a dir, està sub iudice el tema i esperem que
qui contamina paga i pagui. Jo crec que aquesta se la
contestada vostè mateixa. I coincidim, és a dir, el jutge dirà que
ha de pagar; hem parlat amb el jutge, tant el conseller de
Comerç i Indústria, s’està aportant tota la informació que es
demana, es du un rigor amb l’expedient perquè, com molt bé
deia el portaveu del PSIB-PSOE, és important dur-lo bé perquè
després no hi hagi entrebancs i que qualsevol decisió no pugui
dur a tornar a rebre els doblers que de qualque manera el
Govern ha avançat.

L’altra pregunta, si lleva el metilterbutilèter? Clar, és a dir, la
torre de stripping, a través del seu pas i la seva laminació,
l’ampliació de superfície sobre aquestes bolles que té i a través
de la impulsió de la bufadora de l’aire, que com molt bé
explicava la portaveu del PSM podria venir per encalentiment,
l’eliminació, o bé per aire, en aquest cas ventilació, és a dir,
aquesta ventilació fa que s’evapori, lògicament no se’n va a
l’exterior, l’agafam a través d’un filtre de carboni que queda allà
dins tot. És a dir, efectivament lleva el metilterbutilèter, que era
la seva pregunta.

De totes formes hi ha un tema simpàtic que estava pensant
quan vostè em parlava de la normativa espanyola, i en canvi em
parlava de la legislació nord-americana i, clar, a mi m’és
simpàtic. Potser Els Verds ara tenen un referent ideològic a
Amèrica del Nord, però en aquest cas jo el que li vull dir és que,
a part de normatives americanes, o europees, o estatal, l’acció
que ha pres aquest departament, la Conselleria de Medi
Ambient amb el seu director general Sr. Joan Crespí davant de
tot i tot l’equip, ha estat eliminar-ho tot amb el sistema millor
que hi ha en aquest moment a Europa. Ja els ho dic, a Espanya
tres aqüífers, nosaltres som el quart; a Andorra també varen
tenir un tema semblant amb una contaminació d’un riu i han



70 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 4 / 22 d'octubre del 2003 

 

hagut de fer-ho una vegada. Clar, és bastant nou, és el que hi
ha en aquest moment i ho lleva. Quant de temps tardarà? No ho
sé, no ho sé. Quin temps estarem? Tot el que faci falta, no
partirem fins que no estigui com estava abans l’aqüífer. F ins  i
tot pens que el podem deixar millor. 

Això respecte a Esquerra Unida-Els Verds.

Respecte al PSM jo li agraesc la felicitació, i a més aquest
conseller que els parla, els ralla o els xerra, i aquest grup que
represent, més d’una vegada ha pogut arribar a acords amb el
PSM, és a dir, a altres legislatures i tot; a més aquí hi ha
membres destacats del meu partit que ho poden corroborar, i jo
estic content que estiguem d’acord perquè crec que en aquest
tema de l’aigua coincidim en moltes coses, en moltíssimes
coses, i em pareix perfecte el tema.

El tema del metil és evident, és per injecció d’aire i el
separam per aquí, i és el que hi ha, és a dir, encalentir l’aqüífer
p erquè evaporàs d’una altra manera és impossible, perquè, clar,
parlam d’un aqüífer, parlam de quilòmetres i quilòmetres
quadrats; és que parlam del fet que tenim contaminat tot un
aqüífer. 

El tractament químic nosaltres no veim necessitat ni
possibilitat d’emprar un tractament químic, i sobretot davall
terra, és a dir, al revés, podria ser perjudicial, entenem nosaltres.
A més, nosaltres estam disposats que qualsevol partit que
tengui una solució diferent de la nostra i millor, contractar-la;
els ho dic perquè tenim un problema, eh?, no tenim una qüestió
política, a Santa Gertrudis, tenim un problema, és a dir, que si
creuen que poden aportar una empresa, perquè aquí la feina ha
estat trobar empreses que realment puguin fer això, la poden
aportar. Nosaltres estam totalment..., som una esponja en
aquest sentit per conèixer una solució que pugui encara millorar
la solució que estam donant, i si hi pot haver components
químics que poden fins i tot eliminar segons quin materials
pesants, estam disposats al fet que ens ho diguin i fer-ho. De
totes formes parlam de volàtils, en principi parlam de volàtils, és
a dir, la feina de la torre de stripping realment el que fa és
eliminar els volàtils, i per l’altra part la torre de stripping quan
ha de passar als distints decantadors els menys pesats se’n
van a dalt, i lògicament xuclant d’un altre lloc, i això ha d’anar
voltant. 

L’aigua no s’ha de reinfiltrar? No hi ha filtre millor que la
terra, eh?, no ho dubtin, no ho dubtin. Basta comprovar, quan
va un a Santa Gertrudis, que si volen podem preparar amb el
director general una expedició de la comissió a Santa Gertrudis,
perquè puguin ensumar l’aigua abans d’entrar i l’aigua quan
surt, i deixarem l’aigua en condicions de garanties per regar,
lògicament, però també vull dir que s’han analitzat per part de
la Conselleria de Sanitat les fruites i les hortalisses, i les fruites
i hortalisses no estan gens afectades. Lògicament el
metilterbutilèter, xuf!, és una cosa que quan realment tu regues
se’n va tot d’una, no queda a la planta. Molt bé, respecte a
això, és a dir, coincidim en les dues preguntes que ens feia, és
a dir, garantir el reguiu i la potabilitat de l’aigua. Per això som
allà, però he volgut dir això dels cultius perquè se sàpiga,
perquè Sanitat també ha fet les analítiques pertinents.

Al portaveu del PSIB-PSOE li he de dir el següent, és a dir,
la Fiscalia..., jo no vull entrar en el tema de dades, si de cas
quan acabem, si vol, li ho mostram tot el que tenim, està a la
seva disposició; el que és evident és que la Fiscalia no té en
aquesta vida per què actuar sempre. Si els polítics són diligents
i tenen cura, sigui una infracció urbanística, sigui el que sigui,
no entra el poder judicial en les coses, és a dir, com a
administració local, com a administració autonòmica o com a
administració local però de qualsevol dels tres consells pot
actuar, no ha de menester la Fiscalia i té els ressorts
administratius per cobrar de la gent. En aquest cas és vera que
la Fiscalia de qualque manera..., però no la Fiscalia, el jutge, el
jutge el segon semestre d’enguany actua, és el senyor jutge
que actua en aquest sentit. La Fiscalia supòs que va fer les
feines anteriorment perquè arriba un moment que el jutge ja ens
ajuda i tot a tancar al benzinera, així de clar, i a més amb
converses directes amb el Govern balear; en aquest cas duia el
tema el Sr. Josep Juan Cardona, conseller de Comerç, Indústria
i Energia, que també estava implicat en el tema perquè de
qualque manera la benzinera pertanyia a la conselleria.

En el tema que els expedients han de ser acurats, coincidim
totalment i absoluta, sense cap dubte perquè si aquest
expedient hagués estat més acurat nosaltres no haguéssim
perdut, segurament, un mes i mig, segurament en 15 dies
haguéssim pogut actuar. Les primeres anàlisis no es fan a
València, es fan a un laboratori de Barcelona, i les altres anàlisis
que feim actualment les feim amb el laboratori de València. Cada
anàlisi em pens que ens costa unes 75.000 pessetes de les
antigues; ahir em pens que en varen fer 16, i anam determinant
amb aquestes anàlisis, a part de fer-ne alguna als mateixos
pous, en feim de noves, perquè allò important d’això és que no
sabem -i aquí em servirà per després contestar la pregunta que
m’ha fet el portaveu del Partit Popular- fins on pot arribar això,
però sí que sabem que si s’hagués actuat el mes de febrer, març,
que és quan nosaltres entenem que hi havia raons objectives
per actuar, hi hauria llocs on no hi seríem, actualment, però
vaja, no anem a veure què, perquè fins que no sapiguem fins on
arribam no ho podrem resoldre.

Em diu si són els pous definitius, contaminats. Idò no, no
ho sé, és a dir, no ho sé. Ahir 16 anàlisis més, i aquestes 16
anàlisis hi ha pous nous, i cada remesa de pous, per exemple, a
la que hi va haver el mes d’agost, de..., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, només n’hi ha 1, 2, 3..., no, perdó, dos que estan
realment que passen el límit de contaminació; 1, 2, 3, 4, 5, 6 que
encara no estan contaminats, serien legals, indicis, estan en el
límit; i després n’hi ha 1, 2, 3, 4, 5 que no hi estan gens. Ens pot
passar que d’aquests 16, que ampliam el perímetre, hi pugui
haver zones que realment estiguin com aquests darrers cinc,
que no hi ha res, i qualcun que estigui fins al límit o qualcun,
com aquests dos, que estiguin en perill. Què passa? Que
aquests pous que ja hem anat a cercar més lluny, com són
aquests casos, ah, ja tenen molta menys contaminació.

Però jo, si me permet, el que li volia dir és el següent: el
problema de fer via en aquest tema, és que, efectivament, com
vostè molt bé ha dit, aquest pou és un pou d’un aqüífer d’una
zona que té dos aqüífers, un de superior i un d’inferior. I els
pous contaminats fortament, com poden ser els pous números
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21, 13, 11 i 23 són pous de l’aqüífer superior, són antigues
sínies i són d’aquí. El problema que hi ha és que no actuar
ràpid, a través, diguem que això és l’aqüífer superior, després
n’hi ha d’inferior aquí baix, més endavant hi pot haver un altre
pou -aquí, diguem, que hi ha una zona que separa aquest
aqüífer d’aquest-, però hi ha altres pous, que ja són aquí, que
degut a què no es va actuar, com es comunica per aquest? Es
comunica per filtracions, perquè quan es munta un pou i es van
posant els tubs, quan se sola queden uns forats i els pous,
després, no se formigonen i no se celen, i l’aigua troba aquests
forats i distintes vies; i entra per aquí i d’aquesta forma és que
fa és contaminar l’aqüífer de baix.

No sé si han vist que aquests dies s’ha parlat d’una nova
ordre en el tema de pous i una de les qüestions que hi ha, que
regulam, és la construcció dels pous, perquè aquest tema dels
forats no pugui passar. Una altra mesura de sostenibilitat
importantíssima. Costarà qualque cosa més fer un pou, però
guanyaran molt més els nostres fills i els nostres nets.
Efectivament, això és així.

Després, si es pot ampliar el terreny, segurament sí; és a dir,
ampliar el terreny, si la pregunta era, nosaltres ampliam el
terreny agafant mostres, com li dic, sí; si serà més gros el
terreny contaminat? No ho sé, però li puc assegurar, i qualsevol
dels diputats d’aquesta comissió i qualsevol dels 59 diputats de
la cambra, tenen la direcció general a la seva disposició per a
una informació ràpida si l’han de menester en qualsevol
moment.

Els pous a prop de la benzinera menys contaminats? Bé,
efectivament menys contaminats els que són de la benzinera
cap amunt, perquè l'aqüífer corre cap a baix; clar, els que estan
de la benzinera, el devuit i el setze estan perfectes, no afectats;
en canvi, el 22 i el 23, que realment a un altre plànol es veu
millor amb les corbes de desnivell, l'aigua ja corre cap aquí. És
a dir, això fa com un tàlveg i la veritat és que els de la part
d'amunt són els menys contaminats, no menys contaminats, no
estan contaminats el 18 i 16, estan perfectes, i això que estan
molt més a prop de la benzinera que el pou número 13 o que el
pou número 11 o 12 que estan contaminats.

I (...) fins que s'arregli? Qui me coneix ho sap, fins que
s'arregli. I sobretot hi ha una cosa molt important, a part, amb
això, no és que jo si me trop a un lloc que no trobi els mateixos
que ara jo li diré, me'n vagi, quedaria, però hi ha pagesos i
lògicament fins que acabi no me'n aniré, que ho tengui molt
clar. Ja he dit que si no fossin pagesos també quedaria, però hi
ha una qüestió que és important aquí, és a dir, jo hi he anat
quatre vegades, tres vegades, perdó, he parlat amb la gent, ens
hem entès amb cinc minuts, perquè és senzill i lògicament no
podem fugir d'allà fins que això estigui arreglat. Quin temps
durarà? No ho sé. Està contaminat l'aqüífer, tot, i xuclam de la
part dalt, també és important aquest tema.

És a dir, on xuclam l'aigua? Actualment xuclam devora la
benzinera, aferrat a la benzinera, vostè tal vegada haurà passat
ja per Santa Gertrudis i haurà vist aquesta, perdoni, haurà vist
la torre de stripping i tot això, idò, ben davant la torre de
stripping, devora la benzinera, això m'ho varen dir els tècnics

d'aquesta empresa i després ho vàrem consultar amb els tècnics
de la conselleria i varen dir OK; és que davall aquest quadradet
que hi ha aquí hem fet tres forats, tres sondejos: un més baix i
un que es fa un poquet més avall, per què? Perquè la part més
contaminada, lògicament, és la part que està devora el dipòsit,
i a fi de no xuclar tan baix i no haver de córrer tota l'aigua;
xuclam de davant la benzinera i xuclam de la part de baix, que
està contaminada també, perquè hem de rentar el que està brut
a la part de baix. Però xuclam també de davant perquè allò, aquí
hi ha dues feines a fer: aquesta, i quan acabem la de l'aigua
haurem de fer una feina, segurament, de descontaminació de
sòl, a segons quins llocs.

Però això són feines totalment distintes. Jo he estat a llocs,
és a dir, jo entenc que hi pot haver diputats que hagin sentit
parlar d'aquestes coses, però jo ja he anat a Madrid, a veure
zones que estan descontaminant sòls, i una cosa és la
descontaminació del sòl i l'altra és la descontaminació de
l'aigua. Ara el que hem de fer és que l'esponja que és la terra,
que està xopa, amolli, i nosaltres anem rentant, per això hem
posat els tres pous ben aferrats a la benzinera; i després veurem
què passa amb el sòl, s'agafaran les mostres i mirarem. Ho dic
perquè es tengui clar.

Miri, respecte al portaveu del Partit Popular, agrair-los a
tots, lògicament, la confiança en aquest sentit i especialment el
que m'agradaria dir és que jo no vull dominar tècnicament les
coses, és a dir, ni molt manco, m'estim més que sigui el sentit
comú, i que hi hagi tècnics i d'altres polítics que dominen més
bé que jo aquest tema que ho dominin; però si en aquest tema,
que era un tema important, per conèixer, per saber com es pot
donar una solució bona per si de cas passa això a un altre lloc
de Balears o a un altre lloc d'Espanya.

Com hagués pogut repercutir el fet de no actuar o com ha
repercutit el fet de no actuar? Miri, jo el que crec és que,
maldament cadascú tendrà un plantejament distint i sobretot jo
l'entenc, jo el que crec és que quan una persona sap d'una
qüestió, jo crec que hi ha uns marges de temps, de coordinació
i sobretot si hi ha polítiques transversals que s'hi fiquen; com
política transversal? -el fet, i ara vull pensar que no era una
benzinera, llevarem la transversalitat de comerç i indústria, però
la transversalitat de sanitat i medi ambient amb un pou
contaminat, que pot tenir efectes per a la salut pública és una
qüestió que és evident; i medi ambient i sanitat d'aquesta
qüestió en tenen coneixement molt prest, en tenen coneixement
dins el mes de desembre, dins el mes de gener, dins el mes de
febrer, dins el mes de març, i el fet que tal vegada s'hagués
pogut actuar més ràpidament, sobretot tancant la benzinera. És
a dir, tal vegada no estaríem, si vostè mira, tal vegada el pou 22,
que està baix de la fulla, segurament no hi haguéssim arribat;
però també tal vegada me puc estar equivocant, perquè així com
vagin fent mostres com aquestes setze que vàrem agafar ahir,
resultarà que anam més lluny que el pou 22, i tal vegada és molt
més lluny; amb la qual cosa, en tot cas, m'equivocaria en el que
li dic, però també seria més greu no haver actuat.

És a dir, el que és important d'aquest tema en aquest
moment ja és mirar cap al futur, ser capaços que aquest sistema
sigui bo i demostrar que som una comunitat, ja no parl d'un
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govern, sinó tots junts, respecte de l'exterior d'altres
comunitats, quan tenguin un problema amb un aqüífer,
demostrar que som una comunitat que tenim cura per als
problemes mediambientals i no tan sols quan tenim aquests
problemes les tenim, sinó que les resolem.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Hi haurà el torn de rèplica i té la
paraula, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, la
Sra. Rosselló. Cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo molt breument,
només dir-li que esper que aquesta diligència que vostè diu que
té i que ha tengut i que, de fet, estan fent unes actuacions que
jo me n'alegr que sigui el primer lloc o que realment es dugui a
terme, esper que sigui tan diligent en tots, és a dir, no ja els
aqüífers contaminats, sinó tot allò que pugui ser realment un
problema per a la salut, per a l'agricultura i que hi hagi una
contaminació. Jo crec que hi ha molta feina per fer en aquesta
comunitat i per tant esper que a partir d'ara vostè destaqui per
aquesta diligència, per realment dur endavant actuacions que
facin o que acabin ja amb la contaminació dels nostres aqüífers
i dels nostres sòls i, en aquest sentit, evidentment nosaltres
sempre estarem donant suport a sigui qui sigui qui dugui
endavant actuacions d'aquest tipus.

I en segon lloc, també dir-li que tot això que s'ha de fer, i
s'ha de fer i és l'obligació de qualsevol govern, efectivament, de
dur-ho a terme, s'ha de fer bé. És a dir, crec que totes aquestes
actuacions s'han de fer amb el rigor que pertoca i per tant
seguint totes les actuacions pertinents i, pel que diu vostè,
evidentment supòs jo que s'ha fet bé i que tot el que es faci es
farà de manera correcta, per conèixer exactament quin problema
hi ha; detectat el problema i diagnosticat quines actuacions
s'han de dur a terme; com s'han de dur a terme, per tant
planificant clarament aquestes actuacions; qui, a més, ho
pagarà en aquest sentit.

I per tant, en aquest sentit, i per acabar, jo vull dir que
continuï amb aquesta tasca tan clara que té vostè de treballar
perquè realment els nostres sòls i els nostres aqüífers no
estiguin contaminats. En aquest sentit, sempre tendrà el Grup
d'Esquerra Unida i Els Verds al costa, perquè nosaltres,
evidentment, creim que és un tema molt important, que hi ha
molt feina per fer a molts de llocs, que, a més, hi ha
contaminació en aquest moment, i que esper que vostè actuï
amb tanta diligència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM, té la
paraula la Diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, al final de la seva
intervenció vostè quasi m'ha facilitat la meva, perquè a la meva
primera intervenció, precisament, quan li he dit que estava
preocupada perquè no veia més que un tractament físic, és
adequat, no hi ha altra solució, tal vegada n'hi ha més de
solucions, però en tot cas les han de donar els tècnics i no seré
jo la que les donaré, vull dir que està bé, és correcte aquest
tractament de separació i d'evaporació de la mescla
d'hidrocarburs amb l'aigua, però creim que s'ha de mirar molt
prim i que s'ha de mirar molt bé si aquests elements que jo li
deia, metalls pesants i d'altres, poden quedar dissolts dins
l'aigua, perquè aquests mateixos elements tant són solubles
dins hidrocarburs com són solubles dins l'aigua, per tant se'n
van amb l'evaporació i amb la decantació se'n van aquestes
traces de metalls pesants de la part que queda dins els
hidrocarburs, però la part que està dissolta dins l'aigua, les
traces d'aquests metalls continuen estant dins l'aigua. I perquè
no faci olor, que per això hi ha uns filtres de carbó actiu que
són per llevar l'olor, l'aigua no en fa, evidentment, però clar,
aquests metalls pesants poden continuar dins l'aigua. I si vostè
la torna infiltrar dins la terra, després vendrà el que vostè ha
anunciat: que possiblement haurà de descontaminar la terra. No
li dic que hagi de fer una descontaminació dins la terra, és
l'aigua que ha de tractar per llevar aquests metalls i simplement
és manifestar-li una preocupació, que supòs que doctors té
l'església perquè puguin adoptar les mesures necessàries i
perquè puguin donar els tractaments més adequats. Però crec
que és feina dels diputats d'aquesta cambra, a més a més de
felicitar-lo, també manifestar-li la preocupació que aquest
tractament no sigui suficient i que no garanteixi en la totalitat
que l'aigua que es torna a infiltrar dins la terra estigui totalment
descontaminada i després s'hagi d'anar a processos molt més
complicats i molt més cars i afegir costs allà on ja creim que hi
haurà una despesa important.

Per part meva, res més, simplement demanar-li que estigui
atent i que demani totes les analítiques que siguin necessàries
per garantir que l'aigua que es torna abocar a la terra estigui en
les millors condicions; i que, de totes maneres, ja sabem que
fins i tot les aigües potables tenen indicis i tenen uns petits
índexs de metalls i de nitrats i d'altres coses que fan que l'aigua
sigui potable mentre no sobrepassin unes mesures; tal vegada
aquestes mesures i aquests índexs que hi ha en aquests
moments a l'aigua que es torna infiltrar no són suficients com
per poder qualificar l'aigua com a de contaminada, que crec que
no, però de totes formes s'ha d'anar alerta i s'han de mantenir
molt els processos d'analítica molt constantment perquè això no
passi; perquè en qualsevol moment de la decantació i de
l'evaporació de l'aigua que es treu dels pous que no hi hagi cap
tipus d'error tècnic i que no puguin sortir dels paràmetres que
s'han fixat per a les aigües potables. I només és això, Sr.
Conseller, o sigui el nostre interès és que es faci el procés de la
millor manera possible i que sobretot hi hagi garanties de
salubritat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, en primer lloc, dir-
li que m'alegr de sentir que la intenció i la feina que fa
efectivament es fa amb la mateixa preocupació i cura que s'ha de
fer, perquè una preocupació que podria tenir aquest diputat és
que el final d'un problema que causa un particular, per
negligència de l'administració, el pitjor que podria passar és que
fos l'administració qui s'hagués de fer responsable de pagar
aquest problema, quan no té en cap cas perquè ser responsable
ni corresponsable final absolutament per a res.

En segon lloc, m'ha paregut entendre, i me corregeixi el Sr.
Conseller si no ho he entès bé, que quan parlam del
finançament d'aquestes feines, d'aquestes operacions, ha parlat
dels fons de l'ecotaxa i ha dit que els fons de l'ecotaxa cobririen
això.

(S'escolta una veu de fons)

Bé, així no, era un dubte que volia aclarir i que m'havia
paregut entendre i que no m'havia acabat de quedar clar.

I la pregunta que li he fet, doncs evidentment, doncs sí,
demanar-li que es mantengui aquest control estricta i que si
s'han de fer de cada vegada estudis més amplis doncs que es
vagin fent, que efectivament fins que no estigui tot acabat no
es deixi res. I amb referència al comentari que ha fet sobre el
tema dels cultius i l'afectació, és cert i record un cas curiós que
un dels primers afectats, precisament, quan parlàvem d'això,
deia que ell seguia utilitzant l'aigua per al reg, entre d'altres
coses perquè utilitzava el sistema d'aspersió i de fet amb el
sistema d'aspersió, quan l'aigua arribava enterra ja pràcticament
s'havia evaporat el que podia ser perjudicial per al que estava
sembrat, és a dir que sí podia ser així.

I finalment, només voldria fer-li un prec una mica en broma,
però seriosament també, i és que, ja que veig que sí que
realment es prenen seriosament la feina i els problemes que
afecten, m'agradaria, hi ha un problema que afecta el mateix
punt, la mateixa gent quasi, i el mateix poble, que és Santa
Gertrudis, i que possiblement en algun moment arribi algun
tipus d'expedient a la Conselleria de Medi Ambient, perquè
entre una de les queixes i denúncies que hem tramitat els veïns
d'aquella zona hi ha una denúncia de contaminació acústica. És
un greu problema que afecta la mateixa gent i que li prenc la
paraula seva aquí, i esper que si aquest expedient de
contaminació que pugui afectar la Conselleria de Medi Ambient
arriba, s'ho prengui igual...

(Manca d'unes paraules a causa d'un petit tall de
gravació)

... a un negoci que està denunciat per part dels veïns de
Santa Gertrudis també...

(Manca de text a causa d'un tall de gravació)

... ja no queda gaire, estàvem acabant, només que estava
parlant d'un negoci que està causant greus problemes en aquell
entorn també. És una macro discoteca que es diu La Diosa , que
s'ha obert amb els permisos de l'ajuntament i fins i tot també del
Consell, però que no acaba d'agradar als veïns per diverses
coses, i com dic, entre d'altres, tenen denúncies presentades
per diversos motius, entre ells, contaminació acústica. Només
dir-li que aquest problema sé que no tendrà al seu costat ni el
batle ni potser el Consell, però com a conseller responsable,
esper que sigui igual de diligent que en aquest cas.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. A la senyora portaveu d'Esquerra
Unida i Els Verds, jo estic content que vostè s'alegri de la meva
diligència, jo en canvi no me puc alegrar de la diligència en
aquest problema que m'he trobat d'aquest problema. I s'ha
d'entendre i lògicament és un mall o un martell la meva llengua
en aquest sentit, però és la veritat, és a dir, perquè el que no
pot ser és que els mèrits siguin obligacions i en canvi no
s'hagin fet les coses com s'havien d'haver fet en aquest sentit.

Jo li puc dir que quan vostè diu s'ha de fer, l'obligació és
que s'ha de fer, ho he apuntat textualment, jo hi estic d'acord;
però jo també li diré: s'havia d'haver fet, l'obligació és que
estigués fet o en marxa. Ho dic perquè hem de ser coherents,
perquè si ens seiem, a part d'aquí dins, davant una televisió
davant la gent, jo crec que me creuran a mi, en aquest sentit
s'ha de fer, no, nosaltres ho estam fent. Com aquella publicitat
d'una televisió que diu: está pasando, lo estás viendo. Está
pasando, lo estás viendo  a Santa Gertrudis. I jo el que vull dir
és que l'informe -perquè ho hem de fer bé, me diu-, sí, sí, clar
que ho hem de fer bé, ho hem de fer, i l'informe ho ha fet el cap
de servei de la Conselleria de Medi Ambient, que sap que és
membre de l'agrupació que vostè es presenta, amb Esquerra
Unida, en aquest cas.

I me diu que hi ha contaminació a molts de llocs. I jo li puc
dir que l'únic expedient de contaminació que hi ha obert dins la
conselleria, perquè d'abans no me n'he trobat cap d'obert per
arreglar res, és el que hem obert nosaltres. Supòs que no
podrem arribar a tots, però intentarem arribar a tots els que
puguem.

A la Sra. Vadell, portaveu del PSM, és ver que s'ha de mirar
molt prim en aquestes qüestions, i s'hi ha de mirar, perquè si no
te pots engrunar els dits. I, d'acord amb el tema de l'analítica
constant, és evident, la feim cada mes. I a part d'això, l'empresa
agafa una mostra, cada mes, quinze mostres, perdó, cada mes.

Garanties? No ho sé, jo el que li puc dir és que no sé quines
garanties hi ha, de moment és l'única forma que hi ha a Europa
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de descontaminació de temes per a benzina on hi hagi el
metilterbutilèter que realment funciona.

Metalls pesants. A totes les anàlisis que hi ha, no n'hi ha;
però la descontaminació -ho dic perquè no n'hi ha a les anàlisis,
no n'hi ha, per això es fa amb aquest sistema. Però a part d'això,
no vol dir que a la zona que ha fet d'esponja de devora la
benzinera no s'hi hagi de fer una actuació que, encara no hi
hagi cap metall pesant, serà molt difícil que arribis a absorbir tot
el que són les benzines que hi ha hagut. És a dir, ja no anirà
filtrant i tal vegada aquí s'haurà de reconvertir aquesta terra.

Al representant del PSIB-PSOE, començaré per on vostè ha
acabat. Miri, jo hi ha dies que hi ha batles dels distints grups
polítics que venen a veure-me, que me diuen a tu no te podem
enganar, perquè has estat batle. Sr. Diputat, no m'enganyi, no
me toca res d'això, res, ho han de fer complir allà on toca, jo ho
dic perquè ho he hagut de fer complir durant dotze anys; me
poden tocar algunes coses de molt lluny, en aquest sentit, que
poden ser normatives o el que sigui, però en aquest cas, abans
hi ha altres institucions.

Això de l'ecotaxa, no, això de l'ecotaxa ha estat una broma
meva també, ha estat una broma en el sentit de dir, amb tants de
projectes d'ecotaxa que m'he trobat sense projecte, ni començat,
no he trobat un projecte de regeneració de Santa Gertrudis que
es volgués pagar amb l'ecotaxa, perquè aquest seria un
projecte. Perquè jo li dic la veritat, aquest projecte segur que és
el projecte més important mediambiental que es farà en aquesta
comunitat durant quatre anys, segurament, el que passa és que
aquest passa de puntetes. A Mallorca li costa, ja veu vostè
quants periodistes hi ha avui aquí, a Mallorca li costa
preocupar-se d'una illa germana, i a Menorca també, perquè és
allà; a Eivissa això, a vostè li preocupa i me consta i també la
portaveu del PSM i ho ha demostrat i és mallorquina,
lògicament, és a dir, i de Manacor, però els temes, no; ho dic en
el bon sentit, segurament ens preocupa i estam més
sensibilitzats tos els que estam aquí dins que tal vegada
l'opinió pública, quan és un tema d'una transcendència
importantíssima, brutal en aquest sentit.

I respecte del problema de si és o no del particular, i acab,
és evident que és un particular o una societat anònima o una
persona física, no ho sé, que ha creat el tema. Jo en aquest tema
actuo exactament igual, és a dir, som el director general i jo en
aquest sentit, està clar que des de secretaria general amb el
departament jurídic han de fer totes les tramitacions perquè el
jutge tengui tot el que ha de menester, perquè es pugui cobrar
d'aquest senyor, però jo no hi perd dos minuts en aquest tema.
És a dir, me costi el que me costi, el que jo he de fer, crec jo, que
és pel que m'ha posat el president d'aquesta comunitat, és per
resoldre el problema; lògicament sí que fem totes les coses,
perquè ens consta que el jutge intenta que lògicament pagui
qui ha de pagar.

És el mateix que la pedrera de Can Set, la Conselleria va fer
tot el que havia de fer, després el jutge dirà si li toca o no. És a
dir, en tot cas, per exemple, s'ha de dir, que no s'ha dit això, s'ha
tengut amagat, la pedrera de Can Set s'ha volgut vendre que tot
ho ha pagat l'ecotaxa, la pedrera de Can Set, el 50% ho ha pagat

el Ministeri de Medi Ambient del Govern espanyol, el que
passa és que no es diu. I per exemple aquest 50% quan el
recuperem, l'enviarem també a Madrid? No ho sé.

Però, en tot cas, Sra. Presidenta, senyors diputats, jo el que
els puc dir és que crec que ho tenim encaminat, no sé quin
t emps durarà i esper que ho puguem solucionar. I si sorgeixen
altres qüestions, com apuntava la portaveu del PSM,
lògicament també s'hauran d'emprendre altres accions per mirar
de deixar-ho en bones condicions.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Volem agrair la seva presència i la
dels acompanyants i, com que s'ha acabat l'ordre del dia,
s'aixeca la sessió.

Gràcies.
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