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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sr. President, Carmen Castro per Josep Juan Cardona.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

Compareixença RGE núm. 8029/08, 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 el retard de les obres de la nova depuradora de Vila
a Eivissa.

Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença RGE núm. 8029/08, de l’Hble. Conseller de
Medi Ambient, Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el retard de les
obres de la nova depuradora de Vila a Eivissa.

Assisteix l’Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, conseller
de Medi Ambient, acompanyat del Sr. Josep Jiménez, assessor
del conseller; del Sr. Isidre Canyelles, director general de
Recursos Hídrics; de la Sra. Margalida Miquel, directora
executiva de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, i del Sr. Antoni Llabrés, cap de Recursos
Institucionals.

Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
analitzar el problema, la problemàtica de la depuradora de Vila
haurem de remuntar-nos uns anys enrera per entendre quina és
la problemàtica i com hem arribat al punt que ens trobam en
aquests moments.

La depuradora de Vila, bé, abans que res s’hauria d’aclarir
que Vila d’Eivissa té una sèrie de problemes pel que fa al
funcionament de la seva xarxa d’aigües residuals que fa que
l’aigua arribi amb une molt males condicions a la depuradora,
l’aigua ja arriba molt podrida, passa molt de temps entre que es
produeixen les aigües residuals i el moment que arriben a la
depuradora i això fa que tengui uns molt alts continguts en
sulfurs que la fan molt corrosiva i, a part d’això, també hi ha
una presència important de salinitat, segurament a causa que en
determinats punts hi ha infiltracions d’aigua marina, o fins i tot
que determinats establiments, ja siguin hotelers ja siguin de
restauració, tenen les seves pròpies potabilitzadores o
dessalinitzadores i aboquen els residus a la xarxa, i això fa que
aquesta depuradora sempre hagi estat especialment
problemàtica, ja des del seu primer moment d’existència.

Concretament, aquesta depuradora, a més no es va construir
amb una única tirada, sinó que es va anar fent progressivament
al llarg dels anys, cosa que també ha anat creant problemes.
Concretament, aquesta depuradora s’inicia l’any 1985 en què es
construeix un primer pretractament, consistent a un tamisat i a
un desarenador-desengreixador. Aquest primer pretractament es
finalitza l’any 1987. I en una segona fase, que comença a l’any
1990 i acaba a l’any 1992, es construeix pròpia la depuradora,
consistent en aquell moment en un tractament físic i químic per
a tot cabal, pel que podríem dir un secundari, i amb un
tractament biològic, però no per a tot el cabal sinó només per a
una part. És a dir, la depuradora que es construeix els anys 1990
i s’acaba el 1992 no preveu el tractament biològic per a tota
l’aigua que arribava, sinó només per a aproximadament la
meitat, és a dir, per a uns 10.000 metres cúbics, cosa que fa que
l’aigua del cabal turístic, és a dir, l’aigua de l’estiu no tengués
un tractament òptim, sinó que estava preparada només per fer
front a les necessitats de la ciutat durant l’hivern.

L’any 1997, pensem que a l’any 1991 s’aprova la Directiva
europea que exigeix un tractament ja terciari, sobretot a zones
sensibles, com era el cas d’Eivissa, i l’any 1997 es construeix
l’ampliació del tractament biològic ja per fer front a tot el cabal,
és a dir, per als 20.000 metres cúbics que es necessitaven, més
un procés d’eliminació de nutrients; amb la qual cosa, amb
aquest tractament la depuradora tocava funcionar correctament.

Què va passar? Que aquesta segona fase del biològic, que,
a més, és un biològic diferent de la resta de les Illes, perquè ja
quan es fa aquesta depuradora ja es tenen en compte les seves
característiques i en lloc de fer una depuradora de fangs actius,
que és la que hi ha normalment a les Illes Balears, ja es fa un
tractament de filtració biològica que és pràcticament únic en tot
Balears. Per tant, tenim una depuradora ja amb un sistema de
funcionament diferent de la resta i que aquesta segona fase del
biològic, quan es posa en marxa no està cobert, així com la
primera part sí que estava cobert per evitar olors, la segona no
està cobert i amb la qualitat de les aigües que arriben tot d’una
que es posa en marxa l’han d’aturar perquè dóna molts
problemes als veïnats i per tant aquella depuradora, amb
aquelles condicions, no pot funcionar.

Durant la legislatura del pacte de progrés 1999-2003 es
tramita i s’executa el cobriment d’aquesta segona línia del
biològic, però a l’any 2003, com que han passat uns anys des
que s’havia construït i, a més a més, amb la mala qualitat de les
aigües les quals són molt corrosives, s’han fet malbé els
mecanismes d’aquest biològic, a l’any 2003, una vegada que
s’ha cobert, no es pot posar en funcionament. I durant tota la
passada legislatura, en lloc d’arreglar els desperfectes que
s’havien produït durant aquests dos, tres anys, com que a l’any
2003 s’ha començat a parlar de fer una nova depuradora, ja no
es fan aquestes millores que permetrien posar en marxa aquesta
segona línia de biològic. I aquesta és la situació que trobam
nosaltres l’any passat, quan ens hem de fer càrrec d’aquesta
depuradora.
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Per tant, tenim una depuradora amb un terciari que només
funciona en un 50%, perquè la segona línia no funciona, no s’ha
arribat a posar en funcionar a no ser un petit moment abans de
cobrir-se, i una vegada fet el cobriment la maquinària i les
instalAlacions ja s’han fet malbé, s’hi ha de fer una inversió per
arreglar-les i s’opta per no fer-la.

Llavors, en aquests moments, a l’any 2007, però d’això ja en
parlarem més endavant, nosaltres prenem la decisió de fer les
inversions necessàries perquè aquesta segona fase, que no ha
arribat a funcionar mai, es posi en funcionament. L’any 2003,
per tant, amb tota aquesta situació ens plantam a l’any 2003
quan a la Llei de mesures fiscals, administratives i d’ordre
social, de la llei d’acompanyament, es declara d’interès general
la millora i ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals
d’Eivissa, i a partir d’aquí, evidentment, llavors s’haurà
d’articular el mecanisme de colAlaboració entre l’Estat i la
comunitat autònoma per materialitzar aquestes obres que han
estat declarades d’interès general.

Evidentment, aquí hi ha totes les administracions
implicades, hi ha l’ajuntament que, com a entitat local té
competències en matèria de protecció del medi ambient,
subministrament d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües
residuals, estant obligat legalment a prestar el servei de
clavegueram i a complir la legislació en matèria d’aigües
residuals; hi ha el Govern, qui havia firmat amb l’ajuntament,
l’any 1990, si no ho record malament, un acord pel qual el
Govern feia aquest servei i es feia càrrec de la depuradora de
Vila; hi ha el consell insular, perquè, òbviament, si s’ha de
construir una nova depuradora sempre té un component
territorial en què el consell insular n’és un protagonista, i hi ha
l’Estat que, amb aquesta assumpció de l’interès general
d’aquestes obres, és el que ha de finançar, com a mínim, les
obres de la nova depuradora.

A partir d’aquí, a l’octubre del 2003 es firma un acord marc
per a l’elaboració d’un pla d’actuacions per solucionar el
problema de sanejament i d’aigües residuals a la ciutat
d’Eivissa. Aquest conveni marc té per objecte l’elaboració d’un
pla d’actuacions, com diu el seu propi títol, per solucionar els
problemes de sanejament i depuració de les aigües residuals a
la ciutat d’Eivissa i coordinar l’execució de les actuacions que
cada administració pública hagi d’assumir en l’àmbit de les
seves respectives competències per aconseguir aquesta finalitat.
El pla preveu crear una comissió de coordinació, integrada per
un representant de cada una de les parts per fer el seguiment de
tot això.

Aquesta comissió es va reunint al llarg dels anys 2004, 2005
i 2006 sense que siguin capaços de posar-se d’acord amb quina
ha de ser la ubicació de la nova depuradora. A un moment
donat, a l’any 2006, la Conselleria de Medi Ambient fa una
proposta d’uns terrenys, al Collet, a la Serra des Collet; són uns
terrenys que estan parcialment dins ANEI i la resta dins zona de
tipus I del Pla territorial d’Eivissa, i l’ajuntament en aquell
moment s’hi oposa perquè alAlega que està a una zona protegida
i que, a més, considera que la zona no és idònia. Tot i així, el
gener, no, concretament el 26 de març del 2007 hi ha una reunió
a Madrid entre totes les parts, on s’acorda donar la conformitat
de la idoneïtat dels terrenys i posar a disposició del Ministeri de
Medi Ambient els terrenys per licitar el projecte de construcció
de la nova EDAR.

Per la informació que tenim nosaltres, que, òbviament no
vàrem ser a aquesta reunió, l’ajuntament, al final, no podem dir
que pròpiament hi estigui d’acord, però sí que és cert que ve a
dir que no s’hi oposaran perquè consideren una prioritat
l’execució d’aquesta nova depuradora. Una vegada arribats a
aquest punt, es produeixen les eleccions i després de les
eleccions; és a dir, hi havia uns terrenys, aquests terrenys
s’arriben a comprar, ja s’havia firmat un contracte d’arres el
desembre del 2006 i se signa l’escriptura de compravenda
d’aquests terrenys en Es Collet, dia 12 d’abril del 2007, se’n
paguen 781.315 euros; són 111.000 metres quadrats i aquests
terrenys són els que trobam quan agafam la conselleria, com a
terrenys que en aquest moment són propietat de la Conselleria
de Medi Ambient i que són els que s’han d’aportar per construir
la depuradora.

Aquesta depuradora té una sèrie de problemes, està a un lloc
molt alt, cosa que representa que la impulsió cap allà tendrà un
cost energètic important, a part dels problemes evidents
d’impulsar a una altitud considerable tot el volum, tot el cabal
d’aigües residuals d’Eivissa, que genera una major capacitat
d’impulsió i tota una sèrie de problemes, en el cas d’avaries,
perquè, evidentment, l’aigua, per gravetat, cap allà dalt no hi
anirà.

Llavors, evidentment, també té un problema diguéssim des
del punt de vista natural o mediambiental important, que és que,
parcialment, està situat dins una ANEI i el nou govern, i de fet
ja ho manifesta així en el pacte de governabilitat, dins el pacte
de governabilitat s’estableix l’objectiu de cercar un
emplaçament alternatiu per a aquesta depuradora, per no haver
de fer-ho dins ANEI. La veritat és que quan en el ministeri
varen donar per bons aquests terrenys, també varen analitzar la
problemàtica d’ubicar-los en uns terrenys tan alts, però
tècnicament no hi ha res impossible, vull dir que depuradores,
segurament, a llocs més alts s’han ubicat, tot i que això no fa
que sigui la ubicació més idònia per fer-ho. En qualsevol cas, el
pacte de governabilitat indica que s’ha de cercar una ubicació
alternativa; tècnicament, els tècnics de la conselleria diuen que
la ubicació a Es Collet és viable, però no òptima, i apunten
també els problemes del major cost energètic i el problemes de
les ruptures o de panes que hi pugui haver per fer una
depuradora en aquest lloc.

Des de llavors, des del mes de setembre, octubre,
concretament dia 21 d’octubre del 2007, que hi va haver una
reunió amb l’Ajuntament d’Eivissa on varen assistir el conseller
insular de Mobilitat i Medi Ambient, el regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, el regidor d’Urbanisme i
Patrimoni, ambdós de l’Ajuntament d’Eivissa; el director
executiu de l’Agència Balear de l’Aigua; la directora de
Relacions Institucions; la delegada d’Eivissa de l’Agència i
tècnics de l’Agència de Medi Ambient, es va adoptar ja
formalment, entre les diferents administracions, l’acord de
cercar una ubicació alternativa i descartar la d’Es Collet.
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Des d’aquell moment s’han plantejat diferents opcions,
l’ajuntament ens ha enviat diferents propostes perquè
analitzàssim la seva viabilitat tècnica; concretament se’n va
plantejar una a la carretera de Santa Eulària en què, des de la
conselleria, es va dir que tècnicament era viable i era correcta,
però hi havia el problema que era dins l’Ajuntament de Santa
Eulària i que l’ajuntament no veia amb bons ulls aquella
ubicació. També se’ns varen plantejar uns terrenys devora
l’actual depuradora que, òbviament, tenen problemes evidents
per la proximitat de zones habitades i que, aquesta sí que,
tècnicament, des de la conselleria es veia que no era
recomanable perquè si ja l’actual dóna problemes, vull dir
perquè està excessivament ficada dins la trama urbana,
evidentment fer una ampliació allà no era la millor opció, i ja
des d’un primer moment es va assenyalar com a una opció molt
positiva, si s’aconseguia adquirir aquests terrenys, els terrenys
de Sa Coma, que en aquests moments estan adscrits al Ministeri
de Defensa, i que, tècnicament, són correctes perquè estan a més
baixa cota que els d’Es Collet; també estan relativament
allunyats de zones habitades i per tant es veia com a una opció
bona per totes les parts, tot i que, òbviament, hi havia la
dificultat d’adquirir-ho i d’arribar a un acord amb el Ministeri
de Defensa.

La veritat és que, des de la conselleria, valoram, és a dir,
pensam que és important tenir aviat uns terrenys per poder fer
la nova depuradora, però com que ja en el mes d’octubre vàrem
veure que no seria senzill trobar una ubicació alternativa,
sobretot atès que el municipi de Vila és molt reduït i que és
difícil trobar zones distants de zones habitades a tot aquell
àmbit, vàrem optar per fer una cosa que tal vegada s’havia
d’haver fet ja molt abans que és posar al dia i fer funcionar
correctament la depuradora que en aquests moments tenim i
que, tot i que demà s’arribàs a un acord amb el Ministeri de
Defensa, sempre passarien uns anys abans que la nova
depuradora estigués operativa.

Per això, en aquests moments la conselleria remodela la
depuradora de Vila, remodela els equips electromecànics que no
funcionen, uns que no han funcionat mai o que no han funcionat
pràcticament mai, que són aquesta línia del terciari o del
tractament biològic de la depuradora; i l'altre és una depuradora
que contínuament té sistemes que es rompen a causa de l'alta
salinitat i a l'alta concentració de sulfurs que hi ha a l'aigua.

Aquesta remodelació té un pressupost d'adjudicació de 3,5
milions d'euros i la durada prevista de les obres és d'uns vuit
mesos, tot i que confiam que abans de la pròxima temporada
turística estigui acabada i pugui estar en funcionament.

Amb aquesta actuació pensam que la depuradora podrà
continuar donant servei amb garanties aquests pròxims anys.
Sabem que és una depuradora mal ubicada, sabem que és una
depuradora problemàtica, però pensam que amb aquesta
inversió reduirem al mínim que permet aquesta depuradora els
problemes que generi i la qualitat de l'aigua que surti serà
acceptable.

En qualsevol cas, m'agradaria destacar i crec que aquí ja el
ministeri en el seu moment i les diferents administracions, per
ventura, no varen encertar del tot les mesures que adoptaven,
que el gran problema de la depuradora d'Eivissa és la
depuradora en aquests moments, perquè òbviament aquesta
depuradora no funciona bé, però no és només ni principalment,
i sobretot no és la causa la pròpia depuradora, sinó que la causa
és el mal estat del clavegueram de la ciutat d'Eivissa.

A la ciutat d'Eivissa tenim tota una sèrie de problemes que
són una enorme quantitat de fosses sèptiques que s'han
connectat al clavegueram, però que no s'han condemnat i que,
per tant, l'aigua primer passa a les fosses sèptiques, allà hi fa un
temps, i després passa al clavegueram; evidentment això entreté
moltíssim la velocitat d'arribada a la depuradora i fa que l'aigua
arribi en molt mal estat; hi ha problemes d'intrusió marina que
donen moltes salinitat a l'aigua.

Sembla ser, tot i que evidentment nosaltres tampoc, vull dir
que això ho sap més l'ajuntament que nosaltres, però sembla ser
que el diàmetre de la xarxa de clavegueram tampoc no és el més
adequat perquè l'aigua circuli ràpidament. Hi ha el problema
dels abocaments de potabilitzadores o de dessaladores privades,
que ja he comentat abans. Hi ha el problema de la falta de
separació de pluvials i d'aigües residuals; aquest no és, i això ho
vull deixar clar, no és un problema exclusiu, desgraciadament,
de la ciutat d'Eivissa, sinó que és un problema molt general a les
Illes Balears, al qual intentam fer front donant prioritat a
aquestes obres en el Pla d'obres i serveis del qual subvencionam
des de la Conselleria de Medi Ambient una part, i hi ha un
problema que segurament és més propi de l'illa d'Eivissa i és
que a Eivissa les temperatures anuals són una mica més altes,
cosa que fa també que tots els processos de descomposició de
l'aigua siguin una mica més ràpids.

Tot això unit fa que el contingut en sulfurs sigui molt alt,
que l'aigua sigui molt corrosiva i segurament, si aquests
problemes no es resolen, amb la nova depuradora passaran pocs
anys i tornarem tenir problemes amb la depuradora. És a dir,
aquí hi ha un problema d'arrel al qual s'ha de fer front que és el
problema de la xarxa de clavegueram de Vila. Sabem que
l'ajuntament hi fa feina, hem parlat repetides vegades amb ells,
fins i tot tenim colAlaboracions puntuals amb ells. De fet, per
exemple, a l'aigua de la xarxa se li aboca nitrat càlcic per evitar
o per contrarestar la presència de sulfurs, però l'aigua, tot i així
arriba molt tòxica i molt corrompuda a la depuradora i,
evidentment, llavors, una vegada allà dins, els sulfurs es
converteixen en àcid sulfúric i crea els problemes d'olors i fins
i tot de perillositat dins les instalAlacions, perquè evidentment
són instalAlacions tancades i en altes concentracions doncs fins
i tot tenen un cert risc per al propi personal que fa feina allà
dins.

Aquesta és la situació, confiam que amb les obres que hi
fem la depuradora millorarà de forma molt notable el seu
funcionament i confiam que, tal com hem tengut coneixement,
de fet ha aparegut als mitjans de comunicació i per tant no els
donaré cap novetat, que el Consell ha fet públic que té molt
avançades les negociacions amb el ministeri; que ja hi ha acord
que el Ministeri de Defensa, és a dir, pareixia que abans era
refractari al traspàs a l'ajuntament, en aquests moments pareix
que hi ha voluntat per part del Ministeri de Defensa de vendre
Sa Coma i que en aquests moments la discussió seria una
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discussió en relació amb el preu, al muntant del cost d'aquests
terrenys. O així, com a mínim, és el que se'ns ha informat des
del Consell d'Eivissa, i de fet no tan sols se'ns ha informat a
nosaltres, sinó que és el que podem llegir als mitjans de
comunicació.

Per tant, nosaltres estam a l'espera que ràpidament, confiam
que ràpidament es pugui arribar a un acord i tenguem aquests
terrenys a disposició en aquest cas del ministeri, perquè serà el
ministeri qui haurà de redactar el projecte i construir aquesta
nova depuradora, la qual pensam que és molt necessària i que
tendrà una ubicació molt millor que l'actual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grimalt. Pertoca ara suspendre aquesta sessió,
per un temps màxim de 45 minuts, per preparar preguntes si
vostès volen. No?

Llavors, té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular intervé
la diputada Sra. Castro per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. President. Bé, donar les gràcies al senyor
conseller i a tot el seu equip per acudir a aquesta comissió, a
petició del nostre grup. El nostre grup ha demanat aquesta
compareixença per tenir informació de primera mà sobre la
construcció de la nova depuradora a Vila. Una depuradora sobre
la qual vostè ens ha explicat molt bé tota la història, de l'actual,
i bé, de la futura no ens n'ha parlat tant.

Però bé, a mi l'únic que m'agradaria recordar és que fa molts
anys que Eivissa necessita una nova estació depuradora; és un
problema greu que ve derivat de l'augment demogràfic brutal
que pateix la ciutat de Vila, augment demogràfic a causa d'un
creixement urbanístic desmesurat des de fa molts anys, vull
recordar que el pla general de Vila encara és vigent el del 1987,
perquè no han estat capaços d'aprovar un nou pla general, i
continuem amb aquest augment i la població flotant a l'estiu
doncs arriba a triplicar quasi els 48.000 habitants que té la
ciutat.

I en aquestes circumstàncies, doncs a Vila es funciona amb
una depuradora que està totalment obsoleta.

Vostè ha explicat molt bé tota la seva construcció que, en
realitat, es veu que mai no ha acabat de funcionar al cent per
cent.

No he entès molt bé el que ens ha dit de l'any 2003, com si
s'hagués aturat la depuradora l'any 2003 o qualque cosa així,
m'agradaria que ens ho expliqués, perquè no ens ha quedat clar.

El que està clar, i que vostè ho ha reconegut, és que els
problemes que té la depuradora, la majoria d'aquests, de l'actual
depuradora, deriven de la situació del clavegueram de la ciutat.
És un clavegueram que amb deu anys de govern a l'ajuntament,
l'equip de govern actual no ha sabut solucionar. Continuen
actives les fosses sèptiques; el clavegueram, com vostè ha dit,
funciona quan la fossa sèptica és plena i això crea uns
problemes de tota mena, fins i tot vessament quan plou perquè
a molts de la ciutat els pluvials van junts amb els fecals i la
veritat és que l'espectacle és lamentable, tant a l'hivern com a
l'estiu, quan hi ha turistes.

En fi, vostè mateix va reconèixer que totes les actuacions
que es facin a l'actual depuradora seran un pegat, però bé, un
pegat que ja costa 3,5 milions d'euros, com vostè ha dit, i de
totes maneres són unes obres que es fan amb molt de retard,
perquè havien de començar abans de l'estiu, i l'estiu ha passat,
hem passat l'estiu amb l'actual depuradora i bé, així estam
encara.

Llavors, crec que coincidim tots, i vostè també ho ha
manifestat en el Ple del Parlament, i ho va manifestar l'any
passat ja, a l'octubre vostè deia que és urgent que el Consell i
l'ajuntament molt aviat tindran una ubicació definitiva i vostè
sempre ha estat conscient de la urgència de construir aquesta
nova depuradora. Llavors sembla que l’únic problema que hi ha
és la ubicació; és un problema que, Sr. Conseller, em sap greu,
però és un problema que han creat vostès, vostè ho ha dit,
perquè Vila és un municipi que té molt poc terreny, és molt poc
extens per la població que té. Totes les opcions que s’han
proposat al llarg de tots aquests anys, sempre totes han tingut
dificultats.

A l’anterior legislatura, com vostè ha dit, es va aconseguir
un acord, però vostè ens ha dit que, a l’acord, l’ajuntament s’hi
oposava. Suposo que es refereix a l’Ajuntament de Vila. Bé, jo
no sé si s’hi oposava, jo el que veig és que totes les institucions
estaven d’acord. Això són retalls del Diari d’Eivissa de data 9
de novembre del 2006. A la comissió aquesta de seguiment, en
la qual estaven totes les institucions, que vostè ens ha dit que va
començar a fer feina, “todas las instituciones implicadas,
incluido el ayuntamiento, apoyan este emplazamiento”; això
era el 9 de novembre, però és que el 15 de novembre en aquest
parlament, “Partido Popular y PSOE rechazan sacar de zona
protegida la nueva depuradora de Vila. Los socialistas dicen
que no hay un sitio mejor”. En fi, aquí està la notícia. El pobre
Sr. Miquel Ramon, d'Esquerra Unida, es va quedar tot sol i “el
Grupo Socialista del Parlament balear sumó ayer sus votos a
los del Partido Popular para rechazar una propuesta
presentada por el diputado ibicenco de Izquiera Unida, Miquel
Ramon, para que la nueva depuradora de aguas residuales de
Ibiza se sitúe en suelo rústico en vez de ubicarse en el interior
de una ANEI”, etc., etc., aquí hi ha el retall.
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I què és el que ha canviat, perquè abans fos bo aquest lloc i
ara no?, perquè a més és una..., la de la Serra des Collet és una
ubicació que en gran part està a l’Ajuntament de Sant Antoni;
també hi ha part a Vila i part a Santa Eulària, estaven d’acord
tots els ajuntaments. Fins i tot el Govern balear va acceptar el
compromís o va fer ferm el compromís i va comprar els
terrenys, va pagar els terrenys, i com vostè ha dit el Ministeri de
Medi Ambient va declarar l’interès general d’aquesta
instalAlació i es va comprometre al finançament. Per tant si
haguessin seguit el pla previst Vila tindria una depuradora nova,
funcionant i a més gratis.

Però què ha passat perquè tot això ja no funcioni? Idò el que
vostè ha dit, vostès han accedit al Govern, s’ha fet un pacte de
governabilitat i aquest pacte de progrés ha firmat un pacte,
valgui la redundància, en el qual es comprometen a buscar una
nova ubicació per a la nova depuradora de Vila, amb tots els
problemes que això està comportant i amb els retards que això
està comportant, i ara ja fa un any i mig que van firmar aquest
pacte i Vila no té nova depuradora, Vila continua amb els
problemes de sempre. 

És simplement, com li he dit abans, un problema que vostès
han creat, un problema que..., a mi em sap greu, però Vila no té
depuradora per raons polítiques. És que vostè ho ha dit, estem
perdent el temps. Quan trobaran la ubicació ideal? Vostès són
els que tenen la responsabilitat, vostès governen a totes les
institucions. Diguin on la volen, facin la depuradora d’una
vegada, perquè ara sembla que ja han trobat la solució, que el
president del Consell d’Eivissa diu que comprarà..., no sé si es
refereix a tota la zona o una zona, només, de la zona militar de
Sa Coma, i segons diuen el Ministeri de Defensa demana 30
milions d’euros. Bé, allà seria un bon lloc per ubicar-hi la
depuradora, però com es pagarà?, perquè tinc entès que el
consell arribarà fins als 18 milions d’euros; si el Govern balear
va complir el seu compromís de comprar els terrenys per a la
depuradora, bé, poder ara, si és un problema que s’ha creat per
raó d’aquest pacte de govern, idò poder haurien de resoldre-ho
i ajudar el consell a comprar aquests terrenys, si realment
pensen que aquesta és la ubicació (...) estan tots d’acord. Abans
de comprar..., per això decideixin-se i posin-se ben d’acord,
perquè al final tirarem els sous.

En fi, està clar que el problema és la ubicació. Si vostè està
convençut, com deia, que aquest problema és urgent, ja fa un
any que ens ho deia, això ja ha passat un any i si abans era
urgent ara deu ser urgentíssim. Ens agradaria saber en quina
situació es troba exactament la construcció de la nova
depuradora i si realment podem tenir alguna esperança en aquest
tema de Sa Coma i la compra al Ministeri de Defensa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Per part del Grup Mixt compartiran el
temps. Té la paraula el Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Jo agraesc moltíssim la compareixença
del conseller i a més agraesc el to amb què la fet, o sigui, ha
estat un to objectiu, molt tècnic, cosa que és d’agrair, i ha
explicat un poc la història d’aquesta depuradora. Ha apuntat
dades curioses, que a mi també em resulta molt curiós esbrinar
que el 99 es varen iniciar unes obres, i si sabia que la qualitat de
les aigües a depurar són molt corrosives i tenen molts de sulfurs,
i gasten el material -diguem-ho així colAloquialment- més ràpid
que altres, i si es tenia previst funcionar perquè el 2003 ja no es
va poder fer funcionar, si ja se sabia, hi havia moltes dificultats,
si ja se sabia que aquestes aigües eren molt corrosives. Per tant
hi ha coses molt curioses que el 99 s’havien d’haver tengut en
compte.

Jo tenc les xifres aquí també, Sr. Conseller, del que es va
invertir del 99 al 2003 i del 2003 al 2006, tenc que fins i tot els
decimals quant a cèntims d’euro; tenc el llistat d’inversions que
es varen fer i en aquest sentit discrep un poc de vostè però, bé,
aquest no és el tema que hem de tractar avui, perquè jo reconec
i vostè també ho ha reconegut que no és culpa seva. Vostè s’ha
trobat una situació heretada, s’ha trobat una situació que estava
embossada, fruit del que han comentat tant vostè com la
portaveu del Partit Popular.

Es varen discutir diverses ubicacions; se n’ha oblidat alguna,
jo la hi recordaré. Es va proposar per part de l’ajuntament, amb
l’acord favorable o amb el vistiplau dels serveis tècnics de
l’ajuntament una ubicació a 950 metres de distància de
l’Hospital de Can Misses; es va rebutjar, encara que tenia els
acords favorables dels tècnics de l’ajuntament, i no era per
qüestions d’hospital, que es va rebutjar. Per tant jo tenc totes les
actes d’aquelles reunions, fins i tot tenc l’acta on es va rebutjar
aquesta solució, i diu així textualment: “El alcalde comunica su
total desconocimiento de las alternativas planteadas por
técnicos dels IBASAN y técnicos del ayuntamiento -molt curiós.
Seguidamente expone su desacuerdo con la alternativa número
5", que és aquesta que li propòs jo ara, que li dic ara. Aquestes
actes eren firmades per tots els assistents quan acabava o quan
començava la reunió posterior a la qual s’havia redactat l’acta.

Hi havia noves ubicacions, tema Santa Eulària i tema Sa
Coma. El tema de Sa Coma és molt curiós, Sr. Conseller,
perquè quan es va proposar Sa Coma es va encomanar a
l’ajuntament que fes gestions davant el Ministeri de Defensa, hi
havia en Joan Mesquida com a director general
d’Infraestructures del Ministeri de Defensa, i mai no vàrem
obtenir, o no es va obtenir per part de ningú, cap resposta
positiva ni verbal ni per escrit, crec jo. Per tant es va deixar allí
un tema als llimbs i no es decidí ni sí ni no. Per tant aquest tema
sí que es va proposar en aquell temps, i vist que -vostè ho ha
especificat molt bé- a les reunions anava passant i no s’arribava
a cap conclusió el nombre del 2006 es va decidir ubicar a la
Serra des Collet. I vostè ha dit que no hi era, en aquelles
reunions; jo sí, que hi era, per representar el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera en aquell temps, encara, i jo també tenc
el retall de diari d’aquella reunió i l’ajuntament és evident que
també s’estimava més que estigués en sòl rústic però va donar
el vistiplau a aquella ubicació. Per tant no sé..., sí que ho sé, el
que va passar llavors, però per si fos poc la portaveu del PP ha
dit el que va passar llavors en el ple del 15 de novembre, on es
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va confirmar que la ubicació havia de ser allí, a zona ANEI, mig
ANEI i mig rústic.

Mig ANEI i mig rústic, si el ministeri estava d’acord,
l’ajuntament també i el Govern balear també, simplement (...)
informe de la Comissió Balear de Medi Ambient, que és la
mateixa conselleria que havia de fer la depuradora. Per tant
teníem tots els sants de cara. Jo crec que no hi havia cap
problema ni un i senzillament s’havia de començar a fer feina.
Què va passar?, que a la pàgina 4, el quart o cinquè paràgraf
començant per baix, val 781.000 euros, que és l’acord de govern
que varen subscriure vostès, només és això i vostè s’ha trobat
amb això, i punt. Per tant l’exposició que ha fet vostè és
tècnicament molt correcta, però li han faltat un parell de detalls
que jo li he apuntat ara. El que m’agradaria saber és per què en
aquell temps el Sr. Joan Mesquida, director general
d’Infraestructures del Ministeri de Defensa, no va dir que sí a
allò que ara es proposa. És molt senzill, perquè si hagués dit que
sí quan es va proposar el 2005 o el 2004 potser ja teníem la
depuradora funcionant, i m’agradaria saber per què no es va dir
que sí. Potser no ho sabrem mai però seria molt curiós esbrinar-
ho.

I també m’agradaria saber a quin nivell estan avançades les
converses d’aquest tema de Sa Coma i si els terrenys que vostè
ha proposat serviran com a alternativa en cas que el ministeri
digui que no; vostè n’ha apuntat devora Santa Eulària a la
carretera, i no sé quin ha apuntat més, per tenir un cartutx de
reserva, no sigui que ens trobem una altra vegada amb el
mateix.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Suárez i Ferreiro per un temps de
cinc minuts pel Grup Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, gràcies per la seva compareixença, pel gabinet
que l’acompanya. Jo crec que la seva exposició -estic d’acord
també amb el meu company de grup, amb el Sr. Mayans- que ha
estat molt clara i tècnicament molt correcta, i jo diria que
políticament també molt correcta, a més de tècnica. A més jo
crec que estic començant a aprendre coses de molts de temes de
depuradores. Jo crec que avui sortiré amb unes quantes idees
més clares que no les tenia; sabia algunes coses però d’aquí
sortiré més assabentada dels problemes de la depuradora
d’Eivissa i en general. 

Bé, m’ha quedat clar que el problema de la depuradora
d’Eivissa té a veure amb els problemes de clavegueram, això és
una cosa que ja se n’ha parlat. També amb els problemes de
manteniment. Vostè ha estat clar: quant s’ha invertit i quant no
s’ha invertit, i jo el que vull fer també és un reconeixement a la
feina que està fent la Conselleria de Medi Ambient en aquesta
depuradora i a la resta de les depuradores d’Eivissa, perquè jo
recordo quan es va fer la compareixença el mes d’octubre o de
novembre, quan es parlava de les línies d’actuació, i realment la
Conselleria de Medi Ambient ha fet un esforç molt important,
i des d’Eivissa pel Canvi també ho volem reconèixer, en

depuradores a la nostra illa. Per tant per a manteniment i en la
mesura de les possibilitats de la conselleria jo crec que no serà
que hi hagi més problemes a Eivissa.

I després jo també afegiria una problema que és més de
perspectiva, que seria un problema de planificació, no només de
la depuradora d’Eivissa en concret sinó en general a l’illa
d’Eivissa. Jo recordo una interpelAlació que vàrem fer el mes
d’octubre en la qual nosaltres parlàvem que hi ha una manca de
planificació històrica, de manera que ara de sobte, i sobretot
amb el creixement demogràfic dels darrers anys, ens hem trobat
que hem de posar en marxa depuradores, o ampliar-les, o
incorporar nous serveis perquè realment no donam l’abast. Per
tant això també és important: problemes de clavegueram,
problemes de manteniment i problemes de planificació.

Dit això jo també volia afegir alguns detalls -tal vegada és
perquè cadascú viu les històries des del seu punt de vista, no?-
a la història del que ha passat amb la depuradora d’Eivissa.
Vostès ha assenyalat clarament que aquell 16 d’octubre del
2003 s’havia signat l’acord marc per a l’elaboració d’un pla
d’actuació per solucionar els problemes de sanejament i
depuració d’aigües residuals a Eivissa, i vostè deia que en
aquest acord marc es fixava una sèrie de condicions per a la
nova ubicació. El que no ha dit, i no importa que vostè no ho
hagi dit, però jo sí que..., sobretot perquè quedi constància al
Diari de Sessions, és que aquestes condicions van ser canviades
un any després, després que s’hagués fet una oferta d’un terreny,
que en aquest cas estava en el municipi de Santa Eulària, una
oferta que estava a més a un rústic comú, que estava a una
distància raonable d’un nucli de població, però que
l’Ajuntament de Santa Eulària no acceptava. I a partir d’aquell
moment es canvien les condicions i comença -i jo crec que això
s’ha de dir també- comença una pressió sobre l’Ajuntament de
Vila com a responsable de buscar un terreny perquè la resta de
(...) no volien, una pressió que jo crec que va ser política, més
que una altra cosa, i sobretot deslleial. Hi havia jo crec que un
intent clar de desacreditar el govern de Vila en aquest cas. I dic
això, ja dic, més que res perquè quedi constància perquè
tampoc, efectivament, estam parlant del passat i no l’afecta, a
vostè, personalment en el seu càrrec.

I després arribam al terreny de la Serra des Collet. Jo sí que
voldria afegir que aquella oferta no va ser neta quan es va oferir,
quan es va parlar amb l’Ajuntament de Vila, perquè no es deia
tota la veritat sobre quin percentatge de terreny estava dins
ANEI, quina zona era protegida i quina no, és a dir, es va forçar
que l’ajuntament digués que sí amb unes dades que no eren
certes, i jo crec que això és una dada fonamental per entendre
per què l’ajuntament en un moment sembla que diu que sí i en
un segon moment sembla que no, diu que no. 
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Però la qüestió és que ja, i en la part que ens pertoca a
Eivissa pel Canvi, nosaltres ens sentim molt responsables, molt
responsables d’aquest acord de governabilitat que vostè ha
esmentat. Per a nosaltres era bàsic -ho pensàvem abans i ho
pensam ara- que si és possible una depuradora no s’ha de fer en
una zona ANEI, que des d’un punt de vista tècnic i des d’un
punt de vista mediambiental és insostenible. Vostè ha fet una
referència a l’energia que es gastaria en la pujada de l’aigua, etc.
Jo tenc dades d’un article que es va fer fa dos anys, o fa un any,
no me’n recordo exactament, i deia textualment -és d’un
enginyer agrònom-, deia: “L’energia necessària per alçar el
cabal que haurà de depurar-se -estam parlant d’aquest terreny-
serà l’equivalent al consum de tota Formentera en un trimestre,
consum elèctric, i una factura energètica al voltant dels 60.000
euros anuals”. Estic parlant només de factura energètica. És a
dir, si és possible trobar un altre terreny, si és possible que el
cost energètic mediambiental sigui molt menor, nosaltres estam
en aquesta posició. I és cert que ja ens agradaria que s’hagués
trobat aquest terreny fa un any, fa dos anys, tant de bo que
tinguéssim els terrenys de Sa Coma fa dos anys. La cosa és que
abans no els teníem i ara és possible que es tenguin. Per tant jo
crec que la nostra postura és clara: hem d’intentar que la
depuradora es faci en aquest nou terreny, que es llevi d’una
manera definitiva d’una zona que està protegida, i jo entenc que
la seva feina és correcta i que va en aquest sentit.

Per tant jo recordo que a una intervenció que vàrem fer en
el ple, crec que va ser l’octubre o el novembre, nosaltres dèiem:
“Nosaltres pensam que en sis mesos això estarà resolt”.
Efectivament, han passat més de sis mesos. Jo el que espero és
que com més aviat millor estigui solucionat, però el temps que
ha passat que el dono per ben emprat.

Simplement això, desitjar-li que els terrenys..., que es pugui
posar a fer feina aviat, que els terrenys estiguin aviat a les mans
de la conselleria i que es tiri endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger. No? Doncs
llavors el Sr. Boned, pel Grup Parlamentari Socialista, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, com ha dit ja la
Sra. Suárez l’exposició del Sr. Conseller ha estat molt
instructiva i ha estat molt correcta, tant en el fets històrics com
en els fets actuals.

Però m’agradaria fer referència a dos elements que també
s’han diferenciat per part també de la portaveu del Grup
Popular: la situació en què es troba l’actual depuradora i, per un
altre costat, la situació en què està el tema de la nova
depuradora, són dues qüestions. El aquí es veu, i és molt curiós,
és que ens trobam davant dues qüestions molt clares: tenim una
amnèsia selectiva per part del Grup Popular, quan deixa de
recordar coses que no li interessa recordar, i al mateix temps
també una aportació d’informació selectiva o seleccionada per

part del Sr. Mayans que deixa d’aportar també alguna
informació que crec que és prou interessant.

Anem per parts. S’ha comentat el que motiva la situació en
què es troba la depuradora actual de Vila. L’afirmació que ha fet
el Sr. Conseller és molt certa: la xarxa de clavegueram té un pes
importantíssim i s’ha de continuar treballant per solucionar
aqueixa situació. Però anem ara a les afirmacions que ha fet la
portaveu del Grup Popular, Sra. Castro, que ha dit directament
que aqueixa situació és deguda a un creixement urbanístic
desmesurat; és cert, té raó, no li llevarem; però, clar, ella ve
aquí, fa aqueixa afirmació com si fos un nouvingut que arriba
aquí, estudia la situació i fa aqueixa afirmació, i s’oblida que el
responsable del Pla general del 87, de l’any 87, que és el que
s’està aplicant en aquest moment al municipi d’Eivissa és del
seu propi partit, i que la situació actual és conseqüència directa
del planejament i la planificació urbanística del Partit Popular
i no de cap altre. I quan acusa que no s’ha estat capaç fins ara de
solucionar aquest tema i d’aprovar un nou ordenament, seria
objecte d’un altre debat intens i llarg sobre tot el que ha passat
i tota la història que envolta la revisió del Pla general d’Eivissa.

Però jo crec que no fa falta anar tan enllà i sí podríem... Bé,
sí, sí li voldria dir una cosa, ara que m’acaba de venir al cap.
Quan parlam de la situació i que no s’ha fet res, un petit detall
que se li escapa per això que deia d’amnèsia selectiva; no
recorda que del 99 al 2003, a la primera legislatura de govern
del pacte de progrés, es va aprovar a l’ajuntament una normativa
prèvia a la revisió d’aquest pla general i a fi i efecte de poder
treballar sense pressions d’execució constant d’obra, amb una
proposta que establia una sistema de llei de quotes d’obtenció
de llicències anuals. Això havia d’anar molt bé perquè s’havia
fet una previsió i es tenia clar cada any quantes s’havien de fer
fins a la revisió d’aquest pla general; però, clar, a qui no
interessava que això quedàs així, que es regulàs aquesta
execució de la construcció, era al Partit Popular i com que
governava al consell en aquell moment i ja es va preocupar i es
va encarregar de tombar aquesta normativa que es va aplicar
durant dos anys a l’ajuntament a fi de seguir podent fer allò que
volia fer, que era construir com més millor, perquè evidentment
hi treia el seu rendiment, això ho dic perquè quan es diu que no
es va fer res, algú se’n recordi i per si no es tenia la informació
aquesta que es vagi agafant.

Efectivament, la xarxa és unitària majoritàriament, però és
que ho era cent per cent al 99, quan va arribar aquell govern del
pacte de progrés, ho record perquè jo formava part d’aquell
govern. La primera gestió que varen fer va ser aturar l’inici
d’unes obres a la Marina, que s’anaven a iniciar i no s’havia, ni
tan sols en una obra nova, previst la separació de pluvials i de
residuals. A partir d’aquell moment, aquella obra es va aturar,
es va modificar el projecte, es va executar en dues xarxes
separades i a partir d’aquell moment totes i a cada una de les
obres que s’han anat fent i que han afectat carrers i voravies del
municipi, s’ha fet la instalAlació separada de xarxes, que crec
que és necessari i imprescindible. 
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El tema de les foses asèptiques, és veritat també existien,
però no són del 99 cap aquí, aquestes foses asèptiques moltes
molt antigues, el problema és que fins el 91 tampoc no es va fer
res amb aquestes foses, i és curiós que avui dia encara s’utilitzi
pel Grup Popular com l’argument polític per criticar la gestió de
l’ajuntament actual quan resulta que el seu propi partit,
governant la passada legislatura al consell, va aprovar una
urbanització sencera nova, parl de la passada legislatura, una
urbanització sencera nova, només amb foses asèptiques, no, no,
parl de fora del municipi, parl en sòl rústic, no parl de Vila,
vostè segueix amb la seva amnèsia selectiva, però és així, és
molt criticar el que fan els altres perquè hi ha algunes foses que
es van anulAlant conforme es van trobant, al mateix temps qui
critica n’autoritza 70 més de foses asèptiques, és molt curiós
aquest sistema. 

Bé, com dic no és problema dels darrers quatre ni vuit anys,
és un problema molt antic que s’hi han de posar a treballar, s’hi
treballa, esper, és cert com ha dit el conseller, tenim informació
que la voluntat és de seguir en aquesta mateixa línia. Però dit
això, una mica en la situació en què es troba l’actual depuradora
i ara mirant a les negociacions obertes de cara a la nova
depuradora també voldria fer referència a uns fets, és veritat i
s’ha parlat a una comissió on es va arribar a un punt
d’enteniment, suposadament d’acord, en uns terrenys la Serra
des Collet, però previ a tot això, jo (...) una petita història, que
no contaré cent per cent, però amb dos detalls voldria recordar.
El Sr. Mayans ha fet referència a uns terrenys, a la zona de Can
Misses i ell mateix ha llegit textualment i si no m’equivoc
parlava de “la alternativa número 5" , crec que ha dit, però és
clar se li oblida dir que abans d’aquesta número 5 n’hi havia
alguna més i que la número 1 va ser una proposta tècnica que es
va acordar a aquesta comissió i que a la comissió, per
unanimitat, també li va aparèixer bé, que eren uns terrenys al
municipi de Santa Eulàlia, traslladat això a l’ajuntament,
l’alcalde per raons únicament i exclusivament polítiques
bloquejà aquesta proposta que era  de consens, també, i diu que
allí, al seu municipi no es fa absolutament res. 

Per tant, no parlam només d’una opció, n’hi hagut més
d’una i és cert i estic d’acord amb el que ha dit la Sra. Castro,
que a Vila no tenen una depuradora només per raons polítiques,
i és veritat perquè si (...) en el seu moment hagués acceptat la
proposta de consens, com ja s’havia fet una vegada, que sí era
coincident el color polític, potser avui ja tendríem nova
depuradora, i que per raons purament polítiques, que parteixen
d’un alcalde que bloqueja la proposta d’acord i d’un govern
balear en mans del PP que li dóna suport, avui estam encara
com estam i, per què la Serra des Collet no és acceptable en
aquest moment?, per dues raons. Deia la Sra. Castro que,  què
ha canviat?, de moment dos governs, el Govern balear i el
govern del consell, que sembla que intenten raonar una miqueta
més del que es va raonar l’altra vegada, però sobretot procurant
no mentir, perquè algú es pregunta, com és que hi va haver
consens en aquest tema de la Serra des Collet? Molt fàcil,
perquè es va firmar enganant concretament l’ajuntament, que
uns 25.000 metres d’aquests terrenys de la Serra des Collet
estaven fora de tot tipus de protecció i es va entendre que, com
a mínim, la major part de la nova infraestructura podria estar
fora de àrea de protecció, que és va descobrir (...) canvi de
govern?, que tota la informació que s’havia aportat en el seu
moment no era talment com s’havia pintat i que hi havia algun
altre canvi i que era interessant buscar una alternativa. No

tenguem en compte efectivament que llavors una vegada
sospesat els inconvenients que podria tenir aquesta alternativa
de la Serra des Collet les qüestions tècniques contràries són de
molt de pes, l’elevat consum energètic fa falta per impulsar els
residuals fins a aquella altitud són importants, el cost seria
elevadíssim i el risc d’una situació amb avaries per poder
impulsar fins a la depuradora no vull ni tan sols sospitar quin
podria ser com a conseqüència que crec que seria nefasta i faria
molt mala olor.

Podríem estar parlant molt de temps sobre aquesta situació,
però repetesc l’important en aquests moments hi ha una
proposta que crec que és d’acord i que els sembla fins i tot als
grups de l’oposició que es queixen tot el dia. Crec que el que
hem d’intentar és que aquests terrenys de Sa Coma on sembla
que definitivament sí es podrà arribar a ubicar puguin arribar a
mans del consell el més prest millor perquè es pugui fer la
cessió a qui correspon perquè la construcció d’aquesta nova
depuradora es faci de manera immediata.

Una cosa que se m’havia quedat al tinter i no vull deixar de
dir, es preguntaven alguns, crec que els dos portaveus de
l’oposició han fet referència al tema del 99 a 2003, de què va
passar amb aquesta segona línia de biològic i què és el que es va
fer. Molt senzill, es va fer una cosa, hi va haver problemes que
ja s’han esmentat per part del Sr. Conseller, que eren molt clars,
però que del 2003 al 2007, malgrat totes les fotos i portades de
diaris als exconseller anunciant inversions a l’illa d’Eivissa i
anunciant tot el que es feia i el que s’havia de fer, la realitat és
que en inversió a aquesta fórmula per posar al dia a aquesta
segona línia de biològiques i fer el que feia falta per com a
mínim treure un cert rendiment no es va aportar cap euros, però
no només amb això és que amb manteniment simple tampoc no
es va aportar ni un sol euro. 

Per tant, està molt bé fer referència a informació,
aportacions, xifres, jo també en tenc de xifres, no les donaré,
però està clar que alguns per excés i altres per defecte i per -ja
he dit abans- amnèsia selectiva o aportació d’informació també
selectiva, no es vol reconèixer quins són els fets, la història
d’aquesta depuradora i la realitat de la situació actual, que no és
més que de dos governs del mateix color que tenen molt clar
que volen construir una depuradora, que hi ha d’haver un lloc
més idoni que el que s’havia triat fins ara i que s’havia proposat
i que sens cap dubte s’acabarà fent aquesta nova depuradora,
però esper que no sigui a la Serra des Collet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. L’Hble. Sr. Conseller, Sr.
Grimalt, té la paraula per contestar globalment o individualment
a cada una de les qüestions.

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

Molt bé, gràcies, Sr. President. Senyors diputats, m’han
plantejat tota una sèrie de coses, d’entrada, ja voldria pensar
que, diuen els castellans que agua pasada no mueve molino i
desgraciadament l’historial d’aquesta depuradora o d’aquest
projecte de depuradora és molt llarg, però allò fet, fet estam,
tant per una banda com per l’altra. Vull dir, vostès em demanen
per què el Sr. Mesquida no va dir que sí en un altre moment,
això li ho haurien de demanar a ell, no m’ho haurien de demanar
a mi perquè jo difícilment els puc contestar.

El cert és que estam acabant l’any 2008 i tenim una
depuradora que funciona d’aquella manera, que intentam fer-la
funciona de la millor manera possible, no tenim cap altra
depuradora en marxa i és cert que si al final -i això m’ho hauran
de reconèixer, fins i tot vostè Sra. Castro i vostès senyors del
Partit Popular- aquestes converses amb el Ministeri de Defensa
arriben a bon port i al final es pot fer la depuradora de Sa Coma,
realment haurà valgut la pena esperar aquest any que hem estat
sense poder iniciar les obres de la depuradora perquè són uns
terrenys -creim que en això tots estam d’acord- tècnicament
adequats, i ambientalment, i dins les possibilitats que tenim, és
la millor de les possibles. 

Cregui’m, al 2007 és cert que hi havia uns terrenys
comprats, no és cert que s’haguessin pogut iniciar les obres,
perquè no hi havia projecte perquè no s’havien lliurat aquests
terrenys al ministeri, vull dir que des del març fins a finals de
maig la veritat és que no es va fer res més sobre aquest tema,
cosa que també s’hagués pogut fer, però entenc que damunt
unes eleccions tampoc no es pot demanar que s’estigui sobre
aquestes coses, però bé en qualsevol cas, en certa manera, és
una bona cosa que no s’haguessin fet aquests tràmits perquè ara
podem trobar una solució que tal vegada serà molt millor que la
que en aquell moment s’hagués adoptat.

En qualsevol cas, per a aquest conseller li puc assegurar que
no hauria estat fàcil emprendre unes obres dins un ANEI per fer
una depuradora. Vull dir, nosaltres confiam que es trobi una
opció alternativa que sigui millor, confiam que el Ministeri de
Defensa i que el Govern de Madrid tenguin presents les
dificultats que implica aquesta instalAlació i que facin un esforç,
jo pens que l’Administració central ha de ser sensible als
problemes dels ciutadans de les Illes Balears i aquests terrenys
els ha de... no ha de regatejar els preus, sinó que ha de fer un
esforç i ha d’oferir un preu raonable perquè les administracions
de les nostres illes no són precisament de les millors tractades
fiscalment i seria bo que no es tragués ara el tema, hem arrancat
molts de mesos per un tema econòmic.

En qualsevol cas, nosaltres tenim l’esperança que s’arribarà
a un acord aviat i felicitam, si així és, les gestions que s’han fet
des d’Eivissa. En relació amb què va passar el 2003, que vostè
m’ha demanat, el cert és que nosaltres ens hem trobat una línia
del tractament biològic que no funciona i que sembla que
pràcticament no ha funcionat mai. De qui és la culpa? Miri, la
culpa és fadrina i no té gaires pretendents, el cert és que aquesta
línia no funciona i sembla que pràcticament no ha funcionat
mai, sembla ser que en el seu moment es va dissenyar
descoberta i evidentment amb aquella depuradora no podia
funcionar descoberta, i que a un moment donat en què s’hagués

pogut fer funcionar, fent-hi una inversió, es va pensar -i crec
que amb la millor intenció- que ja no faria falta i el cert és que
aquests darrers anys la depuradora ha donat problemes que tal
vegada si s’hagués posat en marxa aquesta línia en el seu
moment ens els haguéssim pogut estalviar.

Ens hauria agradat començar les obres abans de l’estiu, no
tengui cap dubte que sí, i encara ens hauria agradat més no
haver hagut de fer aquestes obres. Vull dir, aquests tres milions
i mig d’euros, vostè sap que hi ha una depuradora a Santa
Eulàlia que està pendent d’inversió, s’haguessin pogut destinar
a començar les obres a Santa Eulàlia, però Santa Eulàlia pot
aguantar, Vila no ho sé, aquest estiu hem tengut molta sort, però
no sé l’estiu que ve què pot passar, crec que el que no ens
perdonarien ni els hotelers ni els ciutadans d’Eivissa és que
l’estiu que ve, en plena temporada turística, donàssim un
espectacle com el que es va donar fa dos o tres anys de
problemes en aquest tipus d’instalAlacions.

Tema cartutxos de reserva, bé, evidentment hi ha diferents
terrenys damunt la taula, jo crec que si el Consell d’Eivissa i
l’ajuntament no arriben a un acord amb Defensa, que crec que
hi arribaran, llavors les altres opcions s’haurien de tornar a
estudiar, però en qualsevol cas, val la pena esperar un poc per
veure si aquesta opció s’acaba fent realitat. 

En qualsevol cas, el que sí que li vull dir és perquè... , vull
dir, de vegades es vol donar la impressió que des de la
conselleria ens preocupam poc d’Eivissa, un percentatge molt
important del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient
destinat a sanejament enguany ha anat a l’illa d’Eivissa i això fa
que tots haguem de ser molt prudents a l’hora de penjar-nos
medalles o criticar coses, el cert és que ens trobarem les
depuradores d’Eivissa en molt mal estat: la depuradora de Platja
d’en Bossa amb un estat lamentable, la depuradora de Vila, tots
sabem per què estam aquí reunits, la depuradora de Santa
Eulàlia que s’hi ha d’invertir, la depuradora de Sant Antoni,
amb unes obres pendents d’iniciar, amb uns problemes amb
l’adjudicació. Per tant, bé, vull dir, tan bé, tan bé no es devien
fer les coses la passada legislatura si ens trobam tots aquests
problemes, però bé tampoc no els haguéssim resolt amb una
legislatura, la veritat és que els problemes que tenia Eivissa eren
importants i se’ls ha de donar solució. 

En qualsevol cas, nosaltres en aquest moment tenim la de
Sant Antoni en marxa, la de Platja d’en Bossa adjudicada i a
l’espera de poder-se iniciar en setmanes i a Santa Eulàlia amb
la intenció que com més prest millor s’iniciïn les obres i en
qualsevol cas el compromís és d’iniciar-les abans de finalitzar
l’any que ve. 

En relació a Vila confiam que amb les obres que farem els
pròxims estius no hi hagi problemes, però evidentment la
solució definitiva és una nova depuradora i és una actuació
contundent, important a la xarxa de clavegueram de Vila per
evitar que d’aquí a un parell d’anys tornem a tenir problemes.
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De totes maneres i aquí sí que hem de pensar que tal vegada
hauria estat bo que el Ministeri de Medi Ambient quan va
declarar d’interès general les obres de la depuradora, també
hauria estat bé que hagués declarat d’interès general algun tipus
d’actuació a la xarxa de sanejament d’Eivissa perquè el
problema era conjunt, no era només d’una part, però -com ja he
dit abans- del que ja està fet, no arreglarem res, crec que ara el
que ens toca és, a les institucions d’Eivissa, arribar a un acord,
i al Ministeri arribar a un acord, i un acord que sigui el menys
agressiu per a les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears
i que llavors a la nova depuradora les obres s’iniciïn de la
manera més ràpida possible. 

En qualsevol cas, aquesta és la voluntat de l’actual govern,
aquesta és la voluntat, entenem, dels ciutadans d’Eivissa perquè
així ho varen manifestar a les urnes el mes de maig de l’any
passat i pensam, el meu partit com vostè sap sempre ha estat
insularista i seria inacceptable que el Govern de les Illes Balears
tiràs endavant un projecte que no compta amb les institucions
d’Eivissa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Grimalt. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castro per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, crec que tots estam
d’acord en això, ens agradaria molt a tots que s’arribés a un
acord per aconseguir els terrenys de Sa Coma, per al consell tant
per a la depuradora com per a altres usos que han dit que els
donarien, i com vostè diu que sobretot que sigui el més
beneficiós per a tots o el menys costós possible el preu per al
consell. Esperem que no haguem de tornar parlar d’aquest tema
i que això estigui solucionat. 

També estic d’acord amb vostè, diu que agua pasada no
mueve molino, una dita molt adequada a més per al tema del
qual parlam, però bé, és que aquí s’han dit coses que mereixen
una resposta perquè hem parlat molt d’urbanisme, hem parlat de
qüestions polítiques i què passa amb les qüestions polítiques?,
ara resulta que no es va fer la depuradora perquè l’alcalde de
Santa Eulàlia va rebutjar la ubicació al seu municipi d’una
depuradora d’un altre municipi, no ho pot fer això l’alcalde? El
pacte de progrés pot rebutjar una ubicació que estava acceptada
per tots, això no són qüestions polítiques, només és culpa de
l’alcalde de Santa Eulàlia. 

Parlen vostès d’un cost menor d’energia i d’un cost més
petit si hi ha un canvi d’ubicació, però bé, tot això també ens
està costant molts de sous, ho ha dit també el Sr. Conseller, tres
milions i mig, que igual tal vegada s’haurien hagut de gastar,
però això només retarda i retarda la posada en marxa d’una nova
depuradora que resoldria molts problemes. El seu plantejament
deu ser molt correcte per a vostè, però crec que per als ciutadans
de Vila és molt cara, els hi està sortint. 

Sr. Boned, memòria selectiva, vostè ens parla de memòria
selectiva?, crec que vostè va ser regidor d’Urbanisme, la
memòria la deu tenir complerta i la deu tenir molt clara, perquè
vostè va promoure una moratòria de llicències perquè havien de
començar el pla general, pla general que encara no està aprovat,

una moratòria que va tenir un augment brutal de solAlicituds de
llicències, va ser un reclam, em sap greu parlar d’urbanisme,
però crec que s’ha de contestar el que ha dit i segons vostè el pla
general no es va aprovar per culpa d’un govern del Partit
Popular al consell en l’anterior legislatura i per què no s’aprova
ara si el pla és tan correcte, ara que totes les institucions estan
governades per vostès? Per què no l’aproven? I per què aquest
pla tan criticat de l’any 1987 continua en vigor? Per la seva
ineficàcia, ni més ni menys.

I em parla vostè d’una urbanització que es va fer amb fosses
sèptiques, però a quin municipi? No sé de quin municipi em
parla, jo comprenc que les preguntes són per al Sr. Conseller,
però és que ha tingut “tela” la intervenció del Sr. Boned...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castro, estic totalment d’acord amb vostè, però el Sr.
Boned ja li contestarà.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Ja ho sé ja! Ja sé que m’estic arriscant!

Parlàvem de Vila i parlàvem de depuradores. Vostè
d’entrada ja contesta les preguntes que li havíem fet al Sr.
Conseller, el manteniment i tot com sempre, culpa del Partit
Popular. Jo estic espantada, no sé si som els dimonis o què som.
Però miri, vostè no vol donar xifres, però jo n’hi donaré, de
xifres de manteniment de depuradores. De l’any 1999 a l’any
2003; 8,5 milions d’euros. Des de l’any 2003 al 2006; 38
milions d’euros. Sr. Boned, ens hem de calmar una mica, no
s’ha d’enfadar tant i una mica més de bon rotllo, com hem
tengut a l’anterior comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Per part del Grup Mixt té la paraula el
Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, jo crec que s’ha
confirmat un poc el que hem vist des del banc del Grup Mixt,
que el conseller pareixia més un espectador, que no un conseller
que venia a fer una compareixença perquè les pilotes anaven
d’una banda a l’altra de la sala. Jo crec que s’ha confirmat allò
que he dit abans, vostè s’ha trobat un problema heretat d’anys,
no dic ni d’uns ni dels altres, sinó d’anys i l’ha hagut de
resoldre. Només em queda una espina clavada i tal vegada no es
pugui resoldre mai, i és la pregunta que ens feim tots, que si
s’hagués pogut negociar Sa Coma, com s’està negociant ara fa
tres anys, ara tal vegada ja estaria acabada la depuradora.
Només és això, simplement és això.
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Per tant, crec que és una ubicació i hi estic complement
d’acord, nosaltres celebrarem quan es doni el pas definitiu i es
materialitzi. I si es va optar per la Serra des Collet era perquè
sobre Sa Coma ni es tenien notícies ni es contestava a
l’ajuntament, ni es feia cas de res. Per tant, va ser una solució en
aquell temps de consens i poc més.

I referent a la ubicació de la Serra des Collet, jo crec que no
puc pensar que quan es fa una proposta, els polítics no consultin
els tècnics de cada administració i no s’assegurin de quina
qualificació tenen els terrenys. Per tant, jo crec que no es poden
infravalorar els coneixements tècnics de cada administració per
veure..., ja que manegen cadastres i plànols, de quina
qualificació estam xerrant quan es posen damunt la taula
terrenys. I com que jo crec que dos no discuteixen si un no vol,
jo amb el Sr. Boned no discutiré ni mica i tan polítiques són les
raons per rebutjar l’opció número 1, com l’opció número 5. Per
tant, com que ningú no sap quina és la 1 ni quina és la 5, ho
deixarem així.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sr. Mayans. La Sra. Suárez té rèplica.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Molt breument. Gràcies, Sr. President. Simplement dues
coses, dissentir del meu company del Grup Mixt perquè crec
que la visió que tenim de la intervenció del conseller no és la
mateixa, ell ha dit que és exclusivament tècnica i jo dic que és
tècnica i a més política i molt correcta en els dos sentit. Sí
voldria dir-li que continuï amb la seva bona gestió, la bona
gestió dels recursos hídrics a l’illa d’Eivissa, tant de bo
s’estengui a la resta d’àrees de medi ambient, que són bones,
però són millorables i ha de ser així. I tant de bo també que no
tornem a parlar de la depuradora d’Eivissa més perquè sigui que
ja han començat les obres dels terrenys de Sa Coma. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Ara té la paraula per un temps de cinc
minuts el Sr. Boned del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Boned, jo supòs que vostè contestarà la Sra. Castro en algunes
qüestions, però pensi que en principi no té rèplica la Sra. Castro.
Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument Sr. President. Només recordar, perquè s’ha
dit que el Sr. Conseller és aquí d’espectador, jo crec que no, vull
recordar que és aquí a petició del Grup Popular per aclarir
aspectes sobre una instalAlació que és competència de la seva
conselleria. Està molt bé. Però davant les explicacions que ha
donat el Sr. Conseller, crec que cada portaveu ha fet la valoració
que ha cregut oportuna i jo no posaré en entredit les que fa el
Grup Popular, ni el Sr. Mayans i no entenc per què s’han de
posar en entredit les que pugui fer jo mateix.

Només alguns aclariments respecte d’aquesta situació. Quan
parlam de la nova depuradora i els nous terrenys de Sa Coma,
jo per moments tenc la sensació, sobretot quan parlam del cost,
que si efectivament l’adquisició tendrà un cost elevat, que estam
parlant de Sa Coma només per la depuradora, però no és així,
allà hi ha molts de milers de metres quadrats de terreny i la
voluntat del consell d’adquirir tots els terrenys de Sa Coma
existeix, s’ha manifestat i, de fet, s’està negociant i crec que les
negociacions van per molt bon camí i estan prou avançades.
Però no és que s’hagi d’adquirir aquest terreny per construir la
depuradora nova, aquests terrenys s’adquiriran i hi ha prou
metres per poder fer la nova depuradora i altres instalAlacions
que té intenció de fer en aquells mateixos terrenys el consell
insular.

Dit això, algunes consideracions en les afirmacions que
s’han fet. És veritat, jo l’any 1999 era regidor d’Urbanisme a
l’Ajuntament de Vila i, efectivament, vaig aprovar una proposta
de programació de la concessió de llicències que clarament
desaccelerava l’execució d’aquest planejament que vostès
havien aprovat, amb la intenció que això estigués així fins que
el nou Pla general deixés ben clar quin era el sostre que es volia
i per tant, què es podia fer. No és cert que això provoqués un
efecte..., a vostès els agrada molt això dels efectes cridada i ho
utilitzen en tot, emigrants, obres..., en tot, o sigui que tot té
efecte cridada. No és cert que hi hagués un nombre exagerat de
llicències. L’únic és que les que no es podien donar en els dos
anys en què va estar vigent aquesta normativa a executar, una
vegada que gràcies al seu partit i encara sent jo mateix regidor
de l’ajuntament, el seu partit va tombar i, per tant, va permetre
que fins a l’aprovació del nou pla es pogués executar tot allò
que realment es veu que els interessos del seu partit volien que
es fes.

Parlam de la nova depuradora i de l’antiga. És cert, són
molts de milions de manteniment, però només vull recordar un
fet. Aquí s’ha fet referència a allò que pateixen els veïns de
l’actual depuradora i crec que a ningú no se li escapa la
necessitat de solucionar per a aquests veïns i per als turistes i
per a tots els que pateixen el resultat actual d’aquesta
depuradora, que durant els anys que duri la construcció, seran
alguns, uns tres o quatre, no podem deixar que això segueixi
així, perquè no només no quedaria com està ara, sinó que aniria
pitjor si s’apliquessin les polítiques que tenen vostès. 

A més, és molt curiós, s’ha parlat de xifres i han posat
milions damunt la taula, però curiosament de tots aquests
milions, ni un euro a la depuradora de Vila, ni un, per què serà?
No ho sé, jo no vull recuperar el seu discurs que deia que no hi
havia depuradora per raons polítiques, tal vegada no hi havia ni
un euro també per raons polítiques. Deixem-ho estar, deixem-ho
aquí. Cadascú que faci la seva valoració. Però és més curiós
quan resulta que ni un euro aquests anys, quan l’aportació dels
ciutadans d’Eivissa via cànon al Govern era de prop de 2
milions d’euros anuals. Cada cosa en el seu lloc i que cadascú
aguanti allò que ha d’aguantar que prou feina tendrà. Per tant,
no anem més enllà.
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I poca cosa més. Jo crec que tampoc no s’ha de fer sang
quan no toca i simplement desitjar que les negociacions
efectivament vagin per bon camí, que es pugui executar com
més aviat millor el manteniment de l’actual depuradora perquè
no és necessari, és imprescindible i més que urgent. I quan com
més aviat millor es posin a disposició els terrenys perquè se
pugui començar la construcció de la nova depuradora perquè és
cert, serà la solució, però aquesta solució no pot ser oblidar la
situació actual i s’ha de treballar en les dues vies, en les dues
línies. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Grimalt.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que tots subscrivim allò que
ha dit la Sra. Suárez, de que tant de bo sigui la darrera vegada
que ens hàgim de veure per parlar d’aquesta depuradora, perquè
ja prou temps ens ha fet perdre a tots i els ciutadans no volen
que perdem el temps, sinó que resolguem els seus problemes. 

Jo crec que tots estam d’acord en dues coses. Una, que en un
moment determinat una part important dels partits que hi ha
aquí representats es conformaven amb la solució de la passada
legislatura perquè pareixia que era l’única o de les poques
viables, però que tal vegada els representants dels ciutadans de
les Illes Balears no ens hem de conformar amb solucions
mediocres, sinó que hem d’aspirar a les millors solucions. En
aquest cas jo crec que tots estam d’acord que la millor solució
és Sa Coma, però aquesta solució que crec que és la millor i la
que es mereixen els ciutadans d’Eivissa, passa perquè
s’aconsegueixi un acord entre el Ministeri de Defensa i les
institucions eivissenques.

Per tant, jo crec que tots estam d’acord que s’ha de produir
aquest acord i s’ha de produir ràpid perquè aviat tenguem una
nova depuradora, o com a mínim, aviat tenguem els terrenys per
construir aquesta nova depuradora que ha de resoldre una part
important dels problemes de sanejament de l’illa d’Eivissa.

Per part meva, poca cosa més. Continuarem les obres, amb
la intenció de tenir-les enllestides abans de la pròxima
temporada turística, perquè aquesta depuradora faci el millor
servei que pugui durant el temps que li quedi d’existència i
confiar que aviat hi pugui haver aquest anunci de l’acord amb
el Ministeri de Defensa. Jo crec que serà una bona notícia per
als ciutadans d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del dia,
queda només agrair la presència de l’Hble. Conseller i dels seus
acompanyants. 

Abans d’acabar, dir-los que en principi farem comissió dia
29 d’aquest mes i el tema serà la compareixença del conseller
Sr. Vicens per parlar de transport.

Gràcies. S’aixeca la sessió.
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