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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, i abans de

començar la compareixença del Sr. Conseller, aquest president

assumeix la part de culpa que li correspon per la demora

d’aquesta compareixença, per la qual cosa deman disculpes al

Grup Parlamentari Popular i esper que siguin acceptades.

(Se sent un veu de fons inintelAligible)

Bé, en segon lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Álvaro

Gijón.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Margalida Capellà.

Compareixença urgent RGE núm. 4983/15, del conseller

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió de M edi Ambient i

Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d'informar sobre el funcionament de la

depuradora de Santa Eulàlia.

Bé, idò, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia

d’avui, que consisteix en la compareixença urgent RGE núm.

4983/15, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,

solAlicitada per tres diputats membres de la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre el funcionament de la

depuradora de Santa Eulàlia.

Assisteix el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de la Sra. Joana

Garau..., i del Sr. Antoni Garcías, director gerent d’ABAQUA.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca per tal de fer l’exposició oral.

(Conversa inaudible)

Bé, rectificam. Hi ha el Sr. Ernesto Santamaría, secretari

general d’ABAQUA.

Bé, idò té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Perfecte. Bona tarda a tothom. Avui horabaixa som aquí per

parlar de la depuradora de Santa Eulària. Si em permeten

primer faré un resum breu i després entrarem un poc en els

temes més en profunditat. Pareix senzill, i dir-ho sonarà

estrany, però la depuradora de Santa Eulària funciona bé a

l’hivern i funciona malament a l’estiu, és un fet, un fet que

s’explica senzillament perquè la població a la qual ha de donar

servei aquesta depuradora es multiplica pel doble. Per tant

aquesta depuradora, una depuradora que està pensada i

dimensionada per a una gent, ha de donar servei a moltíssima

més.

Es va construir el 1992, pensant en uns 32.000 habitants

equivalents, i ara mateixa s’estima que dóna servei a una

població superior als 50.000, i estimam que aquest estiu, la

temporada turística, aquesta xifra pot ser molt superior. 

El tractament de les aigües residuals, com vostès bé saben

i en són coneixedors, és una competència municipal que

l’Agència Balear de l’Aigua exerceix en virtut d’un conveni de

cessió de competències per part dels ajuntaments, que fan una

encomana a aquesta empresa pública per a la seva gestió. Un

dels problemes principals que s’ha tractat en aquesta

depuradora és el tema de les males olors, que ha generat unes

molèsties als veïnats, bàsicament aquestes males olors vénen

ocasionades per tres punts: l’infradimensionament d’aquesta

instalAlació, com ja dic, una instalAlació del 92 pensada per a

uns 35.000 habitants que dóna servei a uns 50.000; per tant

aquest fet ja genera, evidentment, aquest tema de males olors.

Un altre tema i un altre motiu clar és la salinitat de l’aigua que

arriba a aquesta depuradora, per tant aquest fet complica la

gestió, complica els tractaments, i fa que aquest tema d’olors es

vegi incrementat. I a més, principalment a l’estiu, el moment

(...) la compareixença, és per l’episodi viscut aquest passat

estiu: els llots, la qüestió dels llots, els fangs. Aquesta

depuradora, com moltes depuradores, funciona amb uns

sistema de fangs, per tant és un ecosistema, un ecosistema viu

que necessita la seva regeneració; si aquest procés no es

produeix adequadament i perdem aquest procés biològic la

depuració no es dóna correctament i es generen aquests

problemes d’olors.

Cal dir que evidentment a l’illa d’Eivissa, amb les

competències exercides pel consell insular, es va decidir que la

gestió de fangs, qui n’és competent, el consell insular, va

decidir que els fangs s’haurien d’aplicar a terreny fins que no

es construís una planta de compostatge. Aquesta planta de

compostatge, segons el Pla director de residus d’Eivissa i

Formentera -per tant ja està prou caducat, ja té més de deu

anys-, fa més de deu anys que hauríem de tenir aquesta planta;

aquesta infraestructura que s’hauria d’haver construït no ha

estat construïda i per tant no tenim aquest tractament i ens veim

obligats a aplicar els fangs per a ús agrari. Per tant ens trobam

amb una paradoxa: generam molèsties als veïnats per la

depuradora o per la gestió dels fangs que feim. Davant aquesta

dicotomia els ajuntaments han optat perquè molestem a través

de la depuradora, no molestem amb la gestió dels fangs. Aquest

episodi ens ha generat els conflictes que vam tenir l’estiu

passat. 

Però aquest episodi de l’estiu passat no és nou, aquest

episodi ja es va viure el 2005, un episodi que va degenerar en

preses de decisions, preses de decisions: la necessitat de

remodelar aquesta instalAlació. Si em permeten, a partir de

primavera és quan es provoquen... comencen aquests problemes

en la gestió de fangs; aquests problemes fan que les

depuradores no funcionin com toca, ens desestabilitzen el

sistema, perquè una depuradora com la de Santa Eulària

setmanalment necessitaríem els mesos d’estiu que es retirassin

els fangs. Per tant tenim aquest problema de gestió de fangs,

tenim aquest problema de salinitat, aquest problema
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d’infradimensionament, que ens donen com a resultat el (...)

que vàrem viure l’estiu passat.

Solucions a aquest problema: estan posades en marxa la

remodelació de la depuradora, i evidentment la gestió correcta

d’aquests llots. 

Si em permeten ens centrarem en aquest tema dels fangs,

que pot ser el tema que genera el mal funcionament. Com deia,

un pic cada setmana, quan aquesta planta està al màxim

funcionament, necessita que aquests fangs siguin eliminats; en

el procés de digestió biològica es produeixen uns fangs, aquesta

producció de fangs és el que ens permet realment depurar

l’aigua i setmanalment s’han de retirar; si aquest no es produeix

perdem el procés biològic de depuració i generam aquestes

males olors. L’any passat ens vàrem trobar amb un període en

què (...) que hi havia més dificultats per gestionar aquests

fangs, va coincidir amb un període electoral -sí, sí-, de buit de

poder, evidentment, però també fins aquells moments s’havia

pogut fer un tractament d’aplicacions agràries que en aquell

període electoral es varen posar més dificultats. No són

paraules dites per mi, són paraules dites pels anteriors

responsables de l’Agència Balear de l’Aigua. 

Evidentment la conselleria no és la gestora dels fangs, és un

client; la conselleria no és el gestor de residus no perillosos, la

conselleria té competències en gestió de residus perillosos; són

els consells insulars que tenen les competències. Per tant, com

ja estableix el Pla director, és el consell que té les

competències, que hauria d’existir aquella planta que no

existeix, però avui puc dir i he de dir que donam l’enhorabona

al Consell Insular d’Eivissa, que s’ha posat a fer feina, ha estat

conscient d’aquest problema, i el març d’aquest any s’ha

aprovat el projecte de planta de compostatge per part de la

Comissió Balear de Medi Ambient. Per tant ja estam fent feina,

o el consell insular és conscient del problema i està fent feina

per solucionar-lo.

A més, si em permeten, la planta de triatge era una

obligació..., aquesta planta de compostatge era una obligació,

i mentrestant no existeix aquesta infraestructura el Pla director

sectorial decidit per Eivissa és que tractem els fangs com a

residu..., vull dir com un tractament agrari. Però el problema es

dóna a la terciarització que ha viscut el camp, amb usos

d’habitatges dins el sòl rústic, que cada vegada dificulta més

que aquests llots siguin dipositats al camp per a un ús agrari.

Cada vegada, al tenir més ús residencial el camp, s’impedeix,

es dificultat i es generen més molèsties als veïnats, i per tant

tenim cada vegada més problemes per tenir parcelAles on

dipositar aquests fangs. Evidentment els ajuntaments també han

passat de ser facilitadors de parcelAles a posar impediments

perquè siguin utilitzades aquestes parcelAles. 

Els darrers anys la situació ha anat a més, s’ha anat

agreujant, i ja des de l’anterior equip, prou conscient d’aquest

tema, s’havien fet solAlicituds al Consell d’Eivissa per utilitzar

Sa Coma en moments puntuals de sobreproducció de fangs per

tenir una solució alternativa quan no es poguessin aplicar -en

aquests mesos d’estiu és on tenim un ús més residencial del sòl

rústic- per evitar aquest problema. Com que no es va atendre,

evidentment es varen analitzar alternatives. Vàrem demanar la

colAlaboració dels ajuntaments, i vull agrair aquí públicament

la implicació del Consell d’Eivissa i de tots els ajuntaments per

fer front a aquest problema, especialment al de Santa Eulària,

que es va implicar a cercar parcelAles i a fer tractaments de

millora del producte de fangs que adoben el camp. Per tant

gràcies als ajuntaments vàrem sortir d’una situació complexa

que vam viure l’estiu passat i que esperam que aquest estiu no

es torni a repetir.

Evidentment, passa l’estiu i passa el problema. Podem

treure els fangs, podem tractar els fangs, no es generen aquelles

olors; en el camp no hi viu tant gent, no hi ha aquesta

resistència perquè puguem abocar com a adob aquests fangs;

les temperatures fan que no sigui tan dificultós. Quan torni

venir l’estiu hem de tenir un pla B, si no tornarem a tenir

problemes com vam tenir l’any passat. Però el problema no és

només de Santa Eulària, el problema és de totes les

depuradores de l’illa d’Eivissa, que bàsicament, llevat de la

d’Eivissa, que no funciona amb els mateixos principis, totes

tendrien el mateix problema, la gestió dels fangs.

La situació de l’estiu passat hem fet feina aquests mesos

perquè no es torni a repetir, colAlaborant amb el consell per

cercar parcelAles on poder fer aquest tractament agrari;

escoltant els ajuntaments, que ens han demanat petició de més

controls sobre com s’aboquen els fangs i com es fa aquesta

gestió d’aquests fangs, i condicions addicionals al que permet

la  normativa. Voldria deixar clar que tots els fangs que s’han

abocat s’ha fet com estableix la normativa i complint

estrictament els requisits legals. A partir d’aquesta

colAlaboració amb el consell, amb els ajuntaments, estam

cercant mesures de l’IDI, com pugui ser la utilització de Ca na

Putxa per fer una cooperació temporal en aquests mesos de més

producció per evitar perdre procés biològic. 

Com dèiem, les males olors de la depuradora vendran per

aquest infradimensionament; per aquests abocaments, també un

factor que l’any passat ens va perjudicar varen ser els

abocaments incontrolats, és a dir, des de la xarxa municipal es

va fer arribar a la depuradora uns vessaments que van

destrossar el procés biològic, i permetin-me l’expressió

destrossar; és a dir, vostès han d’entendre què és un procés

biològic, són bacteris que tenen una vida, i que des del moment

que per un abocament de productes químics es perden aquests

bacteris tardam un temps a reaccionar, tardam un temps perquè

és un ecosistema viu, no és com un aparell que s’encén i

s’apaga, és un ecosistema que s’ha de generar per poder donar

les condicions per depurar l’aigua. Per tant hem d’entendre que

aquests abocaments incontrolats l’any passat en el moment en

què havíem recuperat el procés biològic que arrossegàvem del

problema de fangs, vàrem tenir abocaments incontrolats a la

xarxa municipal que ens van complicar encara més el

problema.

Com deia, la salinitat i el fet que les xarxes separadores

d’aigües no estiguin encara del tot implantades a Santa Eulària

dificulten en moments donats el funcionament d’aquesta

depuradora.

Cal dir, però, que des del 2005 es té constància d’aquest fet,

i des del 2005 es fa feina per fer aquest projecte i per fer

aquesta remodelació, i això també s’ha d’analitzar des d’un

altre punt de vista de gestió econòmica. Evidentment des de
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2005 existeix aquell estiu una problemàtica concreta, es pren la

decisió de tirar endavant una remodelació completa, i per tant,

per eficiència econòmica, amb uns criteris econòmics, la

inversió es veu reduïda al manteniment..., és a dir, no es fan

noves grans inversions en aquesta depuradora perquè es té

pensat que la seva substitució serà ràpida i àgil en el temps. Si

em permeten, el 2011 la inversió és d’uns 49.000 euros en

quadres elèctrics, instalAlacions diverses, reparacions de

canonades. El 2012 la inversió és d’uns 20.000 euros; el 2013

de 40.000; el 2014 d’uns 45.000; aquest any passat seria d’uns

20.000 euros. Vull dir que d’aquesta depuradora ja no es fan

grans inversions de remodelació, a l’espera de la nova

depuradora.

(...), com m’ha dit, la solució passa per una nova

depuradora, per la remodelació, si pensam i repetesc, una

depuradora de 1992, pensada per 32.000 habitants equivalents,

que dóna servei a més de 50.000 habitants equivalents. Per tant,

aquests 14.000 metres cúbics/dia que ha de tractar, no està

preparada, no ho pot assumir, i és necessària aquesta nova

planta. Tant és així, que es va assolir el 2009 amb un conveni

amb el Ministeri de Medi Ambient i d’Agricultura, on

s’estableixen tot un conjunt d’inversions, tan dites i repetides

que s’havien de fer. Aquest conveni, si em permet també, ja

que parlam de l’illa d’Eivissa, hi està inclosa la depuradora de

l’illa d’Eivissa, que va sortir licitada per 41 milions i

adjudicada per 28.

La depuradora de què parlam, de Santa Eulàlia, d’aquesta

remodelació que va sortir a licitació per 7.175.000 euros i va

adjudicada per 4.800.000.

I després, ja que tenim aquí també una diputada de

Menorca, la d’Addaia, que va ser licitada per 10,5 milions i va

ser adjudicada per 6.700.000.

El ministeri en totes aquestes licitacions, reiterades i

posades constantment en els pressuposts de l’Estat, durant

aquests anys s’estalvia uns 20 milions d’euros, els quals vaig

reclamar a la ministra i no li va caure gaire bé que li reclamàs

aquestes inversions per a l’illa d’Eivissa.

Si em permeten, seguirem amb aquest tema. És a dir, a

Santa Eulàlia l’empresa concessionària de la remodelació de la

nova construcció es diu Drace, enguany començarà les obres

que tenen previstes segons el ministeri enguany, a l’octubre i

les obres acabaran dins el 2018, són les previsions del

ministeri. Evidentment aquesta depuradora funcionarà molt

millor, ens treurà un producte molt millor, però el problema

dels fangs, si no l’arreglam, el tendríem ben igual.

Per tant, com a conclusió, és necessari tenir un tractament

segur de fangs a l’illa d’Eivissa. Aquest tractament, com ja va

dir el Pla director sectorial de l’illa d’Eivissa és la planta de

compostatge, que el Consell Insular d’Eivissa ja ha posat en

marxa la seva construcció i preveu en dos anys tenir-la. I la

construcció de la nova planta també està prevista per al 2018 i

esperam així que aquesta situació viscuda aquest estiu, amb la

colAlaboració dels ajuntaments d’Eivissa i del consell, no es

torni repetir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara procediríem a la

suspensió de 45 minuts. Per tant, us deman si procedim a la

suspensió o continuam? Podem continuar, estau tots d’acord?

Ara demanaria al Sr. Conseller si contestarà globalment o

individualment?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Individualment. No, tranquils, colAlectivament, va.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En primer lloc, agrair la compareixença del conseller en

aquesta comissió, com no pot ser d’una altra manera, donar la

benvinguda també als alts càrrecs que avui a vostè

l’acompanyen en aquesta comissió parlamentària, també com

no pot ser d’altra manera, donar la benvinguda a un regidor de

Santa Eulària que avui és present en aquesta sala, per allò de si

Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Per

tant, sigui així, benvingut Mariano Juan Colomar, regidor de

l’Ajuntament de Santa Eulària.

I dit això, no puc deixar passar el fet que aquí hi ha hagut

una manca de compareixença flagrant en aquesta comissió per

la seva part, crec que això s’ha de posar de manifest, però jo

esperava atribuir-li tota la responsabilitat d’aquesta falta de

compareixença a vostè, però hi ha hagut una persona que ha fet

de cordó sanitari i s’ha posat enmig i és precisament el

president d’aquesta comissió i per tant, m’he de dirigir a ell

dient-li que crec que és absolutament inassumible que un

president d’una comissió estigui set mesos pendent de

substanciar aquesta compareixença i pendent de què se

substanciï, perquè això el que fa no és altra cosa que

obstaculitzar la feina d’oposició que el meu grup parlamentari

fa. I també és cert que és una manca de transparència absoluta

a fi de poder gestionar en condicions l’oposició que, com dic,

nosaltres hem de fer.

Jo duc temps en aquest Parlament i fa moltíssims anys que

assisteix a compareixences parlamentàries i és cert que set

mesos no ho havia vist mai, que una compareixença es negàs i

no es produís. Per tant, entenguin aquesta intervenció i aquest

fet, com una intervenció absolutament obligada, Sr. President.

Hi ha altres compareixences que es troben pendents en aquesta

comissió de substanciar-se, en tenc una de la dessaladora de

Santa Eulària també, esper que vostè sigui més diligent en

aquest cas i promogui la compareixença dels consellers en

aquesta comissió, no quan jo ho digui, sinó quan puguin, però

que no passin set mesos, perquè la nostra feina d’oposició, i

vostè ho entendrà, no és la feina d’oposició que toca i

s’obstaculitza d’una forma flagrant.
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I dit això, entram en matèria, Sr. Conseller, vostè ha

detectat perfectament els problemes, el problema fa molt de

temps que està detectat, són uns mals olors que s’escampen per

tot arreu del municipi de Santa Eulària i de quina manera. I

justament es produeix a un entorn turístic important i a un

entorn residencial important i afecta residents i afecta turistes,

afecta establiments i afecta edificis unifamiliars i plurifamiliars.

I què és el que afecta aquestes persones? Els afecta uns olors

insuportables que produeix la depuradora, perquè entenem

nosaltres que hi ha, primer, una manca de manteniment

important a la instalAlació, que efectivament la conseqüència és

aquesta. Vostè sembla ser que deriva la responsabilitat en el

trasllat dels fangs, quan precisament hauríem de cercar l’origen

a la manca de manteniment adequat de la mateixa instalAlació

depuradora. Hem de focalitzar el problema i jo crec que

l’origen precisament és aquest.

Em parla vostè d’èpoques electorals, no és la primera

vegada que a vostè el sentim invocar precisament aquesta

qüestió, no crec que sigui precisament una qüestió electoral el

tema de gestionar en condicions una depuradora, o mantenir

una depuradora en condicions, sinó que és precisament una

qüestió de diligència, una qüestió de competència i és una

qüestió de responsabilitat, que vostè, en aquest cas, la té.

I dit això, li volíem posar de manifest un seguit de

qüestions, qüestions que afecten el Pla específic de

manteniment que a vostè se li va demanar que desenvolupés en

el dipòsit temporal d’aquests fangs, a l’adjudicació també

d’aquesta instalAlació depuradora, i també a una colAlaboració

institucional que hem trobat a faltar durant moltíssim temps. I

començaré per aquí, per la colAlaboració institucional.

Miri, a la darrera intervenció parlamentària que vaig tenir

sobre aquesta qüestió, jo li demanava tres coses, una que

comparegués d’una vegada, ho ha fet, això ja ho ha complit,

per tant, cap retret. En segon lloc que s’anticipàs, això està per

veure encara, veurem si vostè té capacitat d’anticipació i aquest

estiu no patim precisament les mateixes males olors que patíem

l’estiu anterior. I en tercer lloc, li demanàvem això,

colAlaboració institucional, una colAlaboració institucional que

hem trobat a faltar, almenys amb l’afectat més directe, que no

són només els veïnats sinó que és l’Ajuntament de Santa

Eulària, i està molt bé que vostè en aquesta compareixença

agraeixi a l’Ajuntament de Santa Eulària tot el que està fent,

quan no ha de fer el que està fent. Li agraesc que vostè

reconegui això i sigui humil en aquesta qüestió, però li he de

dir que aquesta manifestació per a nosaltres no és suficient.

Crec que allò important és tenir mà estesa, crec que allò

important és estar a disposició de la principal institució

afectada, que és l’Ajuntament de Santa Eulària, i en

conseqüència crec que això ha mancat. En conseqüència

pensam que aquí hi ha un dèficit de colAlaboració institucional

amb la principal institucional afectada. 

Per tant a partir d’ara jo li demanaria que no només s’adreci

a l’Ajuntament de Santa Eulària mitjançant una sèrie de cartes,

que estan molt bé i on expliquen coses que ja sabem, que la

depuradora fa olors i que és una depuradora que treballa per

damunt de la seva capacitat, tot això ja ho sabem, sinó que

agafi el telèfon, que cridi a un batle que sempre ha estat a la

seva disposició, que s’atraqui a Santa Eulària i parli amb el

batle, que li facilitarà totes aquelles mesures que siguin

necessàries per poder gestionar un problema complex però un

problema comú, un problema que és seu i és de l’ajuntament,

un problema que és seu i és del consell, i un problema que al

cap i a la fi perjudica els residents de l’illa i els turistes que ens

vénen a visitar al nostre poble de Santa Eulària. Per tant li

deman que utilitzi aquesta eina, la colAlaboració institucional,

perquè això sí que és veritat que ho hem trobat a faltar durant

tot aquest temps. Possiblement vostè hagi tengut contacte amb

el consell insular, cosa que nosaltres en aquest moment

desconeixem, però sí que és cert que amb l’Ajuntament de

Santa Eulària crec que ha faltat una manca de comunicació i

colAlaboració flagrant.

En relació amb el pla específic de manteniment, des del

moment que tres institucions públiques a l’illa d’Eivissa li

demanen, a vostè, ja el passat setembre, novembre, que redacti

un pla de manteniment específic per a aquesta depuradora, no

n’hem sentit a parlar més, del pla de manteniment per a la

depuradora de Santa Eulària, i no només li ho diu precisament

la principal institució pública afectada, que és l’Ajuntament de

Santa Eulària, li ho diu també precisament el consell insular,

que fa front comú, com no podia ser d’altra manera, amb

l’Ajuntament de Santa Eulària, i a vostè li diuen que redacti un

pla de manteniment per a la depuradora de Santa Eulària a fi

d’evitar precisament aquestes males olors. Per tant la meva

primera pregunta que li he de fer és si vostè ha complit

precisament amb la redacció del pla de manteniment que tant

consell insular com Ajuntament de Santa Eulària li demanaven

que posàs en pràctica.

En segon lloc, no només si l’ha redactat, sinó, si l’ha

redactat, l’ha posat vostè en funcionament, que no es tracta

només de fer un pla de manteniment sinó que es tracta

precisament de posar-lo en pràctica. I, en tercer lloc, vull

preguntar-li si hi ha pla de manteniment; nosaltres en aquest

sentit li he de dir que no hem vist el pla de manteniment

excepcional que s’executàs sobre la instalAlació de la

depuradora de Santa Eulària.

En relació amb el depòsit temporal dels fangs en tant que la

planta de tractament no estigui activa. Miri, el dia 21 de març

hi va haver una sessió del consell d’alcaldes al consell insular,

on es varen reunir tots els alcaldes de l’illa, i es va acordar

estudiar la viabilitat jurídica de portar els fangs a l’abocador de

Ca na Putxa. Des de dia 21 de març fins avui han passat dues

setmanes per saber, per analitzar, per estudiar si efectivament

és viable jurídicament transportar els fangs a l’abocador de Ca

na Putxa per part del consell insular, en aquest sentit, perquè és

precisament el responsable del tractament dels fangs. Vostès

són responsables de portar-los allà on toca, però no

precisament perquè sigui responsable directe el consell insular

vostè ha de fugir de les seves responsabilitat. Per tant nosaltres

el que li voldríem demanar, el que voldríem saber és si vostè ja

coneix si existeix la possibilitat o si hi ha viabilitat jurídica que

determini que aquests fangs es poden portar definitivament a

l’abocador de Ca na Putxa.

En segon lloc, en cas que ho sàpiga i la contestació sigui

negativa, he de demanar-li si vostè té un pla B, si com a

conseqüència d’aquests informes negatius es dóna el fet que no

es poden transportar allà on haurien de ser, què pensen fer
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vostès, o què pensa fer vostè en particular, en relació amb el

tractament dels fangs. Pensa seguir pensant que és l’ajuntament

que ha de buscar finques per tal de sotmetre els fangs a aquesta

aplicació agrícola, prèvia l’estabilització amb restes de poda?

Pensa vostès que aquella institució pública que no té la

competència de fer-ho ha de continuar fent precisament allò

que no li toca? A mi m’agradaria que vostè em contestàs, em

digués...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vaig acabant, Sr. President. ...que em contestàs si hi ha un

pla B en relació amb aquesta precisa qüestió que jo en aquest

moment li estic demanant.

I en quart lloc, i ja acab amb aquesta primera intervenció,

és cert, l’adjudicació; està adjudicada, està adjudicada,

efectivament, però clar, què passa?; segons sembla

l’adjudicació i la construcció d’aquesta..., no construcció,

ampliació d’aquesta instalAlació depuradora pot trigar

aproximadament 28 mesos, que no és qualsevol cosa 28 mesos,

són més de dos anys i més de dues temporades turístiques. Per

tant jo li deman què pensa fer vostè en el moment en què

aquestes obres es desenvolupin i si té un pla B precisament per

contrarestar possiblement la manca d’efectivitat que pugui tenir

aquesta planta depuradora una vegada que s’estan

desenvolupant les obres en aquella precisa estació depuradora

d’aigües residuals.

Res més, Sr. President. Tendrem ocasió en el torn de rèplica

de continuar insistint en aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias por su

comparecencia, Sr. Conseller, y por las explicaciones que ha

dado. 

La planta depuradora de Santa Eulalia gestiona, si no

entendemos mal, o depura, unos 2.700.000 metros cúbicos

anuales, y de ellos 1.500.000, aproximadamente, están mal

depurados. Por lo tanto un 56% de las aguas tratadas por esa

depuradora, según informe recientemente anunciado por el

GEN nos dice. Está claro que es una infraestructura que tiene

una..., que hay una infradotación de infraestructuras hídricas

respecto a las necesidades poblacionales, y esto, sobre una

infraestructura que viene del 92, también es un poco curioso o

nos resulta llamativo que el problema con los lodos haya

surgido justo con el cambio de gobierno. Con las décadas que

lleva funcionando esa depuradora, o al menos en la última

década, podemos decir, resulta que cuando hay un cambio de

gobierno es cuando empieza a surgir el problema de lodos, o al

menos es cuando se publicita de una forma expresa y utiliza de

una forma política para enfrentar administraciones.

Está claro que los lodos procuran una molestia a los

vecinos, pero en realidad nuestra pregunta es bien sencilla,

como grupo parlamentario, entendiendo que acabando de llegar

a gestionar el Gobierno dificulta y hay que intentar mejorar esa

gestión, pero la cuestión está en que, si en años anteriores no

había esos problemas de olores, ¿qué se hacía con esos lodos?,

porque claro, a lo mejor nos estamos encontrando que la misma

gestión anterior lo que hacía con los lodos era meterlos debajo

de la alfombra o tirarlos al mar, que viene a ser lo mismo al

cambio, o sea, ¿qué se hacía con esa gestión de los lodos para

que en años anteriores, teniendo el mismo problema de

infradotación de infraestructuras, con más o menos la misma

población, resulta que no había lodos y no había problemas y

resulta que ahora sí? No lo digo porque haya una mala gestión

con la actual administración, sino todo lo contrario, es decir, a

lo mejor por evitar unos problemas vecinales o a los vecinos

debido a los olores los lodos se levantaba la alfombra y se

metían debajo de la alfombra o, lo que es peor, se vertían al

mar, como quizá sospechamos desde nuestro grupo

parlamentario.

Por lo tanto esta es la pregunta, si tienen conocimiento de

qué se hacía..., o sea, cómo se gestionaban esos lodos en ciertos

años anteriores, a lo mejor no hace falta remontarnos tanto,

pero bueno a lo mejor cuatro, seis, ocho años anteriores y qué

actuación, si tiene constancia también, llevaba a cabo el

ayuntamiento, tanto el Consell de Ibiza como el ayuntamiento.

Porque claro, hay que tener un plan B, pero ese plan B lo

que no puede hacer es esconder los problemas debajo de la

alfombra y hay que afrontarlos, y suponemos que usted, Sr.

Conseller, los está afrontando realmente con estima a... bueno,

a la ecología y a esta tierra que tenemos que proteger, porque

precisamente sabemos que, entre otras cosas, es el motor de

nuestro paisaje, ¿no?, el proteger esa ecología; entonces, quizás

nos tememos eso, y ese es el... bueno, la única cuestión que le

hacemos por si tiene constancia de cómo se hacía esa gestión

en años anteriores.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair al conseller i al seu equip

avui ser aquí per explicar-nos quina era la situació de la

depuradora de Santa Eulària, crec que ens ha explicat molt

breument i molt concisament quin era precisament aquest

problema. A mi el que m’ha quedat clar és que realment té un

problema d’infradimesionament, com ha constatat el conseller,

que ja es du, que aquest tema ja es coneix, vull dir, que es

coneix des del 2009 en què es va aprovar pel ministeri fer una

altra depuradora, o sigui, que d’aquest problema ja, com ha dit

el conseller, ja se’n té coneixement des de 2005.
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Des del 2009 han passat vuit anys, han passat vuit anys on

el Partit Popular amb doble majoria, amb majoria, diguem, a

Madrid i majoria aquí no ha estat capaç d’aconseguir o no ho

ha demanat, això és el que jo li demanaria al Sr. Jerez, si

l’ajuntament s’ha dirigit en cap moment al ministeri a veure

perquè duguessin amb la màxima urgència a terme aquesta

nova EDAR i ha hagut de ser aquest nou govern que

precisament donàs urgència que es fes aquesta nova

infraestructura.

Per altra banda també, aquesta, diguem, no sé si dir-li

omissió, negligència, també del consell insular en el sentit de

no dur a terme aquest pla director i el tema de la planta de

compostatge. 

Altres temes que també van molt lligats, la dessaladora de

Santa Eulària, aquí hi ha un problema de salinitat que dificulta

molt aquest procés biològic, vull dir, un procés biològic amb

unes aigües que realment són molt salines, és molt complicat i

és molt difícil, no és du, diguem, aquest procés biològic no té

una forma natural de dur-se a terme i es dificulta moltíssim.

També tenim un problema que es va fer una dessaladora i

encara és avui en dia, miri quants d’anys fa, i que tampoc el

Partit Popular no va ser, diguem, no va arribar a connectar a la

xarxa. 

També ens ha parlat que hi ha havia... s’han produït temes

d’abocaments incontrolats a la xarxa i també que aquest

ajuntament tampoc no té una xarxa separativa de pluvials. Tot

això són problemes que també afecten l’ajuntament i dels quals

són corresponsables.

Per tant, jo aquí més que preguntes és donar l’enhorabona

al nou equip per haver-se posat les piles, cosa que entenc que

no va fer el Partit Popular en aquesta legislatura passada, com

tampoc no es va fer amb l’emissari de Talamanca, que tantes

vegades s’ha dut a aquesta cambra i que, per tant, també hi ha

hagut tantes discussions.

I que, bé, d’alguna manera també no sé si consta que...

també vull dir un fet que el Partit Popular ara reclama molt

aquest tema de manteniment de depuradores, quan aquest Partit

Popular va ser qui va dur aquí una llei que va fer que el cànon

de sanejament no fos finalista per la finalitat per la qual es

recapta, i ha estat el Partit Popular que ha canviat la finalitat i

ha deixat que aquest cànon no fos finalista i no anàs

precisament al manteniment i a les inversions de les

depuradores.

Per això, crec que és un tema del qual hauríem de fer una

mica de reflexió i un poc d’autocrítica en totes aquestes coses.

I bé, per la nostra part aquesta és la qüestió, no sé si també

constància, m’agradaria també que ens ho explicàs, perquè això

també és un tema molt important i un tema que afecta

precisament el problema que tractam avui i que donaria també

resposta a moltes de les qüestions que són avui damunt aquesta

taula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari...

no!, ens falta el portaveu del Grup Parlamentari El Pi.

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, jo també vull agrair la presència i la

compareixença del conseller avui aquí. També vull agrair que

el Sr. Jerez faci o aquest comentari sobre el problema que no

compareguin els nostres representants quan l’oposició ho

demana, perquè és cert, és complicat, i si no que els comentin

també què està passant al Congrés dels Diputats. 

Jo faré una reflexió només, sincerament, perquè no...

reconec que no hi estic molt avesada al tema de les depuradores

d’Eivissa, però sí que sentint una mica tot el que he escoltat

avui i a base de llegir una miqueta per la premsa, a mi hi ha una

cosa que em preocupa moltíssim i és: d’acord, sí, podem anar

fent noves depuradores, podem anar ampliant depuradores,

podem... però quin és el futur que li espera a l’illa d’Eivissa si

continua amb aquest augment brutal de població? No, vull dir,

la situació és continuar construint contínuament depuradores o

és que potser hem de començar a fer un plantejament de, de...

bé, Eivissa ha de fer un plantejament de què vol ser quan sigui

gran?

A banda, també tenim, la meva companya Campomar ho

acaba de dir, una manca d’inversions, però tenim evidentment

una limitació insular i una capacitat de la càrrega dels recursos

naturals. No sé, jo em deman si potser també hi hauria

possibles alternatives també que podrien aplicar, no sé, ara

pens en els filtres verds, no?, que es parlen a vegades... no, ja

ho sé que no per a una gran ciutat, però petites cases de camp.

Potser també es podria començar a cercar alternatives.

Però jo només deix la pregunta sobre la taula, què vol ser

Eivissa quan sigui gran, sincerament?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. També tenim la diputada

portaveu del Grup Parlamentari Mixt absent.

Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Limones. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, presidente. Gracias y bienvenidos a esta

comisión. Bueno, yo querría empezar diciéndole al Sr. Jerez

que, bueno, que también asumo mi parte de autoculpa, como

creo que debería asumirla el compañero que está en la Mesa

con el presidente, que formamos los tres parte de la Mesa, y

recordarle que, bueno, que no han sido siete meses, sino que en

agosto se dio prioridad primero a las comparecencias del

Govern y luego el período de sesiones se cerró desde el 24 de
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noviembre al 3 de febrero, y que en todas las mesas que hemos

realizado, tanto yo, como el presidente, como su compañero

que ha estado, ha estado de acuerdo con el orden del día que

hemos establecido y nunca ha instado a que se priorizara para

la comparecencia del Sr. Vidal, que, por cuestiones ha sido

hoy, pero, bueno, en todo caso también asumo la parte de culpa

que tengo y su compañero no lo podrá hacer seguramente

porque hoy no ha podido venir, pero si estuviera aquí seguro

que también la asumiría.

En cuanto a la comparecencia, pues decir eso, que es verdad

que el problema que tenemos con los malos olores y la gestión

de los lodos en la planta depuradora de Santa Eulalia es un

problema muy grave, sobre todo porque desde el principio ha

estado infradimensionada, y, bueno, eso genera problemas

sobre todo cuando el aumento de población que se da en el

verano. Pero bueno, también decirle al Sr. Jerez que le ha

echado en cara al Sr. Vidal que no tiene contacto telefónico con

el alcalde, no creo que sea tampoco un problema de no tener

contacto sino más bien creo que desde cuándo viene ese

problema, más bien creo que esto es un problema de que los

polvos del PP han dejado estos lodos, se podría decir. Creo que

el problema viene de mucho antes y es verdad que tenemos que

buscar fórmulas para que no se vuelva a repetir porque es

verdad que genera muchos problemas, pero no es un problema

que se haya causado en el verano en el que hemos entrado a

gobernar nosotros. sino que viene de mucho atrás, desde su

construcción, que ya se planificó mal, se planificó con una

infradimensión muy grande y que ahora pues tenemos lo que

tenemos, puesto que las infraestructuras no son las adecuadas

para poder llevar la gestión de los lodos adecuada que se

necesitaría. 

En cuanto a lo que ha comentado el Sr. Vidal del convenio

firmado con el consell para poder verter estos lodos en fincas

que sean rústicas, pues creo que podría ser una buena opción

para poder seguir la gestión de ellos y evitar el problema de

malos olores que tenemos.

Y, bueno, lo que querría también es preguntar sobre si

teníais algun plan de mantenimiento pensado y otras

alternativas para la gestión de lodos y evitar este problema que

sobre todo en el verano anterior fue bastante grave, y que no

queremos que vaya a más, sino que vaya a menos cada vez, y

que lo podamos solucionar, porque, como decía la compañera

Patricia Font, pues Ibiza no tiene muy claro que quiere ser de

mayor e igual tenemos que parar y pensar y redistribuir todo

para que cada vez no se aumenten los problemas debido a que

en un momento se planificó mal, pero claro, cada vez puede ir

a más porque cada vez lo que viene es más gente a vivir, más

gente durante el verano y eso lo que puede hacer es que con las

infraestructuras que tenemos reviente porque no podamos

asumir tanta población en tan poco territorio.

Y nada más, preguntarle por eso y ya está. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Contestarà de forma global

el conseller de Medi Ambient, Sr. Vicenç Vidal. Té la paraula

Sr. Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Començarem un poc, si m’ho permeten, ho

faré quasi, quasi per ordre invers, ja que el Sr. Jerez ha estat el

protagonista de la compareixença, perquè és un fet un poc

irònic, per tant, esperaré... a vostè el deixaré per al final, si

m’ho permet.

Demanen vostès un poc la preocupació de què ha passat

amb el manteniment d’aquestes depuradores, si són constants...

per què tenim aquest problema ara? Molt senzill, tots els

contractes de manteniment de les depuradores, d’explotació, es

varen reduir entre un 20 i un 25%, les despeses en això, fet que

passa a Sta. Eulària i a totes les nostres depuradores, és el

model de contractació, d’escatimar al cèntim, escatimar i

escatimar que fa que obres que haurien de ser de manteniment

es converteixin en obres d’urgència; que obres que podem

planificar en el temps haguem de córrer en el darrer moment

quan aquest sistema ha rebentat, perquè al concessionari se li

han reduït al màxim els diners que tenia per explotar aquella

depuradora, un concessionari que es limita quasi, quasi a posar

personal, a tenir una persona que encén i apaga la depuradora,

però que no té ni un duro -i perdonin l’expressió- per fer un

manteniment com toca, un manteniment preventiu, per evitar

les ruptures, per avançar-nos als problemes i per no haver de

saltar amb un contracte d’urgència que, evidentment, té uns

sobrecostos.

I en aquesta línia, Sra. Limones, fem feina, fem feina perquè

els nous contractes de manteniment de les depuradores tenguin

partides assignades per fer un manteniment preventiu, per

prevenir errors, per prevenir els mals funcionaments i per

estalviar, perquè un manteniment preventiu estalvia doblers,

potser que en els números ens surti costós, a l’inici del

contracte ens consti una mica més, però ens evitaríem tot tipus

de contractes d’emergències, com dic entre un 20 i un 25%

manco en el manteniment de depuradores, en les seves

concessions. I com deia vostè, m’ha agradat aquesta expressió,

Sra. Limones, la hi copiaré, de esos polvos esos lodos,

literalment, sí, té raó.

Si em permet, Sra. Limones, també diré que aquest

conseller compareix aquí quan se li demana, no és responsable

de les prioritats que marqui aquesta Mesa, és vera que, per

agenda, el president em va comentar en un parell d’ocasions de

poder venir i la meva agenda evidentment, idò dic que la data

que se’m va donar era a Madrid al ministeri defensant els

interessos, tot i que qualque vegada defensar els interessos

d’aquestes illes a aquest conseller li ha suposat una crítica forta.

Si em permeten també els contactes, els contactes amb el

Consell d’Eivissa, amb l’ajuntament, no li permet, Sr. Jerez,

que digui que no hi han estat, hi han estat, constants, des del

primer dia i, si no parli..., és a dir la meva primera visita a l’illa

d’Eivissa no tenia ni el meu equip nomenat, hi vaig anar i vaig

parlar amb el batlle de Santa Eulària. I és més, li he d’agrair al

batlle de Santa Eulària que va agafar el guant i es va posar a fer

feina, sí, i no tenc cap problema a dir-ho, vàrem arribar a un

acord en una reunió, li ho pot demanar, a la Conselleria de

Medi Ambient, a la delegació que tenim allà, amb tots els

batlles de l’illa, si no cerqui el dia exacte el trobarà a premsa,
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perquè va ser com una notícia, aquest conseller ha anat a

Eivissa i hi ha anat constantment a Eivissa a parlar, i

telefònicament i reunits, amb diàleg, entre tots trobarem una

solució. Això, m’ha agradat aquesta frase de vostè, Sr. Jerez,

tenim un problema en comú, cadascú des de la seva

responsabilitat hi ha de fer front.

Evidentment, què serà Eivissa? Serà el que vulgui ser quan

sigui gran, serà el que Eivissa decideixi, aquest conseller creu

en els consells insulars i creu en la gestió de cada illa, en la

perspectiva local, en aquell què volem ser. Eivissa ha de decidir

el seu model de gestió de residus, però fem tard, em sap greu

i li he de dir, i em permet, com a tècnic de medi ambient,

renyar els responsables polítics de tots els partits que hi han fet

feina, tenint un pla director que no està actualitzat, que no fa

front al repte de futur, no està pensat per a la gestió d’avui dia,

està pensat per a la gestió d’un moment donat i està caducat i

fa front als reptes que es demanaven en aquells moments, un

pla director que record que afronta els repte de la gestió de

residus d’Eivissa i Formentera, no així ara la realitat actual de

l’illa d’Eivissa. L’illa d’Eivissa d’avui en dia no té res a veure

amb l’illa d’Eivissa que tenien en aquell moment les persones

que varen planificar el sistema. 

Per tant, tenim un problema que hem de canviar aquesta

gestió dels residus en general i específicament els de fangs, la

competència és en aquest cas del consell, però evidentment

nosaltres com a interessats formam part del problema i serem

part de la solució.

Sra. Campomar, vostè es nota el seu coneixement de causa

del seu pas com a tècnica i quasi, quasi un s’empegueeix de

contestar-li segons què, evidentment el ministeri és qui... uns

convenis i d’un episodi del 2005 genera la inquietud per

planificar, i jo em deman on era el Partit Popular durant tots

aquests anys, a bombo y platillo cada any anunciant la gran

inversió a les Illes Balears en depuradores: senyors, bienvenido

Mister Marshall, gran inversió en depuradores, Plan CRECE,

inversió a fons de les Illes Balears. Vergonya els hauria de fer!,

perquè a sobre ens han enganat, han posat damunt els

pressupostos uns doblers que després no han arribat a aquestes

illes, no han arribat!, vostès governaven a les dues bandes,

vostès tenien els projectes, per què no s’han executat?

Li dic una cosa: per què licitam ara? Perquè Europa ha

estirat les orelles al ministeri, els ha dit: “senyors, que tenen uns

fons europeus, què fan, per què no actuen?” I ara, gràcies, aquí

s’han posat a licitar, fantàstic, enhorabona, molt bé, però era

quan estava planificat que ho havien de fer.

I evidentment, sí, hem d’esperar el 2018, Sr. Jerez, jo també

estic emprenyat per esperar el 2018, però m’hauria agradat que

l’illa d’Eivissa, unida com vostè ha dit, ajuntament, consell i

Govern balear haguessin reivindicat al MAGRAMA que fes els

deures, que fes la feina perquè tenia els doblers, tenia els fons

europeus, tenia la conselleria del mateix color polític,

interlocutors vàlids, perquè pel que es veu podien parlar, però

pel que es veu el Sr. Company no devia parlar amb la ministra,

això no és problema meu. 

Jo duc deu mesos aquí i des que som aquí pot estar segur

que la Direcció General de l’Aigua n’està fins al collons de mi!,

i perdonin l’expressió, de telefonades, de telefonades i de

pitjar, sí, tenim un problema, senyors, volem que executin el

conveni, senyors, tenim un problema amb les dessaladores i per

això m’ha anat com m’ha anat, pel que es veu m’han estirat,

com deia abans, les orelles ben fort.

El manteniment, el cànon, sí, Sra. Compomar, ha restat

residus el fet que el cànon de sanejament no vagi a sanejament,

ens lleva recursos per a la gestió de les nostres depuradores, és

un fet i és una realitat que no podem obviar.

I l’obsolescència del nostre sistema, les nostres

depuradores, ja ho vaig dir des del primer dia, des de les meves

primeres intervencions al Parlament, tenim una obsolescència

de les nostres instalAlacions, tenim una obsolescència perquè

han passat molts d’anys, no hem seguit amb el ritme d’inversió

que corresponia i arrossegam aquest problema a totes les illes.

Si m’ho permet, (...) de Podem, quin és el fet diferencial?

Jo -i se m’ha criticat per haver-ho dit- l’únic que se m’acudeix

és que a partir d’un moment donat, que no l’inicia... és a dir, si

vostès analitzen la demanda biològica d’oxigen de la planta, és

a dir, des del moment en què comença a funcionar malament no

coincideix amb l’entrada al Govern d’aquest conseller, és a dir,

coincideix en uns mesos, i em sap greu, atribuesc a unes

dificultats de la persona que tenia l’encomana de posar els

fangs on els havia de posar i aquest fet ha dificultat la gestió de

la depuradora. Aquestes dificultats, potser un canvi radical

perquè els altres anys no hi havia estat, és a dir, estava

infradimensionada, teníem el problema de salinitat, teníem els

abocadors, els abocaments incontrolats, les xarxes no (...), però

el problema no era tan greu, l’únic fet és que l’any passat a

l’illa d’Eivissa vàrem tenir problemes greus i seriosos per

treure els fangs, aquests problemes greus i seriosos no varen

començar, pel que diuen les dades, quan aquest conseller va

entrar, sinó que varen començar abans.

Hem intentar revertir..., perquè com els he explicat abans és

un procés biològic que es torba un temps en recuperació i no és

matemàtica, no és engegar una màquina, no és posar un botó,

sinó és crear un ecosistema de bacteris que ens depuren l’aigua.

Quan ha dit, Sr. Aitor, els problemes dels fangs no

apareixen l’any passat, a l’any passat són... fan perillar el

sistema de depuració, tiren a terra el sistema de depuració,

perdem el procés biològic, aquesta és la diferència. Recuperar-

lo, no vàrem ser capaços, no vàrem poder amb el temps que

teníem.

I ara sí, Sr. Jerez, ja començ per vostè....Mahoma no va a

la montaña, la montaña va a Mahoma, idò Mahoma ha anat a

la montaña, jo què vol que li digui? I la montaña s’ha mogut,

doncs ha anat a Eivissa i ha parlat. 

Vostè diu que no hi ha hagut diàleg. Fa dos dies el batle de

Santa Eulària estava assegut amb la directora general i amb el

gerent d’ABAQUA; el gerent d’ABAQUA ha anat a Eivissa, el

secretari també, a diverses reunions amb el consell, que és el

responsable; com vostè bé deia, a qui li toca el problema que el

gestioni. Amb aquests ens hem assegut a parlar. Vull dir que jo

el juliol vaig anar a Eivissa; he anat tres o quatre vegades a

Eivissa, vostès que controlen les meves despeses segur que
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tenen exactament els dies que he viatjat a Eivissa i que hi he

estat; per tant no digui que no hem anat a Eivissa, clar que hi

hem anat, clar que ho coneixem, i sí que he parlat amb el batle,

eh?, vull dir que jo, amb el batle de Santa Eulària, una cosa és

el debat que tenim a nivell públic i una altra cosa és que jo no

em preocupi dels seus problemes. Evidentment l’escolt,

evidentment feim feina plegats, i ja li dic que alab les seves

iniciatives per fer la gestió de fangs, perquè s’ha de

responsabilitzar, s’ha de corresponsabilitzar, cada

administració té el seu paper a jugar per evitar aquests

problemes amb els fangs.

Com deia, el tema de compareixença, ja ho he explicat...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i rialles de

l'intervinent)

Bé, disculpi. Conscients del problema, en som conscients,

i estic content, Sr. Jerez, que tots siguem conscients del

problema. Jo crec que és un avanç significatiu, tothom ara és

conscient del problema de fangs; d’una planta que havia de ser

construïda segons el pla director de 2003 ara tots som

conscients que ens fa falta aquesta planta, tothom és conscient

que hem terciaritzat el nostres sòl rústic, que l’emprar per

llogar habitatges, que l’empram per fer altres usos, i per tant el

sistema que veníem tractant habitualment de fangs no ens

serveix perquè molestam els turistes que estan en aquella finca.

Beníssim. Vull dir que si hem hagut d’arribar a aquesta situació

extrema per adonar-nos que tenim un problema i que hem de

fer unes infraestructures necessàries, com altres consells han fet

les seves infraestructures i han assumit uns costos i ho han duit

a terme, han fet unes inversions necessàries, bàsiques,

benvingut sigui que en aquesta terra comencem a parlar

d’infraestructures bàsiques i ens deixem anar de Palma Arena

i palaus de congressos, i comencem a parlar d’allò bàsic, del

que funciona: que l’aigua surti per la nostra aixeta, i després

aquesta aigua quan sigui tornada al medi natural pugui ser

reutilitzada o torni a la mar sense contaminar-la. Som

conscients, conscients des de la conselleria. 

El manteniment; es fa el manteniment. Evidentment, com ja

ho he dit, el llistat de les inversions de l’anterior legislatura i

(...), que el nivell d’inversió en aquesta planta no ha canviat, és

baix, no ens enganem, però és baix perquè s’espera aquesta

remodelació i es fa per eficiència econòmica, tant jo com la

resta, però li dic que el problema clau en aquest cas concret de

Santa Eulària com de l’illa d’Eivissa no va ser la manca de

manteniment, no va ser de manteniment, que evidentment

sempre es pot millorar, hi ha molts de doblers a gastar-hi, va

ser la gestió dels fangs. I reiteraré que l’únic fet que diferencia

el període és aquest temps.

El pla de manteniment, com li dic, no és una qüestió que

haguem de millorar, que haguem de fer un pla. Hem de poder

invertir. Vostès varen retallar el que podíem invertir en les

concessions; la concessió de Santa Eulària la varen fer vostès;

jo ara he d’invertir una inversió extraordinària, amb

emergència, amb costos (...), i evidentment feim feina per

millorar la planta, però exigim i esperam que s’executi, que ara

sí el ministeri compleixi el seu fet. En l’adjudicació, com vostè

pot pensar, nosaltres poc a dir tenim; el ministeri ha adjudicat

(...); en el que sí li hem insistit és perquè el que s’han estalviat

a la licitació torni a l’illa d’Eivissa perquè crec que és just, crec

que és just que el que s’ha estalviat el ministeri no se’n vagi

d’aquesta terra, que el que se’ns ha promès s’inverteixi aquí.

ColAlaboració administrativa. Evidentment, des del primer

moment n’hi va haver, reunit amb tots els batles per parlar

d’aigua i per parlar de fangs; el mes de juliol, des del principi,

des del minut zero, li puc assegurar que hem fet feina en

colAlaboració amb el consell, conscienciant de la gravetat del

problema, explicant a tots els batles que eren clau perquè a

l’hora que ens aturaven els camions eren les policies locals, a

l’hora que ens evitaven abocar per a cultiu agrari eren les

administracions locals, per explicar-los la importància d’allò:

o triàvem si molestàvem aquells veïnats, que jo entenc que a

ningú no li agradi que li aboquin fangs per a ús agrari devora,

però aquell problema ens estava generant un problema de

depuració, que no podíem depurar com tocava, i vàrem fer una

feina de conscienciació, d’explicar a tots els nous equips de

govern, a tothom que gestionava, dir-los “escolta, hi ha un

problema greu, no tenim les infraestructures, no hem fet els

deures, per tant gestionem-ho”. Evidentment hem fet feina

durant tot aquest temps per explicar-ho i convèncer tothom. 

Als ajuntament els hem de facilitar la feina, els ho hem

d’explicar i hem de colAlaborar amb ells. A les seves xarxes s’hi

ha de fer feina, s’hi ha de fer feina per evitar aquests

vessaments accidentals que ens maten el procés biològic, és un

repte que hem de fer feina; ens passa a Santa Eulària com ens

passa a altres ciutats, no hem de fer una cosa que no és. Vull dir

que aquests abocaments incontrolats ens varen generar molts de

problemes.

Com bé vostè ha dit és un problema en comú, un problema

en comú que hem d’afrontar, l’administració que és competent,

que en aquest cas és l’ajuntament, que ens delega a l’ABAQUA

la gestió, i per tant entre tots dos tenim un problema, perquè ell

és qui gestiona, i nosaltres ho gestionarem -Sr. Jerez no es posi

tan nerviós-, evidentment nosaltres hem de gestionar la

depuradora, però evidentment és un problema en comú i hem

de fer front a aquest problema en comú. ColAlaboració, tota, i

l’he agraïda quan l’he tenguda.

El dipòsit temporal, Sr. Jerez, estam fent feina per Ca na

Putxa, per fer-ho legalment, m’explic?, per fer-ho legalment,

com toca, amb els permisos i els informes pertinents, amb un

dipòsit temporal. Esperam que amb la construcció després

puguin ser tractats aquests fangs, això és el camí que estam

fent. Vostès el 2014, ABAQUA mateix, varen fer uns escrits

per demanar ajuda al Consell Insular d’Eivissa, comandat en

aquell moment per vostès mateixos, per fer una (...) temporal a

Sa Coma, cosa que no va ser permesa i que no es va poder dur

a terme. Nosaltres feim feina per..., és a dir, cercant..., és a dir,

em sorprèn que ara vostè em demani com tenim el tema de (...)

temporal, quan vostès no varen acceptar aquesta solució en el

seu moment i governaven a les dues bandes. Ara estam fent

feina, feim feina com he dit, per dur a Ca na Putxa amb tota

garantia, legalment.

Si em permeten, després, altres temes que ha dit vostè del

21 de març, que hi havia aquesta proposta des del 21 de març,

ja li dic, hi ha hagut la reunió del batle amb la directora general

i amb el gerent d’ABAQUA; des de 21 de març, que vostè ha
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dit que varen fer aquesta reunió, ja hi ha hagut un desplaçament

de tècnics a l’illa d’Eivissa; des del 21 de març no, des de

sempre feim feina per aquest problema amb el consell, i ara

estam contents que tots els batles en siguin conscients i

s’impliquin en la tasca. Entre tots trobarem la solució, n’estic

convençut. Ja li he dit renovació de la depuradora és la clau,

però també hem de tenir la planta; amb aquests dos elements

junts -dins aquesta legislatura esperam tenir-los- podrem fer

front al problema dels fangs.

No sé si he deixat qualcú i, si no, em quedarà el darrer torn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèpliques.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez. Té cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

tenc la sensació que sortirem d’aquesta comissió igual o més

preocupats del que hem entrat, perquè jo li plantej una sèrie de

qüestions que vostè encara en aquest moment no m’ha sabut

resoldre. No, no, no m’ha sabut resoldre. A mi m’agradaria que

m’hagués pogut dir quina solució immediata tenen en relació

amb l’abocament de fangs, i si evidentment ho pot assumir

l’abocador de Ca na Putxa. Dues setmanes després d’aquesta

reunió de batles encara vostè no sap determinar, d’acord amb

els informes jurídics que sembla ser que encara està

confeccionant, si això serà així o no, i si no és així

possiblement tornem a tenir el mateix problema que teníem

abans per una qüestió molt clara: perquè possiblement vostè no

s’hagi pogut anticipar o no hagi pogut anticipar-se a la qüestió,

però el que no és possible és que un any després que es

produeixen aquestes olors a l’indret de Santa Eulària com a

conseqüència d’una manca de manteniment de la mateixa

estació depuradora, tornem a tenir el mateix problema a les

portes d’una temporada turística. No és possible que estiguem

un any pendents precisament d’això. A vostè li ha falta manca,

manca d’anticipació.

En segon lloc no li ho puc acceptar, i no li puc acceptar que

vostè digui que això és culpa únicament i exclusiva dels

governs del Partit Popular, i no li ho accept per què?, perquè

miri, des de l’any 2003 està aprovat el Pla director sectorial,

però vostè ho sap i no tenc perquè dir-li, no tenc per què

recordar, que des de l’any 2003 no ha governat aquesta

comunitat autònoma ni el consell insular en exclusiva el Partit

Popular. Per tant hi ha qüestions que vostè abans d’esmentar-

les hauria de pensar dues vegades, perquè tot té un retorn, i

aquest és un dels retorns, eh? Per tant atribuir la responsabilitat

del manteniment exclusiva al Partit Popular crec que és un

error totalment intencionat per la seva part.

Però no només li diré això, sinó que li diré que precisament

l’any 2007 es varen prioritzar altres estacions depuradores amb

governs progressistes abans que prioritzar sobre aquelles

instalAlacions depuradores que havien de tenir més prioritat

sobre les altres, i una estació depuradora que havia de tenir més

prioritat a l’hora de mantenir-se era precisament l’estació

depuradora d’aigües residuals de Santa Eulària; però el govern

del Sr. Antich, en el qual vostès també participaven, va decidir

prioritzar en unes altres estacions depuradores i hi va haver una

alteració del pressupost perquè això fos d’aquesta manera. Per

tant, cert, Sr. Conseller, de aquellos polvos, de aquellos polvos,

estos lodos, estos lodos.

I també li he de dir una altra cosa. Em diu vostè si

fiscalitzam els seus viatges a Eivissa, és anecdòtic, però no

podem Sr. Conseller, no podem fiscalitzar la seva despesa, no

podem, no podem, no, no, jo li diré perquè, perquè vostès no

publiquen el que es gasten, perquè vostès no compleixen amb

la Llei de bon govern, perquè li hem presentat més de 120

preguntes, demanant que publiquin les despeses superiors a 500

euros. Per això, precisament, no li podem fiscalitzar a vostè la

seva acció de govern en l’econòmic, per tant no em vengui a dir

vostè que nosaltres sabem perfectament les despeses que tenen,

no, no perquè precisament vostès no són transparents, sinó que

són el govern de l’opacitat, així de clar li ho dic. De fet, miri el

què li he passat precisament a una consellera, de Menorca

precisament, per aquesta precisa qüestió, que avui han hagut de

reaccionar nomenant-ne una altra. I veurem així fins quants.

I poca cosa més Sr. Conseller, li he d’afegir,...

(Remor de veus)

... jo crec que ha quedat clar, insistesc una vegada més,

preocupació, possiblement més de la que hauríem de tenir

abans d’aquesta compareixença.

Dir-li que tenim presentades més compareixences per altres

qüestions i esper i confiï que no torni succeir el que ha succeït

amb aquesta, confiï i esper, perquè això sí que és veritat que

seria obstaculitzar la feina d’oposició que a nosaltres ens

correspon. I confiar, no sé si a Déu o a qui confiar, o a qui

confiar, perquè a vostè tenc dubtes de confiar-li res, que aquest

estiu tenguem sort i a Santa Eulària no tenguem precisament els

problemes que hem tengut durant la darrera temporada

turística. Una qüestió que alarma, que preocupa i que en aquest

precís moment s’estan rebent, i li ho dic, consultes de molts de

turistes que els agradaria repetir en aquest indret i s’estan

plantejant no fer-ho precisament perquè aquesta planta

depuradora té els inconvenients que té, a causa i gràcies a qui

vostè precisament ja sap.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que no tenía pensado

intervenir, pero bueno, al final no me he podido resistir. 

Sr. (...), creo que ha sido elegante en su respuesta, ha sido

muy elegante y muchas gracias, los silencios son mucho más

elocuentes que las palabras. Y claro, cuando repite varias veces

ante mi pregunta si están metiendo los lodos debajo de la

alfombra, usted me contesta de una forma elegante, pero luego
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le comenta al Sr. Jerez, insistiendo un par de veces, que a partir

de ahora la gestión de lodos se hará de una forma legal, ese

silenci es de lo más estruendoso.

Por lo tanto, entendemos que sí, que es verdad que usted

tiene un plan B que es hacer las cosas de una forma diligente y

legal. Y el plan B del Partido Popular se basa en las tres B, en

Bárcenas, en blanqueo y de bueno, si ganamos las elecciones

seguimos gestionando los lodos igual de mal.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, conseller, per les respostes a totes les preguntes i

sobretot a aquesta..., la que jo li he (...), em preocupa molt

aquest fet que el Partit Popular..., aquests retalls en el

manteniment de les depuradores, crec que és un greu problema

que ha agreujat molt la situació d’aquestes instalAlacions i la

situació dels ciutadans que pateixen les molèsties que donen les

instalAlacions d’aquests tipus.

Jo crec que tots, sobretot tots els grups parlamentaris i tots

els partits polítics i tots els que som en aquesta cambra hauríem

de ser conscients que el medi ambient i, en aquest cas, temes

d’aigües i sistemes de depuració, només hi prestam atenció

quan ens molesta, i quan no molesten sembla que no hi hem de

dedicar ni un euro, ni ens preocupen gaire. Això és molt trist,

crec que fa falta una bona planificació, són temes que fa molt

de temps que s’haurien d’haver encarat i donar-hi la

importància que pertoca, no només per ser una comunitat

eminentment turística, sinó també per ser una comunitat que té

uns deures amb els seus residents.

Però bé, a mi el que me molesta una mica, m’ha molestat

molt el to del Sr. Jerez, que parli diguem del conseller i digui

que el conseller no s’ha anticipat, i jo diria, i quines EDAR va

prioritzar el Partit Popular durant quatre anys? Cap, cap, no és

que ja no s’anticipàs el Sr. Company, Sr. Jerez, és que ni

anticipar, ni va fer res, ni a posteriori, ni res, és a dir, cap, cap.

Ja no només és que tal vegada vostè pugui retreure quines

prioritzacions es varen donar en altres moments, això no ho sé,

però el que està clar és que el ministeri, durant els quatre anys

que vostès varen governar aquesta legislatura passada, cap, cap

depuradora de les que tenia planificades o de les que el

ministeri havia de fer.

Això és el que ens passa per tenir una comunitat que ha de

viure de les llimones que ens donen, diguem, l’Estat, això és el

que ens passa, per tenir una comunitat infrafinançada, espoliada

i a la qual per això ens hem de sotmetre, diguem, als desitjos o

a les voluntats i a les alegries que tenen a Madrid i que només

se’n recorden de nosaltres quan vénen de vacances aquí, o quan

demanen per tenir, diguem, un vaixell a Cabrera. 

Això és el que ens passa en aquesta comunitat, això és el

que crec que entre tots hauríem de canviar i que en aquesta

cambra sí que hauríem de fer, diguem, un esforç tots per a

realment tenir la sobirania fiscal pròpia que ens permetés donar

no tan sols uns serveis bàsics de què sempre parlam, com és

educació i salut, sinó també altres serveis, que també són

bàsics, com també és el tema de medi ambient que en aquest

moment parlam del tema de les depuradoers; hi ha altres temes

també que afecten el medi ambient i que també són important

i que en altres moments també se’n pot parlar, i com temes de

transport, com tants altres serveis que els nostres ciutadans, fins

i tot els nostres visitants requereixen. 

I per tant, crec que la postura del Sr. Jerez hauria d’haver

estat una mica autocrítica amb la gestió del Sr. Company durant

aquests darrers quatre anys, crec que hagués estat més creïble

i, com a MÉS per Mallorca, hauríem respectat més la seva

intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. No en faré ús, només repetir les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, President. Sí, nada, decirle al Sr. Jerez,

que ha hecho referencia a que en 2007 el Govern del Sr. Antich

priorizó en otras depuradoras, decirle ¿por qué no priorizaron

ustedes la de Santa Eulalia en 2011? No me va a poder

contestar porque es una pregunta que me he hecho yo..., si tan

prioritaria era para ustedes, ¿por qué no priorizaron en 2011?

Que han estado cuatro años gobernando y no hicieron

absolutamente nada.

Venir ahora a pedir que el Sr. Vidal se anticipara, cuando

el problema venía de la legislatura que ustedes estaban

gobernando, en la que podían haber priorizado y haber

solucionado los problemas que tan grave ve ahora y que no

solucionó Antich en el 2007.

Y en cuanto a lo que ha dicho de que no puede ver los

gastos que tiene por la transparencia que la nueva..., no se

preocupe que la nueva consellera seguro que consigue tener

iniciativas más transparentes que las de enterrar cajas de Cola-

Cao en los terrenos donde se descubrió que se hacía.

Y por último, agradecer al conseller la intervención que ha

tenido, las respuestas que nos ha dado, y desearle que tenga un

buen trabajo para conseguir el objetivo que debemos tener
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todos, que es que el problema que tenemos con los olores en

Santa Eulalia se minimice, se elimine, y poder seguir

trabajando para conseguir esto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Passam al torn de rèplica del

Sr. Conseller. Té la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Jerez, el Sr. Company normalment em sorprèn sempre

i té una capacitat oratòria molt bona i sempre té aquest joc

polític de sorpresa. Però vostè li he de reconèixer que avui li ha

guanyat al Sr. Company, miri que el Sr. Company sempre té

aquest pusch, la gràcia, aquest joc, d’“i tu més” i pim-pam, que

de vegades en els mitjans queda molt divertit, però a la realitat

als ciutadans quan els han de solucionar un problema, poc

l’importen. I avui vostè ha fet un discurs, i jo trob que vostè

quan el Partit Popular té una intervenció complicada, el posa a

vostè que sempre juga en la línia, i li he de reconèixer que té

una capacitat d’oratòria bona, vull dir aquest joc, aquest

intentar, però els fets són els fets.

Jo li puc dir una cosa, que tal vegada serà una revelació per

a vostè, aquest conseller li assegura, i escolti’m bé, que les

prioritats les marcaran els tècnics, les marcaran en aquelles

depuradores que tenguin més problemes. És més, no miraré, i

escolti’m bé, no miraré el color polític d’allà on es farà la

inversió. M’agradaria que tots els consellers, m’és igual de quin

partit, retregui’m, fins i tot del meu, puguin dir això; jo els

garantesc que jo, Vicenç Vidal, i el meu equip, no miram el

color polític d’un ajuntament quan toca a la nostra porta i ens

diu que té un problema. I això és el que vostè a qualque

moment ha volgut insinuar. I li dic això perquè jo he estat

regidor deu anys d’un municipi, deu anys he estat regidor d’un

municipi, eh! I a mi li puc assegurar que segons quins

consellers no m’han rebut. A la meva porta, tots els

ajuntaments, tots els regidors la tenen oberta. I si la meva

agenda va com va i de vegades és complicat trobar un buit, és

perquè rebem a tothom i amb criteris tècnics donam la resposta.

I a tothom que podem donar una mà, evidentment. Però com

vostè bé ha dit, el problema és un problema comú.

I Sr. Jerez, no s’encomani a Déu, permeti’m que jo a Déu

no m’encoman, és a dir, m’encoman..., m’encoman,

m’encoman..., jo li diré a qui m’encoman, sap a qui

m’encoman? M’encoman a la bona feina dels tècnics

d’ABAQUA, que són uns grans professionals, que es mereixen

un respecte, que posen solucions als problemes, que tenen un

enfocament tècnic, que no tenen aquestes (...) i aquests biaixos

polítics que ens han dut a segons quines situacions; que

plantegen solucions, que hi fan feina i que estan en diàleg amb

els tècnics del consell i amb els tècnics dels ajuntaments. I

potser si en aquesta terra se’ls hagués escoltat una mica més a

segons quins moments no tendríem segons quins problemes.

Per tant, confiï amb la bona feina del consell insular, amb

la bona feina de l’Ajuntament de Santa Eulària i amb la bona

feina que podem fer amb el nostre equip per a aquest estiu, tot

i la temporada rècord que s’espera a l’illa d’Eivissa, que

qualque dia ens haurem de plantejar el nostre sostre, però tot i

aquesta temporada rècord, passar un bon estiu.

I no s’equivoqui, ja li dic, el problema de manteniment, el

problema de la salinitat, el problema dels vessaments que té

aquesta depuradora, els ha tengut tots els anys. I el problema

que vàrem tenir l’any passat, no s’equivoqui, per la gestió dels

fangs, per no treure els fangs. Li he dit que a l’estiu cada

setmana s’han de treure els fangs de Santa Eulària, si no fem

això tendrem un problema; si no podem tenir aquests

apilaments temporals tendrem un problema. El 2014 es va

intentar a Sa Coma, no es va aconseguir. Jo li dic que ho

tornaré fer, que ho faré, que ho demanaré, que ho estam

tramitant, no des de fa dues setmanes, com vostè diu, duim tot

l’hivern fent feina en aquest tema i fem feina per dur-ho

legalment, repetesc, ja sé que això tal vegada pot semblar

sorprenent, a Ca Na Putxa. Fem feina, tots els informes i tot

com toca, per intentar-ho i per aconseguir-ho.

Per tant, no em demani anticipació, evidentment m’estic

anticipant a la situació d’aquest estiu, que en seré responsable,

Sr. Jerez, en seré responsable de l’herència rebuda. Però com

vostè es pot imaginar, quan vaig entrar el juliol, i vostè si no

demani en realitat a Santa Eulària, els problemes no venien del

juliol quan jo vaig entrar, ja hi havia aquest problema, des del

minut zero. Per tant, no em responsabilitzi totalment d’això.

Per tant, sí senyor! Veurem aquest any, fem feina per a això,

però ja li dic, tampoc no vulgui que jo m’anticipi a una jugada.

I disculpi, jo el 2005, quan aquesta depuradora ja no

funcionava bé, ja generava aquests daixons, bàsicament crec

que en aquella època vivia per Argentina. Per tant, vivia prou

enfora d’aquest problema i els que l’havien de solucionar i fer-

hi front no varen fer la tasca, què hem de fer? Jo assumesc la

meva responsabilitat, a partir del dia que en sóc conseller i a

partir del que em deixen. Tampoc, miracles, com vostè digui,

a Lourdes; vull dir, si vostè creu en Déu i es vol encomanar a

Déu, resi dos parenostres i tal vegada ens anirà millor. Eh!, si

vostè creu que ha de funcionar, faci-ho! Però jo li dic que faré

feina amb els tècnics d’ABAQUA, amb el consell, amb

l’ajuntament per fer front al problema, que li he dit que no

l’identifica bé, que són els fangs, no sols el manteniment,

evidentment l’infradimensionament en el part. 

Transparència en les meves despeses. Sí, transparents

senyor..., és a dir que vostè tenen totes les meves despeses en

preguntes parlamentàries que m’han fet i no digui que no les té.

Evidentment es publicaran a la web, no passi pena, és un

compromís d’aquest Govern que complirem. Però ara mateix

vostè, com a diputat, si no ho demani al seu grup parlamentari,

ara, perdoni, no sé si és la Sra. Mercadal que em sol demanar

les despeses..., o sí crec que és la Sra. Mercadal, disculpi,

perquè tal vegada he dit que era vostè que tenia les meves

despeses i tal vegada és la Sra. Mercadal, disculpi perquè ara

no sé com es tenen repartit qui mira les meves despeses. I no es

preocupi que no trobarà despeses que no es deguin al meu

càrrec. No, no, ho dic, jo li dic, jo li dic, tranquil, trobarà dinars

de feina, trobarà viatges a Eivissa, i és més, aquest conseller, a

sobre, quan viatge a les illes s’hi queda per fer totes les
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reunions i per l’endemà ser al lloc. Ho dic perquè quedi prou

clar que aquests tipus de coses..., això.

Però ja li dic, i li repetesc, farem feina amb criteris tècnics,

prioritzem els problemes, fem front als problemes, però ja li

dic, la solució, la remodelació està en mans del ministeri, que

es cansaran de sentir-me. La planta la construeix el consell, ja

té tots els nostres permisos i ho hem agilitat el màxim possible

perquè sabíem que era una prioritat. I esper la colAlaboració de

l’ajuntament, del consell per a aquest estiu tenir un tractament

de fangs adequat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Donam per acabada la

compareixença. Volem agrair la presència del Sr. Conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Sr. Vicenç Vidal i del

seu equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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