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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió. Hi ha substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Cristóbal
Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Compareixença RGE núm. 11714/09, 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 política del Govern en relació amb les depuradores
d'Eivissa i Formentera.

Passam a continuació a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença RGE núm. 11714/09, del conseller
de Medi Ambient, solAlicitada per quatre diputats membres de
la Comissió d’Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre política del
Govern en relació amb les depuradores d’Eivissa i Formentera.

Assisteix l’Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, conseller
de Medi Ambient, acompanyat pel Sr. Antoni Llabrés, cap de
Relacions Institucionals; per la Sra. Margalida Miquel, directora
executiva de l’ABAQUA; i pel Sr. Josep Jiménez, president de
la Comissió de Medi Ambient. Té la paraula el Sr. Grimalt i
Vert, per fer l’exposició oral.

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

Gràcies, Sr. President. Com vostès saben les depuradores
d’Eivissa i Formentera tenen una sèrie de problemes que són
generals a totes les depuradores de les Illes Balears, però en el
cas d’Eivissa i Formentera a causa de l’increment de població
que han tengut aquestes dues illes, especialment Eivissa, els
darrers quinze anys fa que la situació en què es troben moltes
d’aquestes infraestructures sigui especialment complicada. 

Quan iniciàrem la legislatura les principals depuradores de
l’illa, concretament la de Vila, la de Platja d’en Bossa, la de
Sant Antoni i la de Santa Eulària, tenien problemes greus de
dimensionament i d’obsolescència perquè evidentment es varen
construir, com totes, vull dir que són una mica més radicalitzats,
però són els problemes que ens trobam en general a Balears; són
depuradores que la seva vida útil, en certa manera, ja ha estat
coberta. Depuradores que es construïren cap a finals dels anys
vuitanta principis del noranta i que, per tant, necessitaven una
modernització i una remodelació important, a més a més,
agreujada per l’excés de pressió que hi havia per mor del gran
increment de població que hi hagut durant aquests anys.

Per tant, el nostre objectiu era, objectiu que per altra banda
he de dir que compartíem amb l’anterior equip, perquè alguns
d’aquests projectes ja s’hi havia començat a fer feina l’anterior
legislatura, el nostre principal objectiu -com deia- era resoldre
aquests problemes que tenen les grans depuradores. A banda
d’això, evidentment, hi havia tota una sèrie d’actuacions
necessàries en depuradores de menor importància i una tasca de
regularització de tota una sèrie d’emissaris de les dues illes.

Primerament faré un resum de la feina feta, o ara en
execució, i a continuació explicaré els projectes per a l’any que
ve. 

Al llarg del període 2007-2009 s’han finalitzat o s’han fet
una sèrie d’obres que ja estan acabades, com són l’ampliació i
la millora del tractament a l’EDAR de Formentera, aquesta
licitada la passada legislatura i amb un pressupost de 3.200.000
euros; i la millora dels sistema de tractaments de llots a l’EDAR
de Formentera, també licitada la passada legislatura i amb un
pressupost de 500.000 euros. Durant aquests dos anys s’ha fet
tota una sèrie d’actuacions parcials de millora en diferents
instalAlacions, gestionades per l’agència, amb un pressupost d’1
milió d’euros, entre les quals hi ha hagut actuacions puntuals a
Santa Eulària, Formentera, Santa Gertrudis, Sant Vicent, el Port
de Sant Miquel, Cala Llonga i Sant Josep.

Per altra banda, també s’ha fet una actuació, aquesta ja, com
aquestes que he dit, aquestes petites actuacions, una actuació ja
més important, també ja acabada, aquesta també ja s’ha iniciat
la present legislatura, que és la remodelació de l’EDAR de Vila,
amb un pressupost de 3 milions d’euros, aquesta ja està
acabada, i he de dir que al principi de legislatura vàrem tenir
molts de dubtes de si valia la pena fer-la, atès que s’ha de
substituir per una nova depuradora, però a dia d’avui estam molt
satisfets d’haver optat per dur-la endavant perquè, òbviament,
aquesta depuradora sense aquestes actuacions en aquest moment
ens faria patir molt i en canvi així estam tranquils perquè sabem
que aquesta depuradora ens aguantarà els anys que seran
necessaris per construir la nova.

Actualment l’Agència està executant una sèrie d’obres, les
que ara diré encara no estan acabades, estan en execució; una és
l’ampliació i la millora del tractament de l’EDAR de Sant Jordi
i Platja d’en Bossa, amb un pressupost d’adjudicació de
6.500.000 euros, aquesta obra es va iniciar l’octubre del 2008 i
està previst que finalitzi el mes de febrer del 2010, per tant,
d’aquí a tres mesos. És una obra important perquè aquesta
depuradora estava en una situació molt, molt precària i a més
era preocupant per la seva ubicació. Aquesta depuradora està
devora el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i,
evidentment, no ens podíem permetre que tengués problemes
seriosos com havia tengut de fet l’estiu anterior a l’inici de les
obres.

Aquesta obra -i això ja ho he explicat a bastament- vàrem
decidir tirar-la endavant perquè vàrem modificar la priorització
que ens havíem trobat de l’anterior legislatura en el sentit de
prioritzar la de Santa Eulària. De la depuradora de Santa Eulària
els informes tècnics que tenim dels serveis tècnics de l’Agència
Balear de l’Aigua, ens deien que aquesta depuradora tenia
capacitat per aguantar, que els problemes que pogués plantejar
eren menors i que eren assumibles i que en certa manera estava
millor preparada per continuar funcionant un cert temps que no
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la depuradora de Platja d’en Bossa que, a més, té un agreujant
que és allà on van a abocar els camions que buiden les fosses
sèptiques de Vila. Per tant, hi va una aigua molt corrompuda,
una aigua de molt mala qualitat que necessita unes instalAlacions
potents per poder-les gestionar correctament.

Per altra banda, també vàrem licitar per un cost de 5.500.000
d’euros l’ampliació i la millora de l’EDAR de Sant Antoni.
Aquesta obra es va iniciar a principis d’any, a principis
d’enguany, i s’acaba el juny del 2010, per tant abans de la
temporada o a l’inici, de fet està prevista la finalització entre el
mes de maig i de juny, així quan arribi el ple de la propera
temporada turística ja estarà plenament operativa. També
implica la substitució de l’emissari terrestre.

Per altra banda, també executam la conducció d’aigües a
potables i a residuals des de les xarxes existents fins a La Mola,
a Formentera. El 50% del pressupost d’aquesta obra correspon
a sanejament. Aquesta obra també va ser licitada a finals de la
passada legislatura, però s’han hagut d’introduir uns canvis,
s’han fet una sèrie de modificacions que impliquen un canvi de
traçat de la conducció a petició del consell insular. I això ha
retardat la seva execució.

També tenim, s’ha acabat i està pendent d’execució de la
segona fase, que és l’emissari, la depuradora de Cala Tarida. Era
una depuradora que tenia un pressupost de 4 milions d’euros,
estava prevista en dues actuacions separades, una era la
depuradora i l’altra l’emissari, i tenim pendent d’executar
l’emissari tot i que com ara diré és de les obres que tenim
previstes fer dins el 2010. 

Pel que fa al 2010 tenim, per tant, per una banda la
remodelació del pretractament de l’EDAR de Formentera, amb
un pressupost de 600.000 euros. Com vostès saben l’estiu passat
vàrem tenir problemes amb aquesta depuradora, tot i que és una
depuradora a la qual s’havia fet una actuació iniciada la passada
legislatura i acabada aquesta, però el pretractament necessitava,
com ha quedat demostrat aquest estiu, una actuació per
assegurar que en cas que hi hagi una avaria o un mal
funcionament de la depuradora el pretractament es pugui fer en
condicions. Aquesta obra té un pressupost estimat de 600.000
euros i s’executarà durant el proper exercici.

Per una altra banda, la remodelació i l’ampliació de la
depuradora de Santa Eulària del Riu té un pressupost estimat de
7,7 milions d’euros i forma part del compromís del ministeri
d’executar, de licitar i d’executar quatre grans depuradores a les
Illes Balears; el compromís que va assumir la ministra quan va
venir aquí el mes de febrer, era licitar-les totes quatre dins el
2009, però crec que a dia d’avui ja podem afirmar que això
difícilment serà una realitat perquè s’hagués pogut fer, com a
mínim, en el cas de tres de les quatre depuradores perquè la de
Palma II, si no record malament, ja té la declaració d’interès
general, però les altres tres necessitaven la declaració d’interès
general que, en un principi, el ministeri va plantejar fer-la a
través de decret llei, però que al final s’incorpora a la llei
d’acompanyament dels pressuposts generals de l’Estat; per tant,
la seva aprovació serà a finals d’any i ja és immaterialment
impossible que la licitació es pugui produir dins el 2009 i ja
haurà de ser al començament de l’any que ve.

En qualsevol cas és cert, nosaltres lamentam que el ministeri
no hagi fet el decret llei que ens hagués agradat, perquè hauríem
guanyat bastants de mesos de temps, però és cert, i això ho hem
de reconèixer, que sí figura a la llei d’acompanyament dels
pressuposts generals de l’Estat i que, per tant, les declaracions
d’interès general hi seran i l’execució, per part del ministeri,
està garantida. Hem de dir que amb aquesta depuradora, igual
que amb les altres tres, bé les tres no, les dues que depenen de
l’Agència perquè la de Palma és d’EMAYA, però de les tres
depuradores que depenen de l’Agència Balear de l’Aigua, i que
s’ha compromès Madrid a executar-les que són les de Santa
Eulària, la de Can Picafort i la del Port d’Addaia a Menorca,
hem entregat al ministeri, ja ho vàrem fer així el passat mes de
març, el projecte tancat, acabat, amb tota la tramitació ambiental
i d’altre tipus, per tant, a punt, a punt perquè el ministeri
procedeixi a la licitació.

Una altra obra que també volem fer dins el 2010 és
l’ampliació de l’EDAR de Sant Josep de Sa Talaia, amb un
pressupost aproximat de 700.000 euros i una sèrie d’emissaris
o d’adequacions d’emissaris, que són importants. Un d’ells, ja
en parlava abans, és l’emissari de Cala Tarida perquè
evidentment, en aquests moments, com que es va optar la
passada legislatura per licitar per separat la depuradora i
l’emissari, en aquests moments tenim una depuradora acabada
i que no pot funcionar perquè li falta l’emissari. Evidentment,
la tramitació dels emissaris és molt més lenta i en aquests
moments encara estam pendents de l’autorització de Costes,
però confiam tenir-la aviat i poder licitar tot d’una aquesta obra.
És molt important, en aquest cas, perquè la inversió que s’ha fet
amb la depuradora no pot funcionar si no funciona aquest
emissari.

Vull fer aquí un comentari, és una llàstima que les
tramitacions davant l’administració de Costes siguin tan
llargues perquè hi ha tota una sèrie de coses que tenim els
doblers per fer, tenim disposició per fer, tenim els projectes fets
o tenim tot a punt i estan aturades per aquest tema. 

Aquest emissari té un pressupost, no sé si ho he dit, de
2.200.000 euros. Un altre que també tenim pendent
d’autorització de Costes és l’adequació de l’emissari submarí de
Formentera, amb un pressupost de 300.000 euros i el que sí
licitarem aviat, perquè d’aquest sí que tenim tota la tramitació
completa, és l’emissari de Santa Eulària.

Per altra banda també tenim pendent de Costes l’emissari del
Port de Sant Miquel, a Sant Joan de Labritja, amb un pressupost
d’1.200.000 euros. Totes són actuacions que tenim previstes, tan
bon punt tenguem les autoritzacions, per licitar dins el 2010. I
evidentment la gran actuació pendent per al proper any, per
iniciar el proper any és la nova depuradora de Vila, amb un
pressupost estimat de 20 milions d’euros que, com saben, s’ha
decidit que s’executarà en els terrenys de Sa Coma i que
resoldrà de forma definitiva els problemes de depuració de la
ciutat de Vila i d’alguns nuclis del seu entorn.
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En aquest cas, per a nosaltres, també és important el
compromís que ha assumit el ministeri d’incloure dins el
projecte determinades actuacions de millora de la xarxa de
sanejament de Vila per assegurar que la qualitat de l’aigua que
arribi a la depuradora millori i no arribi tan corrompuda i en tan
mal estat perquè llavors les instalAlacions, per bones i modernes
que siguin, se’n ressenten d’una forma molt important i es
deterioren i envelleixen molt abans d’allò que seria normal. 

Amb aquestes actuacions crec que he resumit alguns dels
principals projectes que tenim per a l’any que ve i una mica la
situació en general de la depuració a l’illa d’Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grimalt.

Procedeix, ara, suspendre la comissió per un temps màxim
de 45 minuts, si ho consideren necessari. No?

Llavors té la paraula el Sr. Jerez per formular preguntes, atès
que és el seu grup parlamentari que ha demanat la
compareixença.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller i la
benvinguda a vostè i a l’equip que l’acompanya en aquesta
compareixença en aquesta comissió. El Grup Parlamentari
Popular va formular, precisament, aquesta petició de
compareixença per conèixer, com vostè entendrà, l’estat de
funcionament, l’estat de manteniment, d’ampliació i de
construcció de les depuradores de l’illa d’Eivissa perquè
precisament, i vostè implícitament ho ha reconegut, aquest any
les depuradores d’Eivissa han estat notícia, han estat d’actualitat
a causa del seu estat, un estat de manteniment que,
possiblement, hagués pogut ser millorable, però que a causa de
les condicions precàries que ens trobàvem no ha pogut ser així.

L’actualitat ens ha posat damunt la taula diferents qüestions
relacionades amb les depuradores: hi hagut abocaments, hi
hagut problemes d’olors i hi hagut problemes d’ubicacions de
depuradores i, en particular, la de Vila. Aquest diputat no pretén
fer una compareixença belAligerant en aquest cas, sinó que
pretén fer, simplement, la seva funció, que és la funció de
control que com a diputat em correspon. Per tant, m’agradaria
centrar-me en algunes qüestions a les quals vostè ja ha donat
resposta, però en les quals entenc que és necessari incidir.

Per concentrar la meva intervenció m’agradaria començar
pel municipi de Santa Eulària. Efectivament hi ha una actuació
importantíssima que s’ha de portar a terme en aquest municipi
relacionada amb la seva depuradora i també amb el seu
emissari. Aquesta depuradora absorbeix en aquest moment una
gran quantitat de demanda i és una depuradora que requereix
una actuació, com vostè ha dit, immediata. De moment aquesta
actuació no s’ha portat a terme i encara se l’espera. És cert que
la partida està perfectament ja definida, són 7,7 milions d’euros,
i ens deia vostè que a la llei d’acompanyament s’inclourà
aquesta precisa actuació, qüestió que nosaltres evidentment
celebram, com no pot ser d’altra manera. 

L’important en aquest sentit també és, li ho dic perquè m’ho
han dit precisament els responsables de l’ajuntament, l’emissari
de Santa Eulària, independentment de les actuacions a la pròpia
depuradora. És un emissari que, en aquest moment, no funciona
amb correcció, crec que s’han de corregir una sèrie de qüestions
importants i, en particular, la forma en què emet els vessaments
a la mar que, segons tenc entès, ho fa d’una forma concentrada
i l’ideal és que ho faci de forma dispersa; i en segon lloc, la
depuració terciària que en aquesta depuradora és important
perquè, a més, aquest municipi disposa, si no ho sap vostè jo li
ho comentaré, d’una bassa d’acumulació d’aigües que en
aquests moments no és aprofitada i que podria ser perfectament
aprofitable per tal de ser destinada al rec. Per tant, crec que és
important que aquesta actuació sigui duta a terme el més aviat
possible.

I continuant amb la política de depuració, en particular a
aquest precís municipi, Santa Eulària del Riu, m’agradaria fer
també especial menció a una problemàtica que té un sector molt
determinat, que és una zona turística consolidada com és la zona
d’Es Canar, la zona de Cala Llenya, on hi ha un colAlector que
no funciona amb correcció, un colAlector que, segons m’han
comentat des de l’ajuntament, en tenen coneixement els seus
tècnics i també requereix d’una actuació immediata. Des de
l’ajuntament, i en particular des de l’oposició, el cap de
l’oposició, el Sr. José Luis Pardo, ha anunciat que ja es
produeixen actuacions en aquest sentit, però nosaltres no les
veiem per cap banda. Per tant, nosaltres li volem demanar
quines actuacions i quan tendran lloc amb referència a aquest
colAlector, perquè aquest colAlector evidentment s’ha de
substituir.

I en aquest mateix municipi, m’agradaria fer-li dues
propostes en particular respecte de dues depuradores en concret:
una que és a la zona de Cala Llonga, Cala Llonga també és una
zona turística consolidada, amb un gran i elevat nombre de
places turístiques, on hi ha una depuradora, que s’utilitza en
aquest moment per al rec per part d’agricultors i un camp de
golf que hi ha al voltant, i en un futur és susceptible de tenir un
problema important perquè no té emissari. Per tant, aquesta
depuradora requereix d’una actuació immediata per part
d’aquesta conselleria que és l’habilitació d’un emissari per
evitar futurs problemes i evitar vessaments descontrolats que
acabin on no han d’acabar.

I en segon lloc, una altra zona important, que és la zona d’Es
Figueral, també una zona turística important, residencial
important, on hi ha una depuradora d’àmbit privat, d’un hoteler
en particular, que és la que assumeix en aquest moment tota la
depuració d’aquesta zona. La proposta que jo en aquest
moment, o la idea que en aquest moment plantej a la Conselleria
de Medi Ambient és que sigui aquesta depuradora utilitzada
precisament com a estació de bombeig i es connecti la zona
d’Es Figueral amb la xarxa de sanejament de Santa Eulària del
Riu. Crec que és una proposta important, interessant, que esper
que la conselleria en aquest cas la tengui en consideració.
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I ara ens traslladaríem a un altre municipi, que és el
municipi de Sant Josep de sa Talaia, on hi ha dues depuradores
importants, que són: en primer lloc, la de la Platja d’en Bossa,
a la qual vostè ja hi ha fet especial menció, i que, efectivament,
no funciona bé, ha donat problemes i on vostès treballen i hi
incideixen; vostè m’ha donat la resposta, la pregunta era: tenen
vostès pensat tenir-la totalment executada a les dates que s’han
previst, febrer del 2010? Vostè em diu que sí, per tant,
simplement reiterar aquesta pregunta, i si vostè em vol tornar
contestar el mateix doncs ho faci, però en qualsevol cas don per
contestada efectivament aquesta qüestió.

Una altra depuradora en el mateix municipi és la depuradora
de Cala Tarida. Segons les darreres informacions que tenim, les
actuacions que es duen a terme en aquesta depuradora han estat
paralitzades perquè precisament són necessàries les
autoritzacions de la Demarcació de Costes per tal de continuar
amb l’execució d’aquestes feines, d’aquests treballs, de la
depuradora en particular i de l’emissari singularment considerat.
Per tant, li demanaria a vostè quan té previst, primer si
l’autorització ha estat ja atorgada i, en segon lloc, si és que sí,
res més, i si és que no, em digui vostè quan pensa que aquesta
autorització ha estat atorgada per tal de continuar amb aquestes
feines.

I ara m’agradaria fer-li també una petició particular respecte
del municipi de Sant Joan. Sant Joan és un altre indret, més
d’interior que no costaner, però sí que té una important, té una
bona franja de costa, és un municipi petit on la influència
turística és bastant limitada i bastant concentrada a determinats
nuclis; i un d’aquests nuclis on es concentra aquest important
volum turístic és la zona de Portinatx. Portinatx té una
depuradora que en aquest moment es gestiona per part de
l’Ajuntament de Sant Joan; el que li volia preguntar a vostè és
si des de la conselleria es té assumit o s’assumirà o es pensa
assumir qualque dia la gestió d’aquest tipus de depuradores i en
particular la depuradora de Sant Joan, que dóna servei a l’indret
de Portinatx.

I per acabar, i molt ràpidament, m’agradaria fer especial
menció a Vila. Vila crec que té un problema de depuració
important, és cert el que vostè ha dit, que les depuradores han
anat assumint una sèrie de demanda com a conseqüència d’un
increment poblacional important, i Vila no ha escapat d’això. I
en aquest moment la depuradora de Vila, no vull dir que no
sigui capaç d’assumir tot això, però ho fa amb moltíssimes i
moltíssimes dificultats. Jo el felicit per aquesta inversió de 3
milions d’euros que vostè ha injectat en aquest cas, però li he de
dir que aquesta depuradora vostè no la perdi de vista, no la perdi
de vista perquè aquesta depuradora és una depuradora
conflictiva, és una depuradora problemàtica i és una depuradora
susceptible de crear nous problemes a un futur, sempre i quan
no tenguem la depuradora que es preveu habilitar a Sa Coma en
ple funcionament. Per tant, precaució en aquest sentit, interès en
aquest sentit i avançar-nos als possibles que ens pugui continuar
donant aquesta precisa estació depuradora.

I insistint en el problema de Vila, doncs m’agradaria fer
especial menció a la nova depuradora que s’ha d’instalAlar al
recinte militar de Sa Coma. Jo estic content i estic segur que els
ciutadans d’Eivissa també hi estan, perquè hem acabat amb un
capítol important d’indecisions respecte de la ubicació d’aquesta
precisa estació depuradora. Crec que la imatge no ha estat bona,
crec que ha estat una imatge llastimosa, dos anys i mig per
trobar una ubicació i per trobar i per definir un problema que ja
el teníem perfectament localitzat; però també li he de reconèixer
una cosa, Sr. Grimalt, que a Eivissa, i li reconec, a vostè no li
han posat fàcil, a vostè a Eivissa no li han posat ni mica fàcil,
vostè a Eivissa en aquest sentit ha tengut problemes, cosa que
nosaltres hem de denunciar, en primer lloc, i així ho fem,
enèrgicament, i en segon lloc, lamentam, perquè crec que
s’hagués pogut dar solució molt abans a aquest problema, però
en qualsevol cas hem hagut d’esperar dos anys i mig i, a més,
hem hagut de veure una actitud i un comportament poc
colAlaborador des del consell insular, precisament amb la
Conselleria de Medi Ambient de la qual vostè n’és responsable.

I per acabar, i respecte d’aquesta precisa qüestió de la
depuradora de Vila, elevar-li una preocupació del Grup
Parlamentari Popular i d’aquest diputat, singularment
considerat, que li parla: és cert que en aquest moment es
condiciona tot el desenvolupament de nous sòls urbans i
urbanitzables a la construcció d’aquesta depuradora,
precisament, i hi ha una zona, en particular, que ens preocupa,
ens preocupa la zona del nou hospital. Com vostè sap, el nou
hospital és una realitat que esperam que prompta estigui
complerta, acabada, o començada almenys; clar, els propietaris
estic absolutament convençut que també han mostrat
preocupació, però, com vostè sap, hi ha un conveni mitjançant
el qual hi ha una permuta de solar a canvi de possibilitats
constructives i en aquest moment, possiblement, els propietaris
tenguin una inquietud important en el sentit que no puguin
veure completades les seves expectatives constructives en
aquella zona, precisament per aquesta qüestió.

Però la meva pregunta és la següent: troba vostè que té
qualque influència o qualque condicionant la nova depuradora
o la construcció de la nova depuradora a Sa Coma en relació
amb la construcció del nou hospital? Crec que és una pregunta
important, crec que és una pregunta que es fa molta gent i crec
que és una pregunta que mereix ser contestada amb molta
solvència i sense cap tipus de dubtes.

Això és tot per la meva part, Sr. Conseller, i reiterar-li una
vegada més la seva voluntat de comparèixer en aquesta
comissió que, a part, és la seva obligació, i també, en fi,
demanar-li que continuï en aquesta línia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Marián Suárez.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Conseller, gràcies per les seves explicacions i per la
presència també del seu equip. Nosaltres, més que fer-li
preguntes, fixarem un poc la nostra posició en relació amb la
política de depuració d’aigües que du a terme la conselleria, tant
de les que ja s’han fet com de les que són en projecte.

En primer lloc, destacar, i ja ho hem fet en altres ocasions
quan vostè ha comparegut, una coincidència bàsica en la
diagnosi dels problemes de les depuradores d’Eivissa i
Formentera i especialment d’Eivissa. D’una banda, el problema
del dimensionament, relacionat amb el creixement demogràfic;
i això crec que estaria especialment referit al cas de Vila, del
municipi de Vila; i en segon lloc, el problema del manteniment.
I dic això, perquè el Sr. Jerez feia referència, revisava
l’hemeroteca d’aquest estiu, però jo li demanaria que fes
hemeroteca de fa anys, en concret de l’estiu del 2006, per veure
com eren els problemes de la depuració d’aigües a l’illa
d’Eivissa en el seu conjunt, i no té color. És a dir, els problemes
puntuals que s’han donat aquest estiu no tenen color amb el que
va passar el 2006.

En segon lloc, volem reconèixer la feina que s’ha fet per part
de la conselleria i a més coincidim, i ja ho fèiem abans, però
crec que ara també estam convençuts que s’ha encertat en dues
decisions: d’una banda, decidir-se per la inversió en el
manteniment de l’EDAR de Vila, efectivament, vostès no
havien dubtat en cap moment, nosaltres tampoc, era necessària
aquesta inversió perquè, tot i que s’ha instalAlat més ràpid,
efectivament la depuradora de Vila necessitava una inversió
perquè si no segurament no hauria pogut ni funcionar com ho fa
en aquest moment. I segona decisió amb la qual també estam
d’acord, el canvi de priorització que es va fer entre la
depuradora de Santa Eulària i la depuradora de Platja d’en
Bossa, nosaltres també teníem aquesta preocupació per una
depuradora situada a una àrea molt sensible des del punt de vista
mediambiental, i pensam, per tant, que ha estat un encert.

D’altra banda, en tercer lloc, de cara a les noves actuacions,
volem destacar l’actuació que es durà a terme a Santa Eulària,
que també durant, jo diria que pràcticament tot l’any passat i
quan s’havia de citar aquest canvi de prioritat es va posar en
dubte que es duria a terme, jo crec que per part de la conselleria
mai no hi ha hagut un dubte sobre que es faria aquesta
depuradora, i a més es va justificar, jo crec que sobradament,
quan es feia aquest camí, per tant tindrem també la depuradora
de Santa Eulària. I després, lògicament, la depuradora de Vila,
que vostè ho ha dit, i jo hi vull insistir, aquesta depuradora no
dóna servei exclusivament al municipi de Vila sinó que ho fa
també a nuclis del municipi de Sant Antoni i de Santa Eulària.

Per a nosaltres, per al nostre grup en particular, aquesta nova
ubicació de la depuradora de Vila jo diria que és un èxit, també
ens agradaria que s’hagués produït fa un any o fins i tot fa dos
anys o al principi de legislatura; nosaltres dúiem aquest tema
com a un acord electoral de govern, com a un compromís polític
de govern, perquè pensàvem que la ubicació aquella que s’havia
decidit, situada a una ANEI, era absolutament indesitjable. Per
tant, nosaltres preferíem esperar temps, però que la nova
ubicació fos la millor possible, i jo crec que aquesta ubicació

actual, a la zona de Sa Coma, és segurament la més adient que
es pot produir.

Esperam que el ministeri sigui àgil, esperam que el ministeri
actuï de manera eficaç i que tinguem aviat, quan diem aviat, en
termes administratius tots sabem que és en el termini més breu
possible, i que aquesta depuradora sigui una realitat, tot i que és
un aspecte, diríem, colAlateral de la depuradora de Vila, a
nosaltres hi ha una part que ens agrada molt i és que amb el
projecte que es farà segurament es podrà recuperar el circuït
hídric de la zona de Ses Feixes, una zona d’un gran valor
ambiental, una zona que necessita una actuació important i que
aquest projecte de depuradora de Vila ho farà una realitat. No és
una qüestió exclusivament de política de depuració d’aigües,
però sí una conseqüència que, per la nostra part, és molt
desitjada.

I simplement això, agrair, jo crec que la feina que es fa és
una bona feina, crec que els projectes és important que surtin
endavant; fa falta la colAlaboració de totes les administracions,
administració de l’Estat, administració autonòmica i
administració municipal, i si tots els projectes, tant el que estan
en execució com els que estan per executar, es duen a terme, jo
crec que quan acabi aquesta legislatura s’haurà avançat de
manera considerable en la depuració d’aigües a l’illa d’Eivissa
i també de Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, també agrair la
compareixença del Sr. Conseller i del personal de la seva
conselleria, i dir-li dues coses: crec que a la seva exposició, a la
seva primera intervenció vostè mateix ja s’ha avançant a moltes
de les preguntes que llavors des de l’oposició li han fet, sí és
cert que n’hi ha hagut algunes noves, que supòs que també en
aquest moment podrà vostè contestar en el seu segon torn, però
sí volia fer algunes precisions sobre alguns comentaris fets i
molt breument.

Ja ho ha dit la Sra. Suárez, quan es fa l’afirmació que la
mala situació que s’ha provocat a causa de vessaments d’aquest
passat estiu, efectivament no ha estat el pitjor any en aquesta
qüestió. Ho té molt fàcil, simplement agafar el Diari de
Sessions de la passada legislatura, veurà com hi va haver una
interpelAlació respecte d’aquest estiu del 2006 i simplement
agafant el llistat de problemes acceptats pel conseller en aquell
moment, només acceptats, i no els va acceptar tots, la passada,
se n’hi varen posar damunt la taula molts més, però només els
acceptats segurament triplicarien els resultats negatius que s’han
produït aquest estiu.
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Respecte d’algunes qüestions puntual, per a no repetir
arguments que ja s’han produït: el tema d’algunes zones que
necessiten depuració, coincidim amb l’afirmació feta pel
portaveu del Grup Popular respecte del tema puntual d’Es
Figueral, en concret, i coincidim perquè la conselleria sap que
també des del nostre grup s’han fet propostes i peticions a la
conselleria perquè es doni una solució que impliqui les dues
administracions, govern i ajuntament, perquè és imprescindible
i és necessari que vagi per aquesta via, i que amb la
colAlaboració de l’actual propietari, que és una entitat privada,
una empresa privada de la depuradora que hi ha, es pugui trobar
una sortida; entre d’altres coses, perquè, si no m’equivoc, fins
ara l’aigua sobrant o que surt d’aquesta depuradora va destinada
al rec de terres d’aquell indret, però això no és una garantia per
a sempre i per tant es podria donar la situació que es ves en
l’obligació d’eliminar importants tones d’aigua potser de
vegades i que no sabria què fer-se si no s’utilitzassin per regar
aquestes terres. Jo crec que sí que entre tots s’ha de cercar una
solució i en això coincidim.

Ja no coincidim tant en algunes consideracions fetes en un
altre tema important per a nosaltres també, que és la depuradora
de Vila. Crec que no s’acaba de contar tota la veritat quan, a
més, per part del Sr. Jerez es diu que duem dos anys i mig de
retard; jo, respectant, amb tot el respecte, crec que no és un
problema de fa dos anys i mig i jo li diré per què: perquè alguns
ja tenim qualque tipus d’experiència en aquestes coses i jo
mateix era a l’oposició a l’Ajuntament de Vila a la legislatura
95-99 i allà record protestes de l’associació de veïns afectada
directament per l’estat en què es trobava aquella depuradora, i
en aquella legislatura ja es feien reclamacions d’importants
millores o fins i tot de la necessitat d’una nova depuradora, parl
de la legislatura 95-99, repetesc, el Grup Socialista era a
l’oposició. Per tant, no fa dos anys i mig que hi ha un problema,
fa molts anys que hi ha un problema. Si en dos anys i mig s’ha
aconseguit, gràcies a un debat intens, trobar una solució, doncs
benvinguda sigui, benvinguda sigui, i com més aviat facem el
que estigui en la mà de cadascuna de les administracions,
perquè efectivament el ministeri pugui fer efectiu l’inici de les
obres, una vegada ja concretada la ubicació d’aquesta
depuradora.

I sobre el tema de l’hospital, i amb aquesta prescripció. Sí,
efectivament, no és un tema nou, també el coneixem, només
crec que hi ha una diferència, mentre uns fan preguntes, la resta
treballen per arreglar-ho i s’està en vies de solució, per tant
estam convençuts que acabarà a bon port i que es podrà fer
l’hospital, que es farà amb les condicions que marqui la
seguretat mediambiental i que no hi haurà problemes d’aquest
tipus.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Grimalt, té la paraula per
respondre el que consideri oportú.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en relació al tema de Santa
Eulària, efectivament aquella depuradora, i això no ho discutim,
aquella depuradora necessita una millora, necessita..., és una
depuradora que, clar, es va fer en un moment en què no hi havia
ni la tecnologia ni els requeriments de qualitat de l’aigua de
sortida que hi ha ara. Per tant és una actuació necessària, a més
és una actuació que si es fa bé l’aigua, com vostè diu, es podrà
reutilitzar, que és un dels objectius que tenim sempre, intentar
que l’aigua que surti de les depuradores no s’hagi d’abocar a la
mar sinó que es pugui usar per regar i evitar haver d’extreure
aigua dels aqüífers. 

Per altra banda aquesta ampliació també ha de permetre
resoldre altres problemes, i vostè me n’ha esmentat un, Es
Figueral. És a dir, jo celebr, perquè m’ho tenia apuntat per si
m’ho demanava, nosaltres pensam des de la conselleria que la
solució d’Es Figueral és acabar duent aquestes aigües a la
depuradora de Santa Eulària. Per tant..., i de fet el projecte ja
preveu un dimensionament d’aquesta planta que permeti rebre
aigua d’altres nuclis. Per tant efectivament coincidim en la
solució.

Pel que fa a l’emissari, ja li he dit que l’emissari està previst
per al proper exercici amb un pressupost de gairebé 2 milions
d’euros i que en aquest cas ja tenim les autoritzacions
necessàries, crec que ens falta la llicència municipal, però en
qualsevol cas supòs que tendrem això ràpidament i aquesta obra
es podrà executar amb rapidesa.

Un altre tema molt diferent és el tema de Cala Tarida. En el
cas de Cala Tarida, a banda que tenim el problema de Costes, hi
ha aquí un port que té una concessió, amb diferents propietaris,
dos socis que pareix que no es posen d’acord a l’hora d’arribar
a un acord amb la conselleria i Costes, o amb Costes i amb la
conselleria, i en aquest cas tot això ha embolicat una mica el
tema, però confiam que es pugui acabar de resoldre aviat.

En el cas de Cala Llonga recollim la..., diguéssim la petició
o el plantejament de la necessitat d’un emissari. Jo en tot cas
vull dir que Cala Llonga és una de les depuradores on hem
invertit aquests dos darrers anys, però efectivament el problema
dels emissaris a totes les Illes és un problema que hem d’anar
resolent i, com veu, per a l’any que ve moltes de les inversions
són precisament en emissaris.

Ben igual pel que fa a Sant Joan, a Portinatx. Nosaltres
estam oberts a gestionar totes aquelles depuradores que els
ajuntaments tenguin a bé d’oferir-nos. Ara bé, les han d’oferir
amb uns mínims, és a dir, nosaltres estam disposats a fer un
esforç per millorar-les, però també l’ajuntament alguna mica ha
de contribuir. Jo ara per exemple li puc posar altres exemples;
Sant Llorenç des Cardassar, la depurada de Sa Coma, són
depuradores que en aquest cas no són a Eivissa però són casos
en aquest cas fins i tot més greus, perquè és una depuradora en
la qual no s’ha fet manteniment i que està en molt mal estat, i
evidentment nosaltres estam disposats a assumir les
depuradores, i a més estam disposats a invertir-hi però, clar, si
una depuradora s’ha de fer pràcticament nova en alguna cosa ha
d’ajudar l’ajuntament, que tal vegada hi hauria hagut d’invertir
més en manteniment, que no vull dir que sigui especialment el
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cas de Portinatx però, bé, en qualsevol cas em consta que ja hi
ha converses amb l’ajuntament i que tant de bo arribem a un
acord, perquè al final per als ajuntaments és molt complicat
gestionar les depuradores. Això ho poden fer els grans
ajuntaments, ho pot fer Palma, ho pot fer Calvià, però per als
ajuntaments petits al final és un problema difícil de resoldre i
per qualque cosa es va crear en el seu moment l’Agència Balear
de l’Aigua, per fer aquesta tasca.

En relació amb la depuradora de Vila, aquí hi ha diverses
coses. Efectivament, la depuradora d’ara està a un lloc molt
inadequat, molt inadequat, i és una depuradora en què s’ha fet
una inversió que ens permet que funcioni molt millor del que
funcionava, però no les tenim totes segures. La qualitat de
l’aigua que arriba allà és terrible, una quantitat d’àcids i
d’elements corrosius per mor del grau, diguéssim, de
corrompiment que té l’aigua quan hi arriba, que les
instalAlacions aviat queden cremades, queden diguéssim desfetes
per mor d’aquesta aigua i això és un problema, i a més és un
problema a una depuradora que ja en el temps de la Sra.
Rosselló ja es feien actuacions d’emergència per tapar forats.
Per tant fa molts d’anys que s’estan tapant forats i arriba un
moment en què tota ella és un forat i és un pegat. Per tant és
complicat.

La nova depuradora. A nosaltres evidentment ens hauria
agradat que als dos o tres mesos d’entrar ens haguessin dit
“aquí” i ja poder començar molt més ràpid, però bé, entenem
que el municipi de Vila és un municipi que pràcticament no té
sòl, que per tant ha d’arribar a acords amb municipis del costat,
que trobar una ubicació per a una depuradora d’aquestes era
complicat, que és un vesí, com diuen vostès, que no vol ningú,
i al final celebram la ubicació que s’ha decidit. Nosaltres ja
vàrem dir des d’un principi, perquè pensàvem que era la nostra
obligació, que nosaltres assumiríem, si era viable tècnicament,
la ubicació que decidissin els eivissencs i ho hem respectat. Així
i tot una vegada decidit que anava a Sa Coma hem tengut
algunes dificultats, perquè l’espai que el consell va decidir que
era l’idoni per a la depuradora era l’espai més alt de tota Sa
Coma, era la zona del camp de tir, que és la zona que té més
altura, i a nosaltres l’altura ens preocupava perquè evidentment
implica un sobrecost d’impulsió de l’aigua i implica una sèrie
de problemes quan impulses sense fer pretractament a partir
d’una certa altura. 

Llavors durant aquest temps aquestes reticència nostres, que
no han endarrerit en aquest cas perquè crec que el consell
disposa dels terrenys des de fa molt poc temps, per tant hem
tengut aquesta discussió de la ubicació dins Sa Coma durant tot
el temps que s’ha estat tramitant la cessió des de Defensa cap al
consell, però durant aquest temps nosaltres la veritat és que hem
estat molt reticents perquè volíem garanties, i aquestes garanties
s’han aconseguit del ministeri. És a dir, el ministeri s’ha
compromès a fer més inversions que les que són estrictament la
depuradora per assegurar que l’aigua que es bombegi cap a Sa
Coma sigui de millor qualitat i per tant no doni problemes. Però
evidentment el fet que hi hagi d’haver pretractaments o que hi
hagi d’haver determinades coses a fer a baix i a fer properes a
nuclis habitats per a nosaltres era un tema que ens preocupava,
i que fins que el ministeri no ens ha donat garanties que...,
perquè evidentment això invertint, vull dir que si un té molts de
duros tot es resol, i l’Estat en té molts més que nosaltres, i des
del moment que s’ha compromès a incrementar les inversions

per millorar tot el tema, idò al final hem donat el vistiplau a una
ubicació que entenem que des del punt de vista d’ordenació de
Sa Coma és el més adequat. El consell sempre ha vist que posar
la depuradora a dalt tenia aquest problema de l’altura, però que
era un lloc que des del punt de vista paisatgístic quedava molt
camuflat, perquè queda com encaixonada dins el camp de tir, i
a més permet aprofitar molt millor les instalAlacions de Sa
Coma.

En relació a l’hospital jo li he de dir que l’execució d’un
hospital, que és un equipament, no està condicionada en si
mateixa pel fet que hi hagi la depuradora o no hi hagi la
depuradora. De fet els equipaments per ells, en si, no estan
subjectes a cap condicionament de suficiència de depuració ni
de suficiència d’aigua, diguéssim, potable, perquè està clar que
la gent que està a l’hospital deixar d’estar a ca seva, per tant no
hi ha increment de població pel fet de crear un hospital. Una
altra cosa és la urbanització residencial o l’àrea residencial que
hi havia implicada en el conveni urbanístic per a la cessió dels
terrenys, que aquí sí que hi ha..., la llei és més dura, però en
qualsevol cas estam cercant de quina forma tot això es pot
resoldre de la millor manera possible. En qualsevol cas li he de
dir que, el que és l’hospital, els condicionants que va posar la
Comissió Balear de Medi Ambient no afecten la construcció de
l’hospital en si.

Pel que fa a Formentera, jo li vull dir que el que ha passat
aquest estiu és indigne d’un dels principals llocs turístics
d’Europa. És a dir, per a nosaltres ha estat una molt mala
experiència això que ha passat aquest estiu a Formentera, i a mi
no em consola el fet que altres anys també hagués passat o que
hagués passat pitjor, o res de tot això. Vull dir que la
Conselleria de Medi Ambient no vol que això torni a passar; per
això en el pressupost de l’any que ve té prevista aquesta millora
del pretractament i l’actuació a l’emissari, perquè nosaltres
vivim de la nostra imatge i és terrible per a la nostra imatge que
en ple mes d’agost una depuradora en un lloc tan turístic com
Formentera deixi de funcionar correctament. 

Però jo el que li puc assegurar és que en el que duim de
legislatura hem invertit 21 milions d’euros a Eivissa i
Formentera en depuradores. Això són, tenint en compte que han
passat dos anys i mig de legislatura, són una mitjana anual de
8,5 milions d’euros, i estam per damunt de la passada
legislatura, tot i que la passada legislatura també es va fer un
esforç important, la passada legislatura es varen invertir 26
milions d’euros que donen una mitjana de 6,5 milions anuals.
Per tant jo no vull dir que no es fes un esforç la passada
legislatura, perquè els nombres diuen que sí, que es va fer un
esforç, però l’esforç que hem fet durant aquests dos anys i mig
és superior, i per tant el nostre objectiu és que problemes greus
com el que hi ha hagut a Formentera aquest estiu no es
repeteixin, i llavors evidentment hi haurà coses a millorar,
sempre hi ha coses a millorar, però com a mínim ens hem
d’assegurar que en plena temporada turística no tenguem un
abocament o un problema greu que provoqui alarma social com
el que va provocar l’estiu passat.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 38 / 25 de novembre del 2009 573

 

En qualsevol cas evidentment el pressupost que tenim és el
que tenim, som en una època de restriccions econòmiques, de
crisi, i arribam fins on podem arribar. En qualsevol cas li puc
assegurar, i els nombres canten, que Eivissa i Formentera, i més
concretament Eivissa, han estat una prioritat per a la conselleria
aquesta legislatura, i han estat una prioritat perquè feia falta,
perquè a Menorca, que també tenen els seus problemes, estan
molt millor que vostès perquè no hi ha hagut tant d’increment
de població, i a Mallorca també proporcionalment estam millor
que estaven vostès amb les depuradores d’Eivissa, i per tant era
lògic que les inversions es fessin allà.

No sé si... No sé si he deixat res important. En qualsevol cas
si hi ha més qüestions llavors ja les aclariria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. I molt telegràficament faré una sèrie
de consideracions a la seva intervenció darrera. 

En primer lloc començaré per la depuradora de Sa Coma.
Sembla ser que el consell insular s’ha proposat fer qualsevol
cosa a Sa Coma, sembla ser que tot és possible a Sa Coma, i des
del nostre grup parlamentari veurem, o almenys dubtam, si tot
és possible a Sa Coma. Però li dic això per una senzilla raó, i és
la següent: evidentment es programen moltíssims d’usos en
aquell recinte militar, estam esperant encara a veure quin és el
pla d’usos, independentment dels problemes urbanístics que pot
tenir aquell indret, que els té i molts; però jo li demanaria una
cosa, i crec que és important, crec que a l’hora d’ubicar la
depuradora en aquell precís indret s’ha de ser molt zelosos per
compatibilitzar els usos que es pretenen, si es poden portar a
terme, que ja ho veurem, amb la vida d’una depuradora en
aquell precís indret. Ubicar una depuradora no és qualsevol
cosa, i en particular a un lloc on es té previst habilitar altres
usos. Per tant jo des d’aquí simplement vull elevar-li aquesta
petició, que sigui zelós amb la ubicació, que sigui zelós amb els
usos, que siguin compatibles i que siguin conciliables els usos,
si acaba tenint usos, amb la ubicació i els problemes
susceptibles que pot generar una depuradora.

En segon lloc he de celebrar, evidentment, la coincidència
que tenim en particular respecte del problema d’Es Figueral.
Crec que això és un trobada de punts en comú que ens portarà
inevitablement, tard o prompte, a trobar la solució definitiva,
que és aquella solució en la qual precisament coincidim. Per tant
en aquesta qüestió simplement vull celebrar aquesta trobada de
punts en comú.

Respecte a la depuradora de Cala Tarida simplement vull
demanar-li que intenti agilitar totes aquelles qüestions
burocràtiques i que depenen d’altres administracions, en aquest
cas Costes, per tal que el més aviat es pugui convertir en una
realitat la seva execució completa. 

I en particular sobre Cala Llonga també m’agradaria fer-li
alguna menció. Hi ha hagut vessaments aquest estiu i crec que
és important avançar-se al futur, i crec que la construcció d’un
emissari és absolutament prioritari i molt especialment, molt
especialment, en zones turístiques com aquesta. Aquí es
concentra un important volum de places turístiques, hi ha hotels
al voltant, hi ha platja, hi ha establiments, hi ha oferta, i per tant
hem de ser especialment zelosos amb aquest tipus d’indrets. 

Respecte d’allò que ha comentat de Sant Joan ho he de
celebrar, també, jo què vol que li digui? Crec que és important
que aquells municipis amb menys recursos com el de Sant Joan,
que en té i són extremadament limitats per les seves condicions,
idò puguin delegar al gestió d’instalAlacions d’aquest tipus en la
conselleria, i confii i esper que si això acaba essent una realitat
la recepció d’aquesta gestió pugui ser en les millors condicions
possibles. Jo no sé ara mateix en quines condicions en particular
està la depuradora de Portinatx, però en qualsevol cas entenc
que sí que seria positiu llevar una càrrega a un ajuntament amb
uns recursos veritablement..., no escassos però molt justos o
molt ajustats.

I per acabar vull dir-li que em preocupa una qüestió que...,
una insinuació que vostè ha fet o..., no sé si considerar-ho com
una insinuació o interpretació, però la qüestió és que l’ha feta.
Vostè ha comentat que, la qüestió dels propietaris en relació als
terrenys que estan afectats per la permuta del nou hospital, idò
des de la conselleria s’intentarà buscar la fórmula més adient
perquè el problema se solucioni. Jo no sé si vostè m’estava dient
que es tractaran de forma distinta situacions iguals dins el
mateix municipi, i em referesc en particular respecte d’aquells
terrenys que són susceptibles de ser desenvolupats
urbanísticament. El que venc a dir és que no sé si vostè preveu
un tracte distint a aquests propietaris respecte d’altres que es
troben en la mateixa situació i en particular amb les mateixes
característiques de sòl, que són aquells espais urbanitzables o
que han acabat considerant-se com a urbans.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per part del Grup Mixt la Sra.
Suárez no intervé. Sr. Boned, per part del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, Sr. President, només per fer referència a
dues qüestions. Jo crec que s’ha de ressaltar aquest esperit de
responsabilitat que ha transmès el conseller quan ha dit que és
conscient dels problemes que ha tengut la depuradora de
Formentera, i que a pesar que supòs que es fa el que es pot un
no pot estar content. Jo supòs que, repetesc, aquesta
responsabilitat es fa extensiva a qualsevol problema que pugui
sorgir a qualsevol depuradora, perquè un se sent responsable de
tot el que es troba sota la seva competència i gestió.
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Coincidim amb un greu problema que té Vila, molt
especialment, jo crec que no escapa a ningú, Vila és un petit
municipi d’11 quilòmetres quadrats, que concentra quasi 50.000
habitants dels 130.000 que hi ha a l’illa d’Eivissa, i per tant en
molt poc espai hi ha molta gent, i té un greu problema i és que
té una xarxa molt antiga que, a més a més, majoritàriament
unitària; i que les feines importants s’han de fer en el que està
enterrat, entre d’altres a separar la xarxa de residuals de la
d’abastament d’aigua, de la d’aigües.

Crec que tot això poc a poc sé que es fa, coincidesc que hi
hauria d’haver inversions i els ajuts tots els que es puguin per
part de totes les administracions, els esforços corresponents
també, perquè no dir-ho, de l’Ajuntament d’Eivissa, que tots
han de colAlaborar, però estic segur que és un problema que és
en vies de millorar-se i per tant d’anar-se resolent poc a poc.

L’única referència que faré sobre el tema de Sa Coma, dir
que, efectivament, jo no sé si és que preocupa la possibilitat que
a un espai de 600.000 metres quadrats avui per avui titularitat
del Consell, poguessin servir per donar solució a greus
problemes enquistats des de fa molts anys a l’illa d’Eivissa, jo
crec que si per aquesta via s’aconsegueix, doncs millor que
millor.

I quant als dubtes de si la depuradora pot suposar qualque
tipus de problema respecte d’altres usos que se’n vulguin fer,
crec que basta fer un petit repàs a depuradores modernes, i jo no
sé si algú no ho sap, a un lloc tan emblemàtic a Barcelona, com
és la Plaça del Fòrum, hi ha una depuradora, i que jo sàpiga hi
ha molts més usos en aquell entorn que no suposen un problema
greu pel fet que en aquell punt s’hi trobi una important
depuradora. Crec que amb bona voluntat, entre d’altres coses,
i amb ganes de fer feina i de resoldre els problemes tot es pot
tirar endavant i segur que en aquest cas així serà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica, el Sr.
Grimalt.

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

Sí, bé, poca cosa més a afegir, només alguns comentaris. En
relació amb l’hospital de Vila, evidentment si es troba una
solució, afectarà tots els creixements que preveu el municipi i
no tan sols això, sinó que tots els creixements que s’han
condicionat amb la mateixa condició a altres planejaments
municipals que s’han anat aprovant des que el 2007 es va
aprovar l’actual Llei del sòl, que inclou aquesta restricció cap
als nous creixements. Evidentment, fins ara la Comissió Balear
de Medi Ambient ha aplicat el mateix criteri a tots els
ajuntaments que han aprovat planejaments, de diferents illes i de
diferents colors polítics -vull recordar Inca, vull recordar Artà,
vull recordar a la mateixa illa d’Eivissa, Sant Joan de Labritja-
i evidentment, si es troba qualque tipus de solució, serà per a
tothom.

I en relació amb Sa Coma, nosaltres més que compatibilitzar
els diferents usos allà mateix, que això amb els 20 milions
d’euros que d’entrada invertirà el ministeri en aquesta
depuradora, es farà una depuradora moderna i que, en principi
toca funcionar correctament, a nosaltres el que ens preocupava
era l’alçària; és a dir, la depuradora queda, des del punt de vista
tal vegada d’ordenació territorial queda molt bé, perquè queda
molt ben encaixonada a un espai molt tancat que farà que es
vegi poc i que creï poques molèsties, però l’alçària és important:
són més de 70 metres, i això implica una impulsió que amb una
aigua de qualitat, és a dir, si s’impulsa una aigua no massa bruta
o no massa problemàtica doncs els tècnics ens diuen que això és
possible, però quan es parla d’aquest tipus d’aigua doncs s’ha de
fer un pretractament perquè ja s’impulsi filtrada, etcètera, i això
ens preocupava.

Des del ministeri ens asseguren que hi ha solucions
tecnològiques per poder fer això, evidentment supòs que seran
un poc més cares, però bé, com que paga el ministeri, si ho
volen fer que ho facin. Però nosaltres estàvem preocupats i per
això hi ha hagut durant aquest any aquesta mica d’estira i
arronsa amb nosaltres, perquè ens preocupava aquest tema, i pot
estar segur que hi continuarem estant molt vigilants, perquè el
que no podria ser és que invertíssim aquesta milionada i que
llavors tenguéssim una impulsió problemàtica a la zona de
l’actual depuradora o a qualsevol altra zona de Vila, i que
haguéssim invertit una milionada i que la depuradora no
funcionàs correctament. Vull dir que això és una cosa que
nosaltres no ho volem i per tant continuarem zelosos i vigilants
perquè així sigui i en aquest cas, a més, com que ens tocarà
fiscalitzar una altra administració, amb molt més motiu ho
farem.

Per tant, crec que al final, la cosa arriba tal vegada una mica
tard, però és una bona solució, és una solució que sembla que
tothom hi està d’acord, i que al final, si es tira endavant i
s’executa correctament haurem resolt un problema molt greu de
l’illa d’Eivissa, perquè al final és el que ens importa a tots.

I bé, no sé si hi havia massa més coses, però en qualsevol
cas, si tenen qualsevol dubte qualsevol dels grups, evidentment
a la conselleria hi som per oferir-los tota la informació que
vulguin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grimalt. Agraïm la presència del Sr. Conseller
i dels seus acompanyants.

I abans de tancar la sessió, dir-los que serà la darrera
comissió d’aquest període, perquè dia 2 no en tindrem i dia 9 ja
no n’hi ha, per tant desitjar-los un bon Nadal i agrair-los el seu
treball que ha facilitat la feina d’aquesta Mesa sempre des del
principi de la legislatura. Gràcies.
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