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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaríem
si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Bé, passam idò al primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a la pregunta RGE núm. 3334/08.

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel
Àngel Grimalt i Vert, acompanyat pel Sr. Isidre Canyelles,
director general de Recursos Hídrics; el Sr. Damià Nicolau,
director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, i per la Sra. Margalida Miquel, cap de Relacions
Institucionals.

I. Pregunta RGE núm. 3334/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Soler i Torres, sobre nova depuradora d'Alaró.

Per formular la pregunta núm. 3334/08, relativa a nova
depuradora d’Alaró, intervé la diputada Sra. Catalina Soler i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, autora de la mateixa, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, gràcies al conseller i
al seu equip directiu que assisteix a aquesta comissió, i bé,
Alaró és un municipi que té molts problemes amb aigües
residuals, dels quals el conseller n’està assabentat perquè, a més
de rebre una carta personal del batle, dia 9 de novembre del
2007, l’ha poguda rebre en persona; a més, el mes d’agost del
2007 el propi batle també va tenir una reunió amb el gerent
d’ABAQUA, amb el director executiu d’ABAQUA.

Per tant, parlam d’un problema greu a Alaró, d’un problema
que l’Ajuntament d’Alaró ja ha estat condemnat pels tribunals,
per abocar aigües residuals a pous particulars; parlam d’un
projecte que des de l’any 2005 hi ha un conveni amb la
Conselleria de Medi Ambient. A la compareixença que va fer el
mes de novembre, el conseller va dir, amb paraules textuals, que
determinats projectes per a ell li anaven bé que fossin
continuïstes i previsiblement, quan s’han hagut de fer les obres
per arreglar o per fer la depuradora d’Alaró, no ha estat així. No
ha estat així fins al punt, conscient la conselleria que dia 25 de
juliol han d’haver començat aquestes obres, perquè si no
l’Ajuntament d’Alaró haurà de pagar 300.000 euros als
propietaris dels terrenys, perquè així està establert en conveni,
la conselleria n’és conscient.

El Partit Popular, en el pressupost del 2008, va presentar una
esmena d’afectació per destinar doblers suficients per fer la
depuradora d’Alaró, la qual, evidentment, no va ser estimada.
Per tant, parlam d’un problema greu d’un municipi del qual
n’hem tengut coneixement tots. Sabem, segons tenim constància
no oficial perquè encara no tenim les actes, però sembla ser així,
que a la darrera reunió de la direcció d’ABAQUA es va aprovar
ja el projecte econòmic i financer per a aquesta depuradora, crec

que era la setmana passada o l’altra, precisament. Però aquest ja
no és el problema que hàgiu aprovat el projecte econòmic i
financer que ha de dur a terme aquesta depuradora, el problema
és que l’heu de tenir licitada i adjudicada abans de dia 25 de
juliol, quan parlam, amb documents oficials, que el batle
d’Alaró, repetesc, va anar a veure al Sr. Damià Nicolau, en el
mes d’agost, va remetre una carta del 2007, som en el maig, en
el juny del 2008; va remetre una carta al propi conseller dia 9 de
novembre del 2007 i el va rebre el passat octubre, després, a
final de novembre, i després el va tornar rebre.

Per tant, crec que sou conscients d’aquest problema,
m’agradaria saber a dia d’avui com està el tema de la
depuradora d’Alaró.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per formular la resposta, el Sr.
Grimalt i Vert té la paraula per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo, en primer lloc, el
que voldria dir-li i que ho transmeti al batle d’Alaró, que
segurament és qui li ha demanat que formulàs aquesta pregunta,
que si l’Ajuntament d’Alaró vol que es comenci la depuradora
estaria bé que donàs la llicència d’activitat que encara no ha
donat i estaria bé que ens arreglàs el tema de les servituds de les
finques afectades pel pas del colAlector, que encara no tenim. Jo
ho dic, perquè nosaltres estam fent feina en el tema i,
efectivament, vostè sap la situació econòmica que té la
conselleria i precisament perquè som conscients que aquesta és
una obra necessària la tirarem endavant enguany, tot i no estar
pressupostada, mitjançant el sistema de concessió.

Això ens ha obligat a fer un estudi econòmic i exposar-ho al
públic per poder treure la concessió. Aquest estudi econòmic
està fet, va passar per la darrera, com vostè bé diu, pel darrer
consell d’administració de l’Agència, i va ser acordat: primer,
tramitar aquesta, realitzar aquesta depuradora amb el sistema de
concessió i aprovar, i va acordar treure aquest estudi econòmica
a informació pública que, si no ha sortit publicat, avui som
dimecres, supòs que sortirà o demà o dissabte, un dia d’aquests,
això amb el BOIB tampoc no se sap mai del tot, però sortirà
publicat aquest estudi econòmic. I una vegada que s’aprovi
definitivament es procedirà a licitar aquesta depuradora per
concessió.

Aquesta depuradora, efectivament és una depuradora
necessària, però també crida l’atenció que el conveni de Camper
amb l’Ajuntament, o de l’Ajuntament amb Camper per a la
cessió dels terrenys és de desembre del 2004, i que en el mes de
juny del 2007 encara no s’haguessin licitat les obres i encara la
cosa estigués com estava. De fet, l’Ajuntament d’Alaró la
llicència d’obres no ens l’ha enviada fins al 2008, per tant,
escolti, vull dir si l’Ajuntament d’Alaró tenia tanta pressa, tal
vegada no li havia d’haver entrat la pressa quan falten pocs
mesos perquè li acabi el termini que ell i Camper s’havien
autoimposat, de finalització de l’estiu del 2008, i abans havia
d’haver-se espavilat per obtenir les oportunes, o per atorgar les
oportunes llicències i, en qualsevol cas, des de l’anterior
conselleria també s’hagués pogut tenir la feina més avançada.
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Tot i que a mi em fa l’efecte que, bàsicament, qui s’ha errat és
l’ajuntament perquè concretament la llicència municipal
d’instalAlació va ser solAlicitada dia 4 d’agost del 2006, i
francament, quasi dos anys per donar una llicència d’activitat no
diu molt a favor de l’interès que té l’ajuntament perquè això es
tiri endavant.

Per tant, crec que estam fent nosaltres el que toca, volem fer
aquesta obra, aquesta obra per a nosaltres és important, de tota
manera recordar que el compromís de Camper amb
l’Ajuntament és un compromís de Camper amb l’Ajuntament,
no és un compromís de la conselleria; aquest conveni a
nosaltres, ni a l’anterior, ni evidentment a nosaltres no se’ns va
demanar de parer en relació amb uns terminis, o si a la d’abans
se li va demanar a nosaltres, per escrit, no ens consta; però, en
qualsevol cas, és evident que aquesta depuradora és necessària,
que a nosaltres és el que ens interessa més i que aquesta
depuradora es licitarà, si tot va bé, enguany, i es licitarà els
pròxims mesos quan tenguem, doncs, primer l’estudi de
viabilitat aprovat i puguem treure l’obra a licitació, però, en
qualsevol cas, no podrem iniciar les obres sense tenir ni les
servituds de les finques afectades, cosa que és feina que
correspon fer a l’ajuntament, ni la llicència municipal
d’instalAlació. Com vostè comprendrà, una depuradora de nova
planta no l’iniciarem sense les oportunes llicències a la nostra
disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
l’Hble. Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. Conseller. Estic contenta que admeti que a
l’Ajuntament d’Alaró hi ha hagut un canvi important polític,
perquè del 2007 cap aquí sí que veig que el nou batle hi ha fet
molta gestió, cosa que no havien fet els anteriors. Vostè
m’estava parlant del 2004, 2005 i 2006, cosa que el batle actual
en aquests moments era a l’oposició; la qual cosa agraesc, que
vostè em reconegui que el nou batle sí que ha fet gestions.

Em pareix ja una mica d’imprudència un conseller que em
pugui dir que falta pressupost consignat per a aquesta
depuradora. Miri, si tots els batles tal vegada fossin tan àgils
com va ser el d’Alaró, el passat mes d’agost li va escriure a
vostè, el Sr. Damià Nicolau ens va dir que no hi havia
pressupost consignat en el 2007 per fer la depuradora i que, en
principi, no estava previst en el 2008. Si un batle li ve a exposar
una necessitat urgent en el mes d’agost, quan encara no tenen el
pressupost redactat, li envia una carta a vostè, que té registre
d’entrada dia 9 de novembre del 2007 de la seva conselleria,
crec que per damunt d’interessos partidistes s’ha de solucionar
el problema de qualsevol municipi, sent conscients del problema
que era la depuradora d’Alaró, per damunt d’interessos
partidistes, vostès en tenien coneixement des del mes d’agost
del 2007, quatre mesos abans d’aprovar els pressuposts en
aquesta cambra. I a més, no varen acceptar l’esmena que
nosaltres els vàrem proposar per dur aquesta depuradora
endavant, primer tema.

Segon tema, vostès, des del mes de gener, a la seva
conselleria, en el registre d’entrada de dia 16 de gener del 2008,
a la seva conselleria tenen la llicència d’activitat i la llicència
d’obra, les dues, aquí les té; si no les hi han donat no és
problema meu, Sr. Conseller, és problema dels seus
departaments, les té aquí, si vol n’hi puc fer una còpia, 16 de
gener del 2008, notificació de la concessió de llicència i
instalAlació d’estació depuradora d’aigües residuals, colAlectors
i sistema d’abocament del polígon 3, parcelAla 125, subparcelAla
A, resolució de la batlia, tot, tot, tot, una i l’altra, les dues
llicències que són pertinents per posar en marxa les obres. Que
jo no li dic per a després tenir en marxa les obres, que sí que
necessitarà més llicències per actuar, però per començar les
obres les té suficientment acredites les dues llicències
necessàries, la d’obres i la llicència d’instalAlació.

Per tant, Sr. Conseller, del mes de gener, estam parlant del
mes de juny, el consell de direcció d’ABAQUA ho va decidir la
setmana passada fer un estudi econòmic i financer per dur a
terme aquesta depuradora. Crec que vostè ho ha dit altres
vegades, ja en parlarem en el punt següent, que aquesta és una
depuradora prioritària, per tant crec que és necessari, Sr.
Conseller, que s’ho prengui seriosament, no vull pensar en cap
cas, i ho dic molt sincerament, que vostè faci interessos
partidistes, no ho crec, no dic el mateix de tot el gabinet de la
seva conselleria, perquè si posen en coneixement una necessitat
tan urgent en el mes d’agost de l’any passat, hagi passat quasi
un any i no s’hagi posat en marxa. Vostè és conscient que hi ha
hagut abocaments, vostè és conscient que l’Ajuntament d’Alaró
ha estat condemnat a pagar, no dins aquesta legislatura, dins
legislatures anteriors, i vostè és conscient que en aquests
moments encara no s’han fet els tràmits necessaris per començar
ja les obres.

L’únic que li demanam nosaltres, abans de dia 25 de juliol
es pot comprometre la conselleria que hauran començat
almanco els moviments d’obres o de terres per a aquesta
depuradora? Perquè hi ha un compromís perquè així sigui.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té la
paraula l’Hble. Sr. Conseller Grimalt.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, jo aquí tenc un informe de
l’àrea tècnica de sanejament, firmat pel cap d’àrea de
planificació i projectes de sanejament, dia 30 de maig del 2008,
on diu: “Resten per obtenir la llicència municipal d’instalAlació
i les servituds de les finques afectades pel pas del colAlector”. És
a dir, jo no m’ho invent, m’ho diu el cap de servei de
planificació i projectes, amb data 30 de maig. En qualsevol cas,
si és cert, com vostè diu, que la llicència d’instalAlació hi és en
qualsevol cas encara falten les servituds de les finques afectades
pel pas del colAlector, cosa que també anava a càrrec de
l’ajuntament, i això a dia d’avui encara no ho tenim. Per tant,
siguin una o siguin dues les coses que falten, la veritat és que
encara en falten i que, per tant, encara no podríem iniciar les
obres, això per una banda.
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Segona, miri, Sra. Soler, la Conselleria de Medi Ambient,
com totes les conselleries d’aquest govern, perquè vostè sap
com ens varen deixar vostès el Govern, té serioses dificultats
econòmiques. Aquesta conselleria ha decidit, per poder tirar
endavant moltes actuacions de sanejament, fer servir un sistema
que només es pot fer amb les depuradores de nova planta, que
és el sistema de concessió. Per això, quan vostès ens reclamaven
que ficàssim doblers per fer una depuradora de nova planta, que
són les úniques que es poden fer amb concessió, que ficàssim
tots els doblers, nosaltres vàrem decidir, perquè aquest és el
criteri per poder optimitzar millor els recursos que tenim, que
les depuradores de nova planta es farien amb concessió i les que
s’haurien de pagar, perquè no queda altre remei, un dobler
damunt l’altre, serien les que siguin de reformes, d’ampliacions,
és a dir, les actuacions que no poden anar amb concessió.

Com que la depuradora d’Alaró, ben igual que la depuradora
de Ca’n Picafort o de la depuradora d’Addaia, són depuradores
de nova planta, aquestes s’ha optat per fer-les amb el sistema de
concessió, per això no vàrem posar doblers en el pressupost per
realitzar aquesta obra íntegrament, o per pagar aquesta obra
íntegrament en el pressupost del 2008, sinó només la part
corresponent a la concessió.

Per treure una depuradora en concessió hi ha unes passes
prèvies que s’han de fer i aquestes passes prèvies són: primer,
fer un estudi de viabilitat econòmica. Aquest estudi no és un
estudi que es faci un dia per l’altre, s’ha hagut d’encomanar,
s’ha hagut de realitzar i, una vegada que l’hem tengut, l’hem
passat al consell d’administració per treure’l a exposició
pública. Aquests tràmits s’han de fer i nosaltres a principi d’any
ens posàrem a fer feina en això; l’estudi de viabilitat econòmica
està fet, ha estat positiu, aquesta depuradora es pot treure amb
concessió i, una vegada que el tenim, l’hem dut al consell
d’administració i continua el seu camí.

Si tot va bé, en el proper o en el següent consell
d’administració, aquest estudi econòmic es podrà aprovar
definitivament i es podrà aprovar la licitació de les obres.
Evidentment, per molt bé que vagi tot, dubt que en el mes de
juliol, com vostè em reclama, aquesta depuradora estigui
licitada, però si no hi està en el juliol hi estarà l’agost o hi estarà
el mes de setembre. En qualsevol cas, aquest estiu aquesta
depuradora estarà licitada i en condicions d’iniciar les obres.

Vostè em diu que l’ajuntament té un problema amb un
conveni amb l’empresa que li va cedir els terrenys; escolti,
l’obligació de l’ajuntament és cedir els terrenys, si té un
problema amb la persona o amb l’entitat que els ho va cedir,
crec que el més lògic és que s’asseguin, ho renegociïn, ho
arreglin i, com que parlam d’un parell de mesos, jo no crec que
hi hagi cap dificultat insalvable per resoldre aquest tema. Però
clar, això ho ha de fer l’ajuntament, això no ho podem fer
nosaltres per l’ajuntament; jo estic convençut que no és una
dificultat insalvable prorrogar dos o tres mesos un termini per
a un inici d’unes obres.

En qualsevol cas, atès que nosaltres estam tirant aquest tema
endavant, a més, l’hem prioritzat en relació amb la resta de
depuradores, tenim la depuradora de Ca’n Picafort que també
s’ha de treure en concessió enguany; tenim la depuradora
d’Addaia, que també s’ha de treure en concessió; la primera que
hem fet l’estudi econòmic, la primera que l’estudi econòmic ha
anat al consell d’administració és aquesta, per tant no ens digui
que no prioritzam aquesta obra; prioritzam d’una forma evident
aquesta obra damunt la resta, però du una tramitació que no la
podem evitar.

I per tant, crec que el que ha de fer l’ajuntament, que jo ja li
vaig dir al batle, que intentàs allargar uns quants mesos aquest
termini, que tot en gros és allargar un termini per a un inici
d’unes obres, quan jo no sé quina dificultat hi pugui haver
perquè un senyor que ha cedit uns terrenys doni un parell de
mesos més de termini perquè aquestes obres s’iniciïn, no veig
la dificultat i, en qualsevol cas, des de la conselleria fem tot el
que podem perquè aquesta obra s’iniciï el més ràpid possible.

En qualsevol cas, el meu dubte és si la passada legislatura,
on la coincidència o la no coincidència era a l’inrevés, a veure
si la conselleria va tenir la mateixa agilitat i va donar les
mateixes facilitats a l’ajuntament per poder tirar endavant
aquest tema, perquè la realitat, l’única realitat és que aquesta
depuradora la farem nosaltres i la farem nosaltres a un
ajuntament on governa el Partit Popular i estarem molt contents
de fer-ho, perquè aquesta és una depuradora necessària i perquè
aquesta és una cosa que millorarà, sense cap dubte, la qualitat
de l’aigua depurada d’aquest municipi que, al final, és una
obligació nostra i és una cosa que hem de procurar que sigui
així. I, sigui dit de passada, llevarem un problema greu a
l’ajuntament que en aquest moment és el que gestiona una
depuradora que no funciona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 1754/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller de Medi Ambient, per tal d'informar
sobre la inversió de 340 milions d'euros per a depuració.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la compareixença RGE núm .1754/08, del
conseller de Medi Ambient, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Ordenació del Territori, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la inversió
de 340 milions d’euros per a depuració.
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Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert per fer
l’exposició general, oral, perdó.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, vostès, quatre diputats d’aquesta
comissió m’han solAlicitat compareixença per explicar el destí
i els llocs on s’invertiran els 340 milions d’euros en millora de
depuració, que m’imagín que s’estan referint als doblers que
preveu el conveni que tenim pendent de signar amb el Ministeri
de Medi Ambient per dur a terme tota una sèrie d’inversions en
matèria de qualitat d’aigües dins el Pla nacional de qualitat de
les aigües 2007-2015.

Per posar-los en antecedents, els diré que a partir del mes de
juny del 2007 es varen començar, o a partir del mes de juliol en
aquest cas, vàrem començar a fer feina per elaborar un conveni
que s’adaptàs al Plan Nacional de Calidad de las Aguas,
Saneamiento y Depuración 2007-2015, que va aprovar el
Consell de Ministres, dia 8 de juny del 2007, on establia els
criteris per rebre finançament de l’Estat per part de les
comunitats autònomes per dur a terme actuacions en la millora
del tractament de les aigües residuals bàsicament, i en el
conveni bilateral tipus que també va aprovar el Consell de
Ministres, conveni bilateral tipus entre ministeri i comunitats
autònomes.

Durant els mesos d’octubre i novembre del 2007
s’analitzaren en profunditat la relació final d’actuacions a
presentar davant el ministeri, ja hi havia un primer esborrany de
l’anterior legislatura, una primera proposta a l’anterior
legislatura, i es va intentar enquadrar en base als criteris de
finançament que havia fixat el ministeri el mes de juny del
2007. El ministeri estava disposat a finançar el cent per cent de
les obres declarades d’interès general de l’Estat; un 25% de les
actuacions derivades de declaració de zona sensible; un 50% de
les actuacions a municipis afectats per Xarxa Natura o que
disposassin d’un PORN o d’un pla de gestió de recursos
naturals, i un finançament sense interessos del 50% del cost de
les actuacions que s’acordassin amb la comunitat autònoma,
amb recuperació de la inversió en 45 anys per part de societats
estatals d’aigua.

Dins aquest marc, el mes de desembre vàrem remetre al
Ministeri de Medi Ambient el diagnòstic territorial de l’estat del
sanejament i depuració de les Illes Balears, per servir de base a
la formalització del conveni, ja que era un requisit que ens
exigia el ministeri, i en aquest diagnòstic prevèiem actuacions
per valor de 450 milions d’euros i un finançament estatal
solAlicitat de 176 milions d’euros. Dia 17 de gener vàrem
remetre al ministeri la darrera versió del quadre d’inversions
amb una sèrie de rectificacions suggerides pel ministeri,
quedant, en definitiva, un pressupost global d’actuacions
incloses dins el conveni de 426 milions i un finançament estatal
solAlicitat de 173 milions d’euros; és a dir, d’aquests 426, 173
serien d’inversions de finançament estatal i 25 més a realitzar a
través de societats estatals.

Els 340 milions de què em parla vostè són la part que va
referida a depuració, per tant supòs que centrarem el tema en
aquesta part; hi ha, llavors, 84 milions en sanejament, que són
bàsicament colAlectors i estacions de bombeig; però bé, com que
vostès em demanen sobre els 340 de depuració em centraré en
aquestes.

Del llistat d’actuacions que hem passat al ministeri, bé,
aclarir que en aquests moments aquest conveni els serveis
jurídics del Ministeri de Medi Ambient ja l’han donat per bo,
concretament de la secretari general, i que, per la informació
que tenim, es troba pendent pràcticament només de signatura,
perquè havia de passar a fiscalització, però suposam que a dia
d’avui ja l’ha passada i estaríem entre, aquest seria un d’aquests
convenis que estaven pràcticament tancats i beneïts per
l’anterior equip de l’anterior legislatura i estam pendents que
ens diguin dia i hora per signar. No som la primera comunitat
autònoma que aprova un conveni d’aquest tipus, per tant som
dins una situació bastant taxada i suposam que no hi haurà cap
problema.

En qualsevol cas, pel que fa a on fem comptes invertir, hi ha
una gran quantitat d’inversions, jo em limitaré a assenyalar-los
les més importants, i clar, el més important és molt mal de dir
perquè supòs que tothom les del seu municipi són les més
importants i per tant els diré les que tenen una quantificació
econòmica més important i així supòs que estarem d’acord tots
que són importants.

Hi ha la nova EDAR d’Eivissa, que aquesta són actuacions
d’interès general de les que ja estaven acordades amb el
ministeri, que el ministeri paga el cent per cent; dins aquestes
actuacions d’interès general on el ministeri paga el cent per cent
també hi ha el Sobreeixidor d’Emergències Terrestres i
Submarines de Palma; l’aprofitament de biogàs de la
depuradora de Palma, i una sèrie de millores a l’EDAR Palma
II. Aquestes actuacions, per exemple, aquesta darrera té un
pressupost de 20 milions d’euros; la nova depuradora de Vila
també té un pressupost de 20 milions d’euros i les altres dues
tenen un pressupost de 8 i 4 milions cadascuna.

En un segon bloc, actuacions a EDAR que donen servei a
una població inferior a 10.000 habitants dins zones que no són
especialment sensibles, tendríem la nova depuradora d’Addaia,
amb un pressupost de 10 milions d’euros. I actuacions en EDAR
de més de 10.000 habitants a zones sensibles, tendríem la
depuradora de Ca’n Picafort, de 14 milions d’euros; la de
S’Arenal, 9 milions; la de Santa Eulàlia, 9 milions; Sant Antoni,
9; Capdepera, 8, remodelació en aquest cas, bé, totes són
ampliacions o remodelacions, excepte la de Ca’n Picafort que
seria nova; Platja d'en Bossa, Son Servera, Ciutadella Sud,
Alcúdia, Andratx; hi ha una remodelació d’Inca, una ampliació
i millora del tractament a Inca, amb 7 milions; una nova EDAR
a Portinatx, 7 milions; l’ampliació i millora de l’EDAR de
Manacor, 6 milions; diverses actuacions a Eivissa, per un import
total de 6 milions; a Santa Ponça, el tractament terciari, 5
milions; canonades i emissaris de Santa Ponça, 7 milions; i
aquestes són les que són de més de 5 milions.
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Si volen, hi ha un llistat llarguíssim d’actuacions de menys
de 5 milions d’euros que, vull dir, si volen les anam desglossant,
però crec que el més, vaja, el millor és que quan firmem el
conveni els passem una còpia de totes les actuacions.

En principi aquestes actuacions estan pactades amb el
ministeri i acompleixen els criteris que ell va marcar i estam a
l’espera que ens diguin quin dia firmam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
que aturem la sessió.

No. Per tal de formular les preguntes o observacions, tot
seguit, intervendran els grups parlamentaris de menor a major,
intervenint en primer lloc el Grup Parlamentari Popular, per ser
l’autor de la iniciativa.

Té la paraula l’Hble. Sra. Soler, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Conseller, li agraesc,
sincerament, que després d’aquesta petició formulada dia 29 de
febrer, dia 4 de juny pugui venir a fer aquesta compareixença,
perquè han anat sortint cada vegada més notícies.

De totes maneres, li diré que l’únic que pretenem nosaltres
és ajudar al municipi d’Alaró i a la Conselleria de Medi
Ambient, jo li diré, Sr. Conseller, que vostè té una carta
personal del batle, dia 2 d’abril del 2008, dirigida a vostè
directament, aquí la té, amb registre de sortida 1137, i registre
d’entrada, que li diu, del batle d’Alaró que li diu que té la
llicència de construcció i la llicència d’instalAlació a la seva
conselleria; si aquest cap de departament no ho troba, en aquesta
conselleria últimament perden els papers, n’han perdut en allò
de Deià, varen perdre allò de Binissalem i ara perdem això
d’Alaró, per tant a cada pregunta que faig de la Conselleria de
Medi Ambient em perden els papers. D’aquests n’hi don una
fotocòpia perquè vostè ho pugui agilitar.

Evidentment, agraesc molt l’assistència d’avui, perquè
després de quatre mesos, jo li faré una mica de resum,
començarem. Sabem que la seva preocupació en matèria de
depuradores és important perquè la compareixença que va fer
aquí el passat dia 10 d’octubre del 2007, no li retraurem el que
va dir però ho va dir clarament, que era una prioritat seva, que
a més vostè entenia, que Balears havia estat una de les
comunitats autònomes que en el seu moment havia apostat ja
pel tema de les depuradores, que n’hi havia moltes que havien
quedat antiquades i que per tant s’havia de dur a terme la
remodelació, fins i tot ampliacions, i això ho va dir a la seva
compareixença, per tant nosaltres aquí ara no ho tornarem a
repetir.

Ara bé, 12 de desembre del 2007: “Govern y Madrid
invertirán 450 millones de euros en la mejora de la red de
depuradoras”; 18 de desembre del 2007, li puc dir fins i tot els
mitjans de comunicació, crec que no interessa, però els hi podria
dir: “Medi Ambient prioriza las mejoras de las depuradoras”;
1 de febrer del 2008, que el tenc aquí, que vostès el
reconeixeran, que diu: “340 milions en millores per a la
depuració a dur-se amb vint anys”; 1 de març del 2008, breus:
“Medi Ambient invierte 18 millones en mejorar torrentes y
depuradoras”, sabem que dels 18 milions n’hi ha 10 que han de
ser per a torrents, això vostè ho va repetir per activa i per
passiva, per tant ens en quedarien 8 en aquest cas per a
depuradores. I aquí diu, en concret ja diu: “afectará a diez
torrentes de la part forana -que no sabem què són, això era un
altre dia- y a las depuradoras de Sóller y Artà”. Qualque cosa
hem concretat, això. Després d’aquests 340 som aquí.

14 de març del 2008: “Grimalt invertirá 63 millones de
euros en obras para mejorar la calidad del agua”, i torna a
parlar de depuradores. En aquest cas ens parla de les
depuradoras de Pollença, varen anar a visitar la depuradora de
Pollença i va fer aquesta manifestació a la depuradora de
Pollença. 

Continuam, 14 de març: 63 milions en depuradores, que és
la mateixa notícia que aquesta i que diu “Artà, Marratxí i
Campos”, ara n’entram tres de noves. Sr. Conseller, som al mes
de maig i duim un bullit que no sabem què deim, anuncis,
anuncis i anuncis, vostè cada vegada que té una activitat pública
-em pareix molt bé- ens anuncia doblers en depuradores i
nosaltres ja duim un bullit en depuradores que no sabem aquests
340 milions, que ha de pactar en Madrid o que ha de negociar
en Madrid, cap on aniran. Avui ens ho comença a especificar,
d’acord, però ens preocupa que cada vegada que surti en una
roda de premsa ens anunciï depuradores noves, si a Artà, si a
Marratxí, si a Campos, quan nosaltres enteníem que vostè també
entenia, en el seu moment quan va fer la compareixença a
aquest parlament, que eren prioritàries, no les veim enlloc. Per
tant, a nosaltres, un govern de grans anuncis i cap fet, fins ara
no ens ha convençut, per tant, vàrem demanar aquesta
compareixença i ho entendrem. 

I, a la vegada que passen aquests anuncis de les depuradores,
ens trobam amb un fet greu, que han tengut -desgraciadament,
i d’això no li don la culpa a vostè, en cap cas- molts
d’abocaments. És a dir, si feim un resum hem tengut: Ses
Feixes, a Eivissa, a Sant Antoni, a Eivissa, Eivissa; a Montuïri,
a Alaró, a Sa Pobla, a Pollença, tot això ha estat en un any, mal
funcionament de depuradores i cap ni una, vostè no ens diu si
d’aquestes de les quals parlam que han tengut abocaments,
vostè les millora. Per tant, vostè sap molt millor que no jo que
aquests són tan sols els que han aparegut a premsa, perquè a
més hi ha molts més problemes d’aquests. Vostè aquí m’ha
parlat de Santa Eulàlia, de Capdepera, de Platja d’En Bossa, de
les quals també n’hem parlat a altres llocs. Després hi ha un
problema greu, jo no li vull retreure 2005, 2006, que vostès -i no
precisament el seu partit, altres partits que després supòs que
també faran preguntes al conseller- ens donaven la culpa de la
depuradora de Vila. Tota la culpa de la depuradora de Vila era
del Partit Popular perquè no era capaç de trobar uns terrenys per
ubicar-la. Resulta que es troben uns terrenys i vostè va dir a la
seva compareixença al mes d’octubre que tenien un compromís
de pacte de govern que no farien la depuradora de Vila dins un
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ANEI, ha passat un any, però no sabem encara ara on tenen els
terrenys.

El Sr. Conseller Cardona li va demanar en pregunta de ple
del Parlament com anava el tema dels terrenys, vostè va dir que
no ho sabia. Fa un any i encara no sabem res de la depuradora
de Vila. En aquell moment, hi havia uns terrenys, respectam que
no el volguessin fer dins un ANEI, però hi havia uns terrenys
signats per tots, ajuntament, consell, Govern, que els va
comprar. Una depuradora que li surt gratuïta, vostè ho sap. Els
terrenys, al poble de Vila, li surten gratuïts perquè els terrenys
els compra vostè i la depuradora la paga el Govern central, per
tant, no sabem què passa.

Què passa?, que ve l’estiu, més bé que mai ens ha anat molt
bé que retardàs tant la seva compareixença, Mallorca malgrat la
crisi rep turisme, per tant les depuradores fan més feina de la
necessària, parlam de moltes depuradores de zones costaneres
que encara avui no sabem què han fet. 

Per tant, m’agradaria saber quina és la previsió real, a
Mallorca podríem parlar de Sóller, de Puigpunyent, de
Binissalem, d’Alaró, de Valldemossa, de Cala d’Or, de Ca'n
Picafort, d’Orient i de Sa Calobra. A Cala d’Or ja l’hem vist a
la foto que és aquesta on va anunciar els 340 milions d’euros,
per tant, ja està arreglat, i a Ca'n Picafort, també l’hem vist a la
foto, per tant, ja està arreglat. A Menorca, Alaior, Cala en
Porter, Binidalí, Port d’Addaia i Ferreries, vostè m’ha parlat de
Port d’Addaia, però és que fa un any que parlam de Port
d’Addaia. A Eivissa, Sant Antoni, Platja d’en Bossa, Santa
Eulàlia, Cala Tarida i Sant Carles. 

Sr. Conseller, manco paraules i més fets. Vostè té la tercera
empresa pública amb més pressupost de tota la comunitat
autònoma, per davant vostè hi ha Ib-salut i hi ha l’IBISEC, però
ABAQUA és la tercera empresa pública amb més pressupost de
tota la comunitat autònoma. Vostè disposa d’un aval en aquests
moments de 49 milions d’euros per fer el que vulgui. Les
depuradores noves les vol fer via concessió, em sembla molt bé,
faci-les via concessió. Sr. Conseller, un any i només sabem
palabra, palabra, palabra com diria aquella cantant. 

Per tant, fets. Li exigim fets. Som una illa que necessita fets
perquè les depuradores són bàsiques per al dia a dia dels nostres
municipis. Vostè n’és conscient. Li he repetit i no li diré els
llocs on hi ha hagut problemes que no (...), cap vegada ni una,
d’abocaments pel mal funcionament de depuradores. 

Per favor, concreti’ns a veure què vol fer, manco anuncis al
diari i més concrecions de fets reals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Mixt té la paraula per
un temps de deu minuts la Sra. Marián Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, seré breu. Gràcies, Sr. Conseller per
la seva compareixença i la informació que ens ha donat.
Simplement li demanaria, com que no he tingut temps de
recollir algunes de les dades que vostè donava, si em podria
repetir el pressupost assignat a les depuradores d’Eivissa.
Simplement si em podria repetir això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Unió Mallorquina té
la paraula l’Hble. Sr. Vicens i Mir.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup voldríem
només aclarir una cosa, donar les gràcies al conseller,  al seu
equip, per venir avui aquí quan el Parlament li ha demanat. Els
consellers compareixen quan el Parlament els ho demana, no hi
ha ni retard ni deixa d’haver-n’hi, ho fan el dia i l’hora en què
el Parlament els crida i, per tant, és un tràmit parlamentari com
sap la parlamentària -que té experiència- del Partit Popular.

Vull felicitar la conselleria per, malgrat l’enorme deute
heretat i els pocs recursos existents, intentar fórmules més o
manco creatives com puguin ser les concessions per a les noves
depuradores i per la diligència i la rapidesa amb què han
tramitat els requisits jurídics com el diagnòstic territorial, els
quadres d’inversions, els pressuposts,... per poder aconseguir
que es firmi d’una vegada per totes el famós conveni.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula... No vol la paraula, Sr.
Llauger? Doncs, pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Boned
i Roig per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Seré més breu que això. Gràcies, Sr. President. Sr.
Conseller, li vull agrair l’explicació que ens ha ofert avui sobre
la previsió d’inversions en matèria de depuració d’aigües
residuals i, en qualsevol cas, agrair-li que ho faci també, malgrat
que veig que se’l critica, abans del primer any o en el primer
any d’aquesta legislatura. Potser és que estàvem acostumats que
les explicacions d’aquests tipus es venien donant
esporàdicament la passada legislatura i tan sols es feia quan no
hi havia més remei que justificar les inversions previstes, i dic
previstes, no executades, sinó previstes als pressuposts de cada
any.
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Bé, vostè aquí ens ha presentat una relació de previsions
d’inversions molt interessant, però al marge de totes les
explicacions que vostè ens ha ofert avui, crec que és curiós
constatar un fet, avui a aquesta comissió, i és que nosaltres que
estàvem a l’oposició a la passada legislatura precisament en
algun moment interpelAlàrem l’anterior conseller pels greus
problemes causats pels abocaments a diferents punts de les illes
d’aquesta comunitat autònoma. Sempre negaren la
responsabilitat sobre aquests fets. Avui casualment sí, per part
de la portaveu del mateix grup que en aquells moments
governava, es reconeix tot un llistat de problemes quant a
abocaments que són, dins aquest primer any -m’imagín que
parlam- o potser anteriors, però en qualsevol cas el que crec que
és molt complicat és que se l’acusi, a vostè o a aquest govern,
de ser responsable de tots aquests abocaments quan segurament
parlam d’abocaments a depuradores que porten, com a mínim,
més de quatre anys amb un inexistent manteniment, cosa que,
és clar, ha de provocar necessàriament tots aquests problemes
i alguns -li ho puc assegurar- els hem patit i som molt
conscients de tot això que s’ha provocat. 

Jo en particular li agrairé no tan sols les seves previsions en
noves infraestructures, noves instalAlacions, sinó sobretot, i com
a diputat de l’illa d’Eivissa, aquesta previsió que vostè també
ens ha anunciat -i que no és la primera vegada i que segur que
es farà efectiva- d’aquests cinc milions per a inversió en
millores a l’EDAR d’Eivissa, cosa absolutament nova perquè
fins ara molt de reclamar, molt de protestar, molt d’exigir i res
a fer. No s’havia fet absolutament res en aquesta instalAlació  i
com en aquesta en moltes altres instalAlacions en matèria de
depuració d’aigües. 

Crec que exemple de què es fa fent política o què no es fa
fent política, només de portades de diaris i de mitjans de
comunicació en tenim sobrats exemples en els passats quatre
anys. Crec que, i esperam de vostè que quan faci anuncis, sigui
perquè s’iniciïn i es puguin iniciar aquestes obres, i, en
qualsevol cas també, esperam que pugui fer moltes rodes de
premsa anunciant la finalització d’obres de millora i
d’infraestructures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té la paraula l’Hble.
Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, vostè i el seu grup, em
varen solAlicitar la compareixença per parlar sobre el destí i els
llocs on s’invertiran els 340 milions d’euros del conveni, no em
va demanar una compareixença per parlar sobre la situació en
general de la depuració o del tractament d’aigües residuals a
l’illa de Mallorca, si vol em pot demanar compareixença,
gustosament vendré amb tota la informació i en podrem parlar.
Vostè em va demanar la compareixença per a això, i crec que és
lògic que parlem sobre el que vostè em plantejà.

En qualsevol cas, li he d’aclarir que nosaltres procuram fer
fets i no paraules perquè li puc dir que en aquests moments
tenim en execució la nova impulsió de Biniancollet, la
depuradora d’APROSCOM, la d’AMADIB, la millora de
l’EDAR d’Es Mercadal, les millores de l’EDAR de Cala Sant
Vicenç, el colAlector de Sa Pobla, que aquesta també està en
execució, finalitzada ja, l’EDAR de Sant Tomàs, unes obres a
l’EDAR de Ciutadella Sud, que estan en fase de licitació, la
substitució de la impulsió de Fornells, la substitució i els
colAlectors del Torrent Major de Sóller, està en licitació la
remodelació d’Eivissa, de la depuradora d’Eivissa, l’ampliació
de Sant Antoni, l’ampliació de Platja d’en Bossa i la substitució
de la impulsió de Sa Figuera a Sóller. 

Tot això està ja en marxa, bé en execució o bé en licitació i
proper a l’adjudicació. Tenim projectes acabats i en condicions,
els proper mesos ja sigui a final d’aquest segon semestre
d’enguany o els primers mesos de l’any que ve, de treure a
licitació, la remodelació de Santa Eulàlia, aquesta segurament
serà a principis de... ja dins el pressupost de l’any que ve,
sanejament i bastiment de Llucmaçanes, millora a Artà, EDAR
d’Orient, EDAR de l’Alaró, el colAlector de Sóller, ampliació
d’Inca, ampliació de l’EDAR de Porreres, ampliació de l’EDAR
a Andratx i una sèrie d’actuacions més. D’aquestes, o el segon
semestre d’enguany o el primer semestre de l’any que ve, si tot
va bé, serà una realitat la seva licitació.

Quant a Ferreries, mentre no trobem una solució, hi ha
estudis, la parcelAla que ens oferia l’ajuntament té problemes
geològics, no podem fer una depuradora a un lloc on hi ha
despreniments. Per tant, estam a l’espera que ens ofereixin una
ubicació definitiva que no tengui problemes geològics perquè
comprendrà que no farem una depuradora a un lloc que té
problemes.

Tenim les concessions de Can Picafort i de Port d’Addaia
que, com li he dit abans, sortiran pel sistema de concessió
perquè són depuradores de nova planta. En el cas d’Eivissa, de
la depuradora de Vila, vostè sap que tenim un compromís amb
l’ajuntament i amb el consell de fer la depuradora on ells
decideixin que és la millor ubicació. Sabem que en aquests
moments tenen dues possibles ubicacions i han d’acabar de
decidir quina és la que prefereixen. Nosaltres, en el moment que
ens diguin “la volem aquí”, la tramitarem en el lloc on acordin,
però nosaltres el que no volem fer és imposar, pensam que des
de Palma no hem d’imposar a l’illa d’Eivissa on ha de tenir la
seva futura depuradora i menys si és un ANEI i si és un lloc
d’elevat valor natural, pensam que dins l’illa d’Eivissa hi ha
llocs que no són ANEI, que són molt més aptes per fer una
depuradora que no dins un ANEI.

La veritat és que la major part de les inversions d’enguany
són a Eivissa i bàsicament a Platja d’en Bossa, Sant Antoni, la
remodelació de Cala Tarida que està en marxa i les actuacions
a la depuradora de Vila, perquè és una depuradora que a la
passada legislatura no s’hi va fer manteniment i està molt
malament, i ens ha d’aguantar un parell d’anys més mentre no
estigui llesta la nova, però vostè, supòs que em demana, perquè
la pregunta -encara que la Sra. Soler hagi volgut parlar d’altres
coses- era sobre els milions del Pla de qualitat, a l’illa d’Eivissa
es preveu al Pla de qualitat 2008, serà 2015, invertir 104 milions
d’euros, entre els quals l’aportació solAlicitada al Ministeri de
Medi Ambient és de 53 milions. 
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En relació amb els vessaments, m’agrada que ens hagin
recordat una cosa que és així, vull dir, els vessaments no són
nous d’aquesta legislatura, de vessaments ja n’hi havia a la
passada i si ens hem trobat amb alguns problemes en alguna
depuradora és perquè ens les vàrem trobar així, vull dir,
nosaltres no les hem espenyades, aquestes depuradores. Per tant,
estaria bé, també, reconèixer que no és fàcil resoldre tots els
problemes de totes les depuradores alhora, el passat govern no
ho va poder fer i nosaltres continuam fent feina, ben igual que
-supòs- en devia fer l’anterior per anar solucionant els
problemes, però els problemes no es resolen tots en un dia
perquè tenim unes depuradores velles, unes depuradores molt al
límit de la seva capacitat, perquè es varen fer a finals dels 80 i
principis dels 90 i de llavors ençà han tengut un desgast i la
població s’ha incrementat molt a les Illes Balears. Per tant, com
suposam que feien a la passada legislatura, continuam fent feina
per anar resolent aquests problemes, però no es resolen tots en
un dia.

Una cosa que sí li vull manifestar és que, dels sistemes de
tractament que tenen algun problema i de la que estam estudiant
canviar la prioritat és de la de Sa Pobla perquè, al final, la falta
de capacitat de la depuradora de Sa Pobla o dels colAlectors que
duen a la depuradora de Sa Pobla, pot acabar generant
problemes al parc natural i, per tant, estudiam avançar l’actuació
prevista dins el pla a Sa Pobla perquè evidentment la proximitat
a un parc natural, en aquest cas ens exigeix incrementar les
cauteles.

En qualsevol cas, si vostè un altre dia vol que parlem
d’actuacions concretes i sobre què val cada una de les
actuacions, jo en aquests moments li puc donar algunes dades
que tenim, però, com que vostè em plantejava el Pla de qualitat,
no les duim totes avui, però a la Platja d’en Bossa s’invertiran
100 milions, a Sant Antoni 6, a la depuradora de Vila 3 i
busques, l’actuació d’Artà té un pressupost d’1,2 milions
d’euros, la depuradora de Sa Calobra, que no n’hi ha i n’hi
hauria d’haver -vostè estarà d’acord amb mi, és un lloc
emblemàtic on hi ha d’haver una depuradora- un milió d’euros,
la de Ciutadella Sud, 1.400.000 euros. En definitiva, hi estam
fent feina, però com vostè comprendrà són quantitats molt
importants. Sobre aquests 63 milions que vostè esmentava, ha
de tenir en compte que dins aquests 63 milions hi ha els
manteniments i hi ha diferents necessitats a atendre. 

Per tant, si un dia vol plantejar una compareixença sobre
quin és l’estat actual i les inversions previstes per a aquest any,
gustosament compareixeré. En qualsevol cas, li vull aclarir una
cosa, jo no he dit mai, no m’he negat mai a venir el dia que el
Parlament m’ha convocat i, si se m’ha convocat ara,  no crec
que li hagi de contestar si la solAlicitud va ser el febrer i la
compareixença és el dia d’avui.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

No, Sr. Conseller, estic segura que no és problema seu que...
vàrem demanar la compareixença dia 29 i m’ha anat molt bé
perquè, com que cada vegada ha sortit més als mitjans de
comunicació, m’ha anat perfecte, dia 29 només haguéssim
pogut xerrar dels 340 milions d’euros. Per tant, ara m’ha anat
perfecte. Per tant, era això.

Simplement, li vull dir que no l’he fet culpable en cap
moment, i crec que ho he dit dues vegades, dels vessaments que
hi ha, no he fet culpable la conselleria ni crec que sigui
responsabilitat seva. És a dir, sí que ho serà haver de posar-hi
solucions, perquè crec que ho he dit dues vegades, sí que n’hi ha
hagut molts durant el darrer any, li deia amb coratge perquè
pugui signar aviat aquest conveni amb el ministeri de Madrid
perquè aquests 340 milions d’euros a un termini de vuit anys
són molt necessaris, però molt necessaris, i  evidentment, que
tot el que ha dit ho pugui tenir en marxa quant al que són les
obres d’execució d’enguany. Pensam que som al mes de juny i
queda molt poc temps per dur obres dins el mes d’enguany, Sr.
Conseller. 

Per tant, crec que l’agilitat haurà de ser molta perquè en tot
cas al desembre puguem passar comptes de les que estaven
pressupostades, de les que estan executades i de les obres es
duen a terme. Evidentment, sobre els 340 milions d’euros sí que
ha de ser una exigència perquè són molts de doblers que els
posa Madrid i que no els hem de posar nosaltres, i per tant,
tenim el dret a tenir-los davant el mal finançament que tenim
des de l’Estat central, que crec que en això hi estarem d’acord
tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Suárez no... Sr. Boned? Té la
paraula pel Grup Socialista el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, Sr. President. Només vull fer una breu
referència al problema puntual, ja que la portaveu l’ha comentat,
dels terrenys de la futura nova EDAR d’Eivissa.

Efectivament, es va signar un acord entre totes les
administracions on s’acceptava com a bo un terreny que es diu
Sa Serra d’en Collet, que efectivament està dins un ANEI i es
va signar aquest compromís i aquesta proposta entre altres
perquè ja es va cuidar el Govern en aquell moment i el consell
d’enganyar l’Ajuntament d’Eivissa fent-li creure i dient-li -així
talment- que 25.000 metres dels terrenys que s’havien de
comprar estaven fora de l’ANEI. Resultat: quan es va tenir
l’oportunitat de constatar i comprovar si això era així, que no
era així, tots, fins al darrer metre del terreny que es va comprar,
són ANEI. Per tant, aquí hi ha una errada més que suficient
perquè les administracions de l’illa decidissin fer una altra cosa
i, en qualsevol cas, vostè no està fent res diferent del que feia el
seu antecessor perquè m’imagín que, igual que no va fer el
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passat conseller, vostè unilateralment tampoc no imposarà
l’inici d’unes obres en uns terrenys que no sap quins són. 

Per tant, m’imagín que, en allò que depèn de vostè, està a
l’espera que les institucions insulars li proposin la solució
definitiva, que hi estan treballant, i vostè fins que això arribi es
veurà condicionat per aquesta circumstància, però repeteix no
és diferent a allò que passava abans. L’única diferència que he
pogut sentir avui és, si n’hi ha una, fonamental, tot allò que avui
pareix ser responsabilitat i culpa del Govern, en els passats
quatre anys no era del Govern, era dels ajuntaments. Ara els
ajuntaments ja se salven i han traslladat la responsabilitat al
Govern. És un petit matís diferencial que val la pena realçar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Que em saluda...?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. President. No, no, simplement vull demanar que el Sr.
Boned retiri les paraules que ha dit...

EL SR. PRESIDENT:

Sobre? Quines paraules?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Que el govern anterior va enganar l’Ajuntament de Vila
sobre les àrees que eren... els terrenys que eren ANEI o, si és
veritat que el va enganar, l’inst que vagi als jutjats a posar-ho en
coneixement dels jutges. Que retiri les afirmacions que ha fet o
que prengui les mesures pertinents que toqui, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Supòs que el Sr. Boned ho ha sentit i
farà el que li sembli bé. Gràcies.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller, Sr. Grimalt,...
perdoni?, Sr. Grimalt i dels seus acompanyants. Només dir...
Perdoni, és que... el Sr. Rodríguez m’està atabalant, perdoni, Sr.
Grimalt...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Crec que tenim ganes d’acabar, però
bé, miraré de ser breu.

Miri, Sra. Soler, vostè em diu que facem via, que som a
mitjan exercici, que ens queda poc temps per acabar de treure
les obres o les licitacions que tenguem pendents, jo li puc dir
que a dia d’avui tenim compromès ja el 80% del pressupost per
a enguany en depuració. Per tant, que en el mes de juny ja
tenguem compromès, be sigui perquè ja està adjudicat o be
perquè està en fase de licitació, el 80% del pressupost
d’enguany vol dir dues coses, que segurament són certes totes
dues, que no tenim gaire doblers i que hem fet els deures perquè
ens queda poc del pressupost d’enguany per licitar. Ens queda

una cosa important que és complexa i que és la primera vegada
que la feim, que són les concessions. Això du major complexitat
de gestió i, a més, més complexitat encara perquè és la primera
vegada que ho feim i obrim camí.

En qualsevol cas, crec que en el mes de juny tenir ja el 80%
del pressupost compromès és una execució raonablement
positiva i que demostra que hem fet feina. En qualsevol cas, li
he donat una sèrie de dades, d’intencions en relació tant amb el
que queda d’exercici com amb l’any que ve, que li vull advertir
ja perquè llavors d’aquí un parell de mesos no m’ho retregui,
que si hi ha circumstàncies sobrevingudes com el problema que
ens hem trobat a Sa Pobla i que hem decidit posar-hi solució,
podem canviar la prioritat per a l’any que ve i podem alterar les
actuacions previstes per al 2009, però que, en principi, crec que
tots sabem quines depuradores, quines actuacions són
raonablement prioritàries i que, en funció que tenguem
disponibilitat pressupostària, les tirarem endavant.

En qualsevol cas -i en això coincidesc amb vostè- per a
nosaltres és molt important poder signar aquest conveni com
més aviat millor perquè ens permet tenir un marge superior a
l’hora de planificar les inversions i a l’hora de comprometre-les.
Per tant, confiam que al llarg de les properes setmanes aquest
tema que des que hi va haver eleccions està un poc aturat, es
torni a posar en marxa i que aviat aquests, no són 340 -340 és el
total-, aquests 170 milions que arribaran de Madrid amb el
conveni al llarg dels propers vuit anys siguin ja una cosa que la
tenguem segura.

Crec que ja... no sé si m’havia demanat res més, però en
qualsevol cas si vol que parlem de les actuacions previstes per
a enguany i per a l’any que ve, crec que la compareixença no
l’ha de demanar sobre el conveni, sinó sobre quines actuacions
volem dur a terme per a enguany i per a l’any que ve.

Una darrera cosa, també, ja que vostè me n’ha fet referència
al principi. Convendria que el seu amic, el batlle de Alaró, ens
aconsegueixi les servituds per poder executar aquesta obra
perquè sense aquestes, vostè comprendrà que nosaltres en
terrenys particulars, sense cap paper com mentre..., no hi podem
entrar. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, i disculpi l’errada anterior.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, acomiadam i agraïm al
Sr. Conseller i als seus acompanyants la seva estança avui. 

Només els he de recordar que la setmana que ve tindrem
comissió, hi ha dues compareixences del conseller de Medi
Ambient per acabar tot el programa que tenim, serà a les cinc de
la tarda.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 13 / 4 de juny del 2008 223

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


