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EL SR. PRESIDENT:

Hola, bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Tania
Marí.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, Santi Tadeo substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

1) Compareixença RGE núm. 10450/17, del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la despesa
de la gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa
Eulària.

Bé, passam al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la compareixença del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, escrit RGE núm. 10450/17, per tal que
informi sobre la despesa de la gestió dels fangs provinents de
la depuradora de Santa Eulàlia.

Hi assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de la Sra. Joana
Maria Garau, directora general de Recursos Hídrics, i de la Sra.
Gloria Franquet, cap de comunicació. Té la paraula el Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, president. Com que sé que hi ha diputats que han
de prendre vols, intentaré ser breu, tot i que hem començat amb
retard.

Primer de tot vull manifestar la meva sorpresa perquè se’m
convoca de forma urgent, per debatre en comissió, per
demanar-me explicacions sobre una decisió de la qual jo no
form part, una decisió presa per una altra institució, a la qual
se’m demana a mi que comparegui per donar explicacions.
Consider important remarcar que en el marc d’aquesta
compareixença, qui hauria donat explicacions envers el
procediment del contenciós administratiu posat pel consell cap
a l’ajuntament, correspondria al consell donar les explicacions
pertinents. Com a conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca he de donar explicacions de les meves gestions, de les
meves responsabilitats. Trob, per tant, una urgència, no entenc
el fet perquè els fangs de Santa Eulàlia els gestionam nosaltres
a través de les instruccions rebudes i el fet és un contenciós
entre dues administracions, de la qual la meva no en forma part.

Per tant, tampoc no deu ser de tant interès si diversos
proposants d’aquesta moció no són avui aquí presents.

No serà aquest el primer pic que aquest conseller es
manifesta sobre aquest tema. Ho hem manifestat en quatre
respostes orals, de les quals tal vegada el Sr. Jerez en farà
extrets posteriors, o el Partit Popular n’ha fet extrets quan he
manifestat que no estava molt content damunt aquest tema.
Reiteradament ho hem manifestat, sí puc dir que no estic molt
content perquè així com s’han duit les coses. Quatre preguntes
orals, dues sol·licituds de documentació, deu preguntes escrites
i avui una compareixença. Aquest conseller només per aquest
tema potser hagi donat més explicacions que molts d’altres
consellers que han estat els seus antecessors.

Però passem al tema. Primer farem una classe bàsica de
competències, principi fonamental i el més important en aquest
tema. L’ajuntament és el responsable de la depuració, ens té
amb una encomanda de gestió d’ABAQUA la seva gestió. Per
tant, com a president d’ABAQUA i no com a conseller, sóc un
encarregat, un gestor que fa una feina per l’ajuntament,
gestionar la seva depuradora. Per una altra banda, el Consell
Insular d’Eivissa és el responsable del tractament de tots els
residus amb un sistema unificat, on el Pla director sectorial
estableix clarament que és ell el responsable del tractament i
específicament els residus de llots de depuradora s’han
d’adaptar a una planta de mecanització i/o a una planta de
compostatge, en funció de la seva naturalesa. 

Com bé saben els diputats de l’illa d’Eivissa aquí presents,
el Pla director sectorial preveia aquesta infraestructura per a
2003, fa més de catorze anys. Moltes de compareixences
haurien de demanar explicacions per què fa catorze anys que
aquestes infraestructures a dia d’avui no estan construïdes. Els
puc dir que han passat els tràmits ambientals sota la
responsabilitat d’aquest conseller. Però fins el moment, fins a
l’arribada d’aquest conseller, que han fet els tràmits ambientals,
aquestes infraestructures no havien estat ni tan sols entrades a
avaluació d’impacte ambiental. Però el Pla director mentre no
hi havia aquestes infraestructures que el Consell d’Eivissa
havia de construir per a la reutilització d’aquest material per a
l’abonament agrari.

Però posem el punt de partida, és a dir, per tant, nosaltres
som una empresa que gestiona una depuradora, competència de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia que fa una encomanda a una
empresa pública ABAQUA i som uns clients d’un gestor de
residus, que és el consell, amb el seu concessionari, que és el
responsable de la gestió i el tractament dels residus a l’illa
d’Eivissa. Si em permeten el paral·lelisme perquè s’entengui,
a qualsevol municipi de Mallorca seria el consell qui marca les
tarifes i Tirme a qui hem de pagar i després amb el cànon el
Govern paga aquest tractament de fangs.

Fetes aquests aclariments primers, assumim la gestió de les
depuradores el 2015 just arribar. Just arribar i hem d’entendre
un poc en què ens trobam. En aquells moments, a mesos
anteriors, hi havia hagut un fort rebuig social a allò que era
l’aplicació de fangs en ús agrari, hi havia hagut un conflicte
social que no volia que s’empressin aquests fangs per a aquest
ús. I per tant, feia mesos que no s’extreien els fangs de les
depuradores i vàrem arribar i vàrem trobar una situació de greu
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risc i de no-funcionament de les depuradores. Aquesta situació,
perquè es facin una idea, és a dir, a la situació del mes de maig
estàvem en ple col·lapse del sistema, més propi de finals de
temporada de setembre o octubre. 

Això va fer jugar un fort handicap que en aquell moment,
a més a més respecte d’una depuradora que segons tota la
planificació, segons tots els projectes per part del ministeri, ja
havia d’haver estat ampliada fa moltíssims anys. Per tant, es
sumava una mala gestió, una acumulació de fangs per evitar un
conflicte social i que una depuradora ja estava
sobrepassadíssima de la seva capacitat. Prova d’aquest fet és
que ja hi havia un projecte per part del ministeri, amb diferents
convenis, amb fons europeus, per a la seva ampliació,
ampliació que ara mateix s’està executant i duent a terme. És
important saber aquell punt de partida, aquella situació d’aquell
conflicte social d’aquell moment.

El tractament de llots, tot el tractament de les depuradores
es financen mitjançant cànon, el cànon el pagam tots els
ciutadans, el Govern el recapta i serveix per pagar la gestió
d’aquestes depuradores. Per tant, totes les despeses derivades
d’aquests fets els paga el cànon. Evidentment només paguen els
seus gestors, per exemple pagam a l’Ajuntament de Palma que
a través d’EMAYA gestiona els seus fangs, pagam a Sant
Llorenç que gestiona els seus fangs, pagam als diferents
ajuntaments que ho fan, o pagam a ABAQUA que és l’empresa
pública que gestiona tots els fangs i totes les depuradores. I ens
presenten totes les factures corresponents a cànons i nosaltres
pagam.

Des del principi d’aquesta legislatura, el consell insular ha
considerat inoportú l’aplicació agrària d’aquests fangs, ha
considerat que era un residu. És a dir, un canvi de paradigma,
passar de ser un material d’abonament agrari a un residu. Pot
semblar un matís, però no és un matís, és un canvi de
paradigma que dóna unes implicacions a la gestió molt
importants i d’aquí ve ABAQUA no és un gestor de residus,
ABAQUA és un gestor de depuradores, és un gestor de
distribució d’aigua, és un gestor de (...), però no és un gestor de
residus. A l’illa d’Eivissa el gestor encomanat per gestionar
aquests residus, el que té la competència de gestionar residus
és el consell i en derivada la seva concessionària GIREF. Per
tant, quedi clar que l’Agència Balear de l’Aigua, la Direcció
General de Recursos Hídrics no són gestor de residus. Si
donam la consideració de residu a aquest material i no la de
material per recuperar un ús agrari, canvia molt el paradigma.

Davant aquest fet nosaltres vàrem dur a terme tot un conjunt
de propostes per tirar endavant, es va plantejar fer si el
problema era la qualitat d’assecament dels fangs per a
l’aplicació agrària, fer una planta d’assecament en terrenys
propis del Govern, una habilitació d’una cel·la concreta a Ca
Na Putxa, un advertiment a tots els diputats d’Eivissa, Ca Na
Putxa, pensin en la gestió de residus, pensin en el futur i els ho
dic des del cor perquè crec que és un dels problemes més greus
al qual vostès no hi estan fent front. L’habilitació d’una
pedrera, una antiga pedrera que pot ser un bon material per a la
seva càrrega orgànica, per a la seva restauració, en part era una
alternativa que també vàrem analitzar, recuperar l’ús agrari,
intentar convèncer el consell que era una aplicació agrària i no
era una aplicació de tractament de residus. Però evidentment es

va considerar que era un residu i nosaltres estem  a allò que
digui l’administració competent, com no podia ser d’altra
manera i respectam les competències. Aquest conseller és un
conseller municipalista, és un conseller que respecta els
consells i que respecta el Govern, aquesta divisió de poders.
Cada illa ha decidit el seu model, cada illa ha planificat com
vol dur la gestió dels residus i no serà aquest que ho canviï.

Les propostes que nosaltres consideràvem més oportunes i
que seguim entenent que podien donar una porta de sortida, era
l’elaboració d’un conveni, i així ho vàrem expressar en
diferents ocasions, perquè aquesta figura del conveni permetia
que cada administració, des del seu rol i des de les seves
competències, facilitàs aquell fet, arribar a un punt d’acord.

Havíem tengut un problema; podem anar a cercar
responsables -crec que n’he fet una pinzellada- però no és
necessari, vull dir que es va fer un col·lapse d’aquella
depuradora perquè no s’havien tret els fangs oportunament; no
estava amb capacitat, teníem un problema, i nosaltres
reconeixem que l’ajuntament va actuar de bona fe, però
probablement fora de les seves competències per dur-ho a
terme; evidentment, però, (...). El juny de 2016 el consell, és a
dir, el responsable en gestió de residus de l’illa d’Eivissa, ens
diu a ABAQUA com hem de gestionar els fangs; ens diu que
els hem de dur a la UTE GIREF, al concessionari, i que aquest
serà el que procedirà a la tramesa a planta per al seu tractament. 

Perquè es facin una idea vull donar una estimació dels
costos d’ara mateix. El 2016 es varen gastar 813.452,59 euros
en el transport dels fangs de l’illa d’Eivissa cap a la península
per al seu tractament; el 2017, a dia d’avui duim gastats
649.179,22 euros en el transport dels fangs cap a la península.
Perdonin, nosaltres hem pagat al concessionari, que és el
responsable de la gestió d’aquests residus i que ens traspassa
aquests costos, puntualització bastant important.

El passat el mes de març crec que es produeix també un
altre fet important i a destacar, i crec que hem de reconèixer
també que en el seu moment hi va haver un canvi de paradigma
que va generar uns certs problemes. Ara mateix hi ha tornat a
haver un informe tècnic que genera tota una obertura de portes
i d’esperança a l’hora de tractar aquests llots; l’informe del
Consell d’Eivissa considera que el tractament de fangs que feia
Santa Eulària, és a dir, el compostatge, aquest tipus
d’assecament, el podríem considerar com un pretractament. Si
atenem aquesta paraula de pretractament i no ho assumim com
un tractament sinó com una preparació per al seu ús agrari
podríem així, doncs, obrir un ventall de possibilitats, i
nosaltres, des de l’Agència Balear de l’Aigua, obrir una nova
licitació amb un contracte per fer aquest tipus de
pretractaments. Crec que és important, i així com vaig dir que
era un canvi de paradigma l’anterior i que havia generat un
problema, aquest informe de març genera una nova porta de
diàleg, una nova porta d’esperança per solucionar aquest
conflicte.

Crec que estam en condicions de treure aquest contracte que
abaratirà els costos que els he esmentat. Consider que a l’illa
d’Eivissa no és sostenible anar fent aquesta despesa en el
transport de fangs sinó que el que hem de fer és seguir
millorant el sistema de depuració, seguir millorant les
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infraestructures i no gastar aquests diners en aquest transport,
però mentrestant és una solució que ha solucionat un problema
puntual; una solució puntual s’ha convertir en una solució
estructural, cosa que no ha de ser així, i esperem que el consell
segueixi fent les passes necessàries per a la planta de tractament
i, mentrestant, se’ns autoritzi, se’ns permeti, com diu aquest
informe, fer aquests pretractaments.

Per tant, a tall de conclusions, primer, crec que tots som
responsables, tots els gestors del Consell d’Eivissa, i sense cap
tipus de rancor, però fa 14 anys que aquesta infraestructura
hauria d’estar construïda, i el fet que no estigui construïda una
infraestructura bàsica de país, necessària per tirar endavant, fa
que tenguem aquests problemes a dia d’avui, 14 anys tard en
una infraestructura bàsica. L’Ajuntament de Santa Eulària ha
actuat de forma responsable, ho he de reconèixer, evidentment,
però fora de les seves competències; això ha generat aquests
pols de fricció que nosaltres consideràvem que la solució del
conveni podria donar una sortida oportuna per a tots. El Govern
està sempre i ha estat sempre disposat a assumir les despeses
derivades d’aquells tractaments que es varen produir el 2015 i
el 2016; ho he dit avui, ho he dit en totes les declaracions que
he fet; si se m’articula de forma competencial nosaltres no
tenim cap problema a posar els diners damunt la taula, el cànon
està fet per a aquest tipus de despesa però s’ha de fer de forma
correcta. Nosaltres no vàrem encarregar cap feina, per tant jo
no he d’assumir cap despesa.

El canvi de punt de partida que ens permet el nou estudi, el
nou informe elaborat pel consell, genera il·lusió, genera que
puguem recuperar el tractament, que puguem fer un
compostatge i que puguem reaprofitar aquests materials per a
un ús agrari, i esperem que aquest tipus de material no generi
un rebuig social a l’illa d’Eivissa. 

Per tant m’agradaria deixar clar, com a darrera conclusió,
que no ens hem negat mai a pagar, però evidentment ara hi ha
un conflicte entre dues administracions en via judicial que jo no
en sóc ni el responsable ni puc retirar cap de les dues parts, ni
defensar una part ni retirar l’altra, i esper el benentès que
l’Ajuntament de Santa Eulària i el Consell d’Eivissa arribin als
punts d’acord necessaris. Sempre aquí em tendran a disposició
per intentar fer de pont entre les dues administracions. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Continuem. Per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

De forma agrupada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si contesta de forma global, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc volem
demanar disculpes, demanar disculpes perquè ens falta un
membre en aquesta comissió, per motius que en aquests
moments desconeixem, i agraïm també el detall que ha tengut
el Grup Parlamentari Podem a fi que aquesta comissió es
pogués celebrar. Crec que és de justícia dir això per començar.

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per comparèixer en aquest
parlament, especialment per la promptitud amb què vostè ho fa,
i ho agraïm també a les persones que avui l’acompanyen. I és
cert, vostè sempre que ha comparegut en aquest parlament i ha
estat interpel·lat en particular per mi sempre m’ha atès i m’ha
dat les explicacions oportunes; ho he fet en ple, ho he fet en
comissió i avui torn reiterar explicacions perquè consider que
són absolutament necessàries i també són urgents; també són
urgents perquè les darreres setmanes -i ho hem pogut
comprovar en premsa- hi ha hagut una sèrie de foc creuat entre
distintes administracions on vostès també han pres part, perquè
també hi ha manifestacions seves en premsa que crec que
efectivament requerien una explicació en aquesta comissió.

L’he interpel·lat més d’una vegada, cert, i pel mateix,
veritat?, però és que encara no hem trobat una solució després
d’un any i mig que el duc perseguint en aquest parlament per
aquesta precisa qüestió, i esper que sigui la darrera vegada que
el faig venir a una comissió, però és la meva feina, Sr.
Conseller, i aquí estam per controlar l’executiu i vostè n’és
part. Del contrari ja li avanç que tornarem requerir la seva
presència.

Vostè m’ha parlat de moltes coses, entre d’altres del que
són unes competències, m’ha fet una història, m’ha dit com es
gestionen els fangs..., i vostè podrà entendre que jo a vostè no
li deia que vengués aquí perquè em contàs això; jo el requeria,
a vostè, perquè donada la incidència que té sobre distintes
administracions la problemàtica que avui substanciam aquí em
donàs una solució, pensàs una solució o proposàs una solució,
i vostè, des que el perseguesc en aquest parlament per aquesta
qüestió, encara no m’ha donat una solució, no crec que hagi
pensat en una solució definitiva, i menys ha fet una proposta
definitiva, al consell insular almanco, perquè el consell insular
no li ha respost així com li hagués agradat a vostè que hagués
respost, perquè sembla ser que el consell insular en aquest
moment no li fa ni cas, i això és el que ens preocupa, que el
Consell Insular d’Eivissa a vostè, al conseller del Govern de les
Illes Balears en matèria de medi ambient, no li faci ni cas, i
això és el que està passant.
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Vostè, és cert, va plantejar... un mecanisme mitjançant el
qual es podia... o pensava vostè que es podia solucionar: o bé
aplicar una tarifa, que li diguessin a vostè quina tarifa havia
d’aplicar, o bé mitjançant un conveni entre el Consell Insular
d’Eivissa, o una instrucció que a vostè li digués que havia de
pagar a l’Ajuntament de Santa Eulària 177.000 euros, i això
encara no s’ha produït, no s’ha produït encara aquesta
necessària col·laboració entre administracions, del que es
desprèn que la relació entre el Consell Insular d’Eivissa i el
Govern balear i la seva conselleria en particular i vostè no és
bona i, jo li diré, miri, falta recórrer a la llei, l’article 3.2 de la
Llei de règim comú diu que les administracions públiques en
les seves relacions es regeixen pels principis de cooperació, de
col·laboració, d’actuació per criteris d’eficiència i de servei als
ciutadans. Idò jo li he de dir que en aquest cas no sembla que
existeixi cooperació entre les administracions Consell Insular
i Govern de les Illes Balears, no existeix col·laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular, òbviament no
existeix eficiència perquè si no ja estaria abonada la quantitat
de 177.000 euros i molt manco es dóna una resposta solvent a
la ciutadania atès que hi ha dues administracions que no
s’entenen. 

Jo, fent un acte de fe extraordinari, a vostè el crec, el crec.
Jo li he dit més d’una vegada que jo a vostè el crec perquè
vostè m’ho ha manifestat més d’una vegada en el Ple que vostè
vol pagar a l’Ajuntament de Santa Eulària i sempre que li he
requerit per això m’ha contestat el mateix, i m’ho ha dit en
públic i m’ho ha dit en privat, i jo a vostè l’he de creure
necessàriament i així ho faig. El que és cert és que si a algú se
li pregunta o se li fa aquest plantejament difícilment ho
entendrà. 

És a dir, resulta que diu vostè que vol pagar, molt bé. El
Consell diu que pagui, que és vostè el responsable. I després
em diu vostè a mi que el Consell no el deixa pagar. A qui vostè
expliqui això no ho entendrà, perquè vostè m’ho ha dit, el
Consell em diu que pagui, però el Consell no em deixa pagar.
Això m’ho ha dit en distintes ocasions en aquest parlament, i el
Diari de Sessions n’és testimoni. Per tant, jo li demanaria, entre
altres coses, que ens aclarís definitivament si hi ha una solució
a curt termini, a curt termini, perquè si una cosa ens preocupa
no és només els 177.000 euros, que també, que també, el que
ens preocupa és la relació institucional que pugui haver-hi entre
el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular no només en
aquesta matèria, que també, sinó en altres moltes qüestions on,
efectivament, l’enteniment no és bo, no és bo. I això és un clar
exemple que l’enteniment efectivament no és el millor. 

Per tant, jo li vull formular una sèrie de preguntes i li
agrairia que vostè me les contestàs amb sinceritat. M’agradaria
saber, quantes vegades s’ha reunit vostè recentment amb el
Consell Insular d’Eivissa per tractar aquest assumpte i trobar
una solució definitiva. És important saber-ho. Per què pensa
que el Consell Insular d’Eivissa no té intenció de col·laborar
amb vostè? Quin és el motiu? Quan pensa que vostè podrà
pagar?, aquesta legislatura? 

Sigui franc, quina és la relació que manté vostè amb el Sr.
Miquel Vericad amb relació a aquesta qüestió? Com valora el
fet que el Consell hagi posat un plet a l’Ajuntament de Santa
Eulària sent l’Ajuntament de Santa Eulària precisament el

creditor d’aquest deute que s’ha generat? I també m’agradaria
demanar-li si vostè entendria -crec que és una pregunta lògica-,
si vostè entendria en algun moment que l’Ajuntament de Santa
Eulària, com a creditor que és, iniciàs un procediment
contenciós administratiu contra la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears. 

I la darrera pregunta que li vull fer és si vostè atès que
constantment ens diu que és el Consell Insular d’Eivissa que el
bloqueja si té pensat vostè, si no és mitjançant la col·laboració
entre administracions, si ha pensat vostè iniciar un procediment
contenciós contra el Consell Insular d’Eivissa. 

M’agradaria, Sr. Conseller, que ens contestàs aquestes
qüestions perquè jo crec que aquí estam en un bucle, fa un any
i mig que estam en un bucle i està molt bé que vostè, -i ho ha
fet i li ho reconec- que vostè reconegui a l’Ajuntament de Santa
Eulària perquè ha donat una solució bona, perquè ha estat un
ajuntament que ha estat valent, que ha actuat de bona fe i ha
donat una solució d’emergència a una situació que podríem
arribar a pensar que és insostenible. Però, de què ens serveix
que vostè reconegui això si finalment després de fer aquest
esforç no és recompensat l’ajuntament amb aquelles despeses
que efectivament ha fet?

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. El Sr. Conseller ha expressat la seva
intenció de contestar individualment al Grup Parlamentari
Popular, per tant, contesta el Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per un temps de deu minuts. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bé. Primer de tot i perquè no hi hagi cap dubte, alabar
la feina del Sr. Miquel Vericad, un conseller de Medi Ambient
valent a l’illa d’Eivissa amb el qual hem col·laborat en temes
de territori, amb el qual hem solucionat problemes tan històrics
com l’emissari de Talamanca al qual vull agrair la seva
implicació personal, vull agrair la seva col·laboració amb el
tema de les serps, vull agrair la seva col·laboració en temes
d’espais naturals tot i no tenir competències, amb les reserves
marines i en moltíssims d’aspectes. Una persona lloable, una
persona compromesa amb el respecte al medi ambient i amb la
conservació del territori. Per tant, tenguin entès que tenc molt
bona relació amb el Sr. Vericad, podem, com no podria ser
d’altra manera, divergir en segons quins temes concrets, faltaria
més, però total col·laboració per la seva part, i el meu equip i
el seu equip s’han reunit moltíssimes vegades i no hi ha cap
problema i jo i el Sr. Vericad tenim contacte constant,
telefònic, en persona, la darrera vegada fa dues setmanes que
era a Eivissa presentant unes embarcacions del parc natural que
el Sr. Vericad estava amb mi i parlàvem de tots els temes i cada
vegada que ens veim feim una repassada, si em permet
l’expressió, de tots els temes que tenim pendents. 

Per tant, començarem una per una. Miri, la situació
d’emergència pot ser algú té la responsabilitat perquè aquella
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depuradora estava d’aquella manera, és a dir, com vàrem
arribar i com es va consentir arribar a aquell punt, com varen
dur l’illa d’Eivissa a aquell extrem, per què estàvem en període
electoral? Perdonin que ho digui així perquè, clar, després
sembla que generam un problema i no volem saber les
conseqüències. Com és que totes les depuradores d’Eivissa
estaven col·lapsades de fangs just abans de començar la
temporada turística? Perquè justament en aquell període havia
hagut un període electoral i no havien volgut tenir conflictes
socials i no varen treure els fangs durant tot aquell temps i quan
vàrem arribar ens vàrem haver de menjar aquell marró i aquí sí,
vostès varen entrar a col·laborar? Fantàstic, però també hem de
reconèixer la situació d’inici. Perdonin el meu to perquè
evidentment és un fet que vàrem arribar a l’illa d’Eivissa en una
situació de sequera impressionant on vàrem haver de fer front
a moltíssims de reptes i, per tant, vull agrair públicament la
col·laboració del Consell d’Eivissa. Si el Consell d’Eivissa no
hagués col·laborat, no s’hagués aferrat amb mi aquell estiu
haguéssim tengut molts més problemes, i el seu batle també, tot
i que a vegades amb ell i amb vostè discutim vàrem col·laborar
amb el tema de l’aigua, però quan hi ha emergències en aquest
país, quan no hi ha hagut planificació, quan fa catorze anys que
no hi hagut solució, és a dir, la solució la varen escriure vostès
fa catorze anys, catorze anys sense (...) de planta, on s’ha vist?
Senyors, assumeixin part de responsabilitat del problema, les
infraestructures bàsiques d’Eivissa que no hi són i ens hem
dedicat a fer tal vegada infraestructures més necessàries. És a
dir, ningú no es va preocupar de si Ca Na Putxa té una vida útil
i acabarà en un moment donat. Ningú no es va preocupar que
hi havia d’haver una planta de triatge per evitar aquest
problema. Ningú no es va preocupar que havia de detectar els
fangs. Senyors, un poc més de visió a l’horitzó, ja sé que la
classe política habitual pensa en quatre anys, però pensin un
poquet més. 

Aquest conseller és responsable de 79 depuradores, 187
estacions de bombeig, 420 quilòmetres de col·lectors i 110
quilòmetres d’emissaris, i cada dia tenim problemes
evidentment i feim front i a vegades tenim situacions
d’emergència per unes infraestructures deixades de la mà de
Déu. Per això, hem fet un contracte de manteniment, de
contraposició en eficiència energètica, en millores per al
personal perquè aquestes depuradores funcionin així com cal.

Propostes, tan senzilles com les que vostès varen escriure
fa catorze anys, hi ha propostes. Proposta definitiva em diu, la
planta. La varen escriure i la varen pensar les persones i els
responsables de l’illa d’Eivissa fa molt de temps. 

El transport a la península, m’agrada? No, va ser una
solució d’urgència, vàrem posar una solució d’urgència a un
problema d’urgència. Per tant, el vàrem solucionar. Que no
m’agrada la solució? No, però tenim el problema. Com tampoc
no m’ha agradat fer les obres d’urgència de Talamanca, si
s’hagués fet el manteniment i s’hagués substituït la
infraestructura quan tocava no hauríem d’haver fet unes obres
d’urgència. A grans problemes, grans remeis, què hem de fer?
Si no hi ha planificació hem d’actuar d’aquesta manera.

El consell, per què no es posen d’acord? Jo aquí també ho
entenc, jo vaig posar una solució de conveni, d’acord polític i
evidentment perquè dos es vulguin entendre tots s’han

d’asseure, és a dir, vostè m’ha demanat les reunions que he
tengut jo amb el Sr. Vericad, li podria respondre les preguntes
que hagi tengut el seu batlle amb el Sr. Vericad, vull dir també
m’agradaria saber-ne el nombre i quins són els punts d’acord. 

Jo entenc la problemàtica també de l’ajuntament que ha
facturat directament al consell sense cap tipus d’acord i és clar
quan reps una factura d’un al qual no has encomanat cap feina
li tornes la factura. És una reacció bastant lògica si no hi ha un
acord polític que l’empari, si no hi ha un acord legal, jurídic on
aferrar-se; i entenc que hi ha un conflicte de legalitat on un diu:
“escolti, jo tenc un concessionari, a qui he d’encomanar les
feines?” i un que diu: “escolti, jo li he arreglat un problema i
ens hem de posar d’acord”. 

Jo aquí m’he posat a disposició una i mil vegades perquè
arribin a acords i entenc que les dues parts en tenen, o
m’agradaria expressar-ho i que quedàs clar, no és un problema
econòmic, és un problema de legalitat, que es posin d’acord i
que puguem trametre el conveni. A mi m’és igual si la
instrucció és la que sigui o si fa falta que em posin un
contenciós si això ha d’arreglar el problema, si dóna
l’oportunitat, Sr. Jerez. 

La nostra disposició està al costat del consell i al costat de
l’ajuntament perquè s’arregli, no tenc cap problema. Que una
administració posi un contenció a una altra administració no
m’agrada, però bé, el Partit Popular també ho fa envers altres
administracions, per tant, no és d’una cosa de la qual vostè ara
aquí s’escandalitzi, però li record que altres administracions
sense ànim de col·laborar també han posat contenciosos a
aquesta administració que represent jo mateix.

Si m’ho permet, ha fet unes preguntes, reunions, ja li dic en
tenim de seguides, en tenim per Skype, per telèfon,
telefonades..., amb tots els consellers, eh?, aquest...som un
conseller bastant accessible, crec que hi ha una gran quantitat
de batlles que tenen el meu telèfon i em criden directament i
intentam fer reunions el més constants possibles.

Col·laboració, tota, quan faci falta, és a dir, els nostres
serveis jurídics estan per ajudar l’ajuntament, per ajudar el
consell, estam per això, faltaria més. 

Pagar, ho he dit, li responc: sí, disponibilitat a pagar, el Sr.
Vericad ja (...) la seva persona. Un plet?, jo no hagués actuat
d’aquesta manera, li hagués tornat la factura, també ho he de
reconèixer, jo hagués dit: escolta, si jo no he encomanat una
feina, vostè m’entra una factura, al sistema, com ajuntament
(...) mil vegades descartar. Tampoc no se m’acudiria facturar
una cosa sense haver parlat amb la persona que li factura una
cosa, vull dir, aquí també hi ha dues administracions, vostè
m’està demanant a mi que posi d’acord dues administracions,
també hi ha d’haver les dues administracions que s’han de
posar d’acord que en tenguin ganes, hi ha una
corresponsabilitat. Jo puc assumir, si tan vol, sent generós, un
terç de la responsabilitat, d’acord, que no em toca, però
l’assumiré. Els altres dos terços toquen als altres dos.

I crec que les he contestat totes, però crec que sí que és
important, vull dir, de parlar de col·laboració administrativa,
hem fet infraestructures a Santa Eulària que toca fer al
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Ministeri de Medi Ambient, el dipòsit, l’acord per al dipòsit
que finançarem amb (...)que vostè tant ha criticat al Parlament,
idò aquest dipòsit l’havia de finançar Madrid i el finançarem
des de (...) tothom... això li ha quedat gravat supòs amb
col·laboració amb l’ajuntament perquè creim que hem de
col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Eulària, les connexions
que havíem de fer les estam executant nosaltres, col·laboració
amb Madrid, bé, col·laboració no, substitució per deixadesa,
però bé, actuam. És a dir, tampoc no ens agradaria, ja
m’agradaria també a mi passar la factura a Madrid i dir-li:
“escolti, aquest dipòsit, l’havia de fer vostè, li pas la factura”,
no crec que Madrid me la pagàs tampoc, la factura, però bé, ho
intentarem. Crec que si aquesta manera i aquesta manera de fer,
funciona, si això és el nou paradigma de la col·laboració i el
diàleg també l’aplicarem per amunt que sempre sol ser més
divertit.

Per tant, jo tenc (...) un problema en aquesta cambra, una
problema que es va esmenar fora d’aquesta cambra, amb dues
administracions, amb una Agència Balear de l’Aigua que està
intentant facilitar el diàleg entre elles dues i vostès sempre (...),
vull dir, mà estesa al batle sempre, crec que el batle ha sabut en
diferents temes ha tengut conflicte, faltaria més, la dessaladora,
la recepció i tot plegat, però des de l’estiu tenien disponibilitat
d’aigua a Santa Eulària, això és col·laboració administrativa.
En aquest punt i en aquest compromís sempre trobaran aquest
conseller. 

Crec que... és important que en aquell moment es va
solucionar un problema, es va tenir una emergència, tal vegada
ningú no va actuar de la millor manera perquè era una qüestió
d’emergència d’un estiu on no sabíem ben bé què fer, tots tal
vegada hauran... haurem d’assumir la responsabilitat que no es
va arreglar de la millor manera, però la nostra disposició a la
part més complicada suposadament que eren els doblers sempre
hi ha estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, té el torn de rèplica per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em fa la
sensació que encara l’hauré de seguir perseguint per aquest
parlament, em fa la impressió que no es lliurarà vostè de mi
perquè pensava que avui seria, si no el darrer dia, un dels
darrers dies que ens veuríem els dos parlant d’aquest assumpte,
perquè vostè vendria aquí a donar-me una solució, a donar una
proposta, a donar una sortida a aquest problema que està
enquistat fa any i mig -any i mig-, però veig que continua vostè
en el mateix, però no només continua amb el mateix, crec que
vostè ara el que fa és intentar desviar la responsabilitat, la seva
-la seva- responsabilitat.

I per què dic que intenta vostè desviar la seva
responsabilitat?, perquè vostè ara sembla que es lleva d’enmig
i focalitza el problema en dues administracions distintes. Vostè
ara ha vist aquí una oportunitat, a causa que hi ha hagut un

procediment contenciós entre dues administracions, per desviar
l’atenció. No passa, Sr. Conseller, almenys a mi. Vostè
continua sent el mateix responsable d’això que ahir, que abans
d’ahir i que fa un any i mig, continua sent el mateix
responsable, amb responsabilitat compartida si tan vol amb el
consell insular -amb responsabilitat compartida amb el consell
insular-, però veig que vostè està canviant d’estratègia.

Jo pensava que vostè seria més sincer, no ho sé, més franc,
en qualsevol cas crec que és obligació meva recordar-li el que
vostè deia al Ple en relació amb la seva responsabilitat
precisament i amb la del consell insular. Vostè deia: “el Consell
Insular d’Eivissa que ens marqui una tarifa, que es marqui un
tractament, són els òrgans gestors, són els que tenen la
competència i pagarem”. El consell insular això no ho ha fet
encara. Vostè ha demanat al consell insular que ho faci?, no
m’ha contestat i jo li ho he demanat i jo li ho he demanat.

Deia vostè entre altres coses: “pagarem quan s’articuli el
mecanisme legal a través del consell”, vostè ha intentat que el
consell articuli el mecanisme legal per poder pagar?, pregunt,
pregunt, i quin ha estat la resposta del consell insular?, idò
dugui el consell insular als tribunals. Faci-ho, faci-ho, faci-ho,
faci-ho, perquè Santa Eulària és la que no ha d’estar als
tribunals i hi està i és la creditora i és la que ha de rebre els
sous. Per tant aquí sembla que el més damnificat és el que
finalment acaba més perjudicat i això és el que en aquest
moment està passant.

Per tant, perdoni, però crec que vostè no està assumint la
responsabilitat que en aquest cas li pertoca assumir.

El Sr. Vicent Torres ho va dir al Ple del consell insular, al
debat de política general, no sé si se’n recorda: que Santa
Eulària no es preocupi, que Santa Eulària acabarà sent pagada.
No sé si vostè ha sentit aquestes declaracions, d’això fa un any
i mig, que es deia, però si no les ha sentit crec que estaria bé
que les sentís perquè efectivament va ser així.

(L'intervinent reprodueix una gravació al micròfon que
diu: “Una altra part dels llots també s’estan tractant amb
restes de poda per donar-li un ús agrari com està fent Santa
Eulària. Per cert, aquí puc dir que l’Ajuntament de Santa
Eulària no pateixi que pot... que tot el que inverteixi durant
aquest temps al tractament d’aquests llots li serà pagat, el que
és just és just i nosaltres sens dubte som gent que complim la
nostra paraula. Aquí puc dir que l’Ajuntament de Santa
Eulària no pateixi, que pot... que tot el que inverteixi durant
aquest temps en el tractament d’aquests llocs li serà pagat, el
que és just és just i nosaltres sens dubte som gent que complim
la nostra paraula”.)

Ho ha sentit? No es preocupi..., un any i mig, no es
preocupi Santa Eulària que el que se li deu li serà pagat, el que
és just és just i nosaltres som gent de paraula. Li ho he posat
dues vegades perquè ho senti. Un any i mig després ni aquest
senyor l’ha ajudat a vostè a pagar, ni vostè no ha acabat pagant.
Aquesta és la conclusió a què arribam en aquesta comissió.

I, Sr. Conseller, ens tornarem a veure. Moltes gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Conseller, té ara el torn de
contrarèplica per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Jerez, ens tornarem a veure, tranquil, cada dimarts. Ha
sonat un to de pel·lícula i amenaçant. No, m’apuntaré aquest
“ens tornarem a veure” amb to intrigant; ho apuntarem, i ho
apuntarem com a amenaça del Partit Popular a aquest conseller.

Bé, deixant bromes a part, consider inoportú el fet que vostè
posi unes declaracions del president del Consell d’Eivissa; és
a dir, si vostè ho ha dit bé, ha llegit declaracions meves que
crec que és el mateix que he dit avui; sí, gran descobriment,
aquest conseller manté la seva argumentació, des del principi
ve dient el mateix, no hi ha novetat. Sí, sí, permeti’m, Sr. Jerez,
he dit i mantenc el que he dit, i ho he dit a diferents preguntes;
per això he començat al principi de la meva intervenció quantes
preguntes li havia contestat, quantes preguntes per escrit i
dient-li-ho tot. 

La solució -Sr. Jerez, assumeix la punyetera responsabilitat
d’una vegada- la solució: vostè no varen moure ni un dit per a
la solució definitiva d’aquest problema, la planta. No han fet
els deures, em sap greu. No vulguin després que en dos dies se
solucioni tot. A Talamanca ho hem fet, però en altres coses no
som tan ràpids, però tranquil, si seguim governant li
solucionarem també tots aquests problemes.

La planta. El pretractament. És una nova opció que ha donat
el consell i un replantejament dels seus... del que venia dient.
Hi ha hagut un canvi de postura que obre unes portes, que crec
que és una novetat i crec que és interessant. Ja sé que vostè ho
veu des d’una perspectiva concreta. Jo ho veig d’una
perspectiva que (...) tots els fangs, que tenim uns costos
elevadíssims, que aquest canvi de paradigma del consell ens
obre una porta a fer un estalvi molt important, evidentment. 

Contenciós. Si (...) ara considera que m’ha de posar un
contenciós que el posi; entre ells, les administracions, jo no puc
ser responsable d’un contenciós que posa una administració a
una altra, em sap greu, no tenc aquest control règim sobre...,
que potser el Partit Popular està acostumat que a les seves
administracions tenia un control rígid i que no hi hagi
independència de cada administració; a mi em sap greu, al
president del consell li puc tenir una altra estima, o al Sr.
Vericad, però difícilment -no sóc un tío dictatorial ni és el meu
estil- li donaré instruccions clares, contundents i úniques des de
Consolat de Mar perquè obeeixi. Em sap greu, cada
administració ha d’assumir les seves responsabilitats. Aquí el
president va assumir uns compromisos, vostè demani al
president la seva responsabilitat.

Jo som allà mateix on vaig dir que estava, allà mateix. Això
m’ha quedat molt Rajoy, per cert, m’ha quedat molt... m’ha
quedat molt gallec. Sincer, he estat molt sincer i molt franc en
aquest tema; ho he dit des del principi: pagarem si se’ns donen
els instruments, si s’arriba a l’acord de com podem pagar
nosaltres. Escolti, creu vostè que és una situació agradable anar

pagant aquests doblers per transport? No, no és el millor
tractament, és l’alternativa que vostès des d’Eivissa han decidit,
perquè nosaltres fèiem el que vostès des d’Eivissa han decidit.
Acordin un altre sistema, modifiquin el pla director i diguin-nos
com ho volem. Miri, els ciutadans de Mallorca han decidit un
sistema, fa molts d’anys, que es diu TIRME, que jo hi puc estar
més o manco d’acord, i ho pagam; i a Menorca hi ha un altre
sistema que van decidir els de Menorca. Escolti, no vulgui
carregar damunt mi responsabilitats que no em toquen.

Li dic el mateix, li ho tornaré a dir i les vegades que trobi:
no es preocupi, aquest conseller compareixerà les vegades que
faci falta. Cada vegada que m’ho han demanat he vengut, i
aquesta vegada he vengut amb urgència perquè sé que si ho
haguéssim dilapidat en el temps venien els debats de
pressupostos i després m’haguessin dit que no compareixia i
aquestes coses. Per tant per deixar temps a vostès perquè
puguin debatre els pressupostos, que puguin debatre tots els
temes en profunditat, com toca, he avançat el màxim possible
aquesta compareixença, però per dir-los que en la gestió de
fangs sí que hi ha avanços significatius, tenim aquest
pretractament que és una nova possibilitat que se’ns dóna i ens
canvia la modificació; amb el conflicte obert, esperin que es
pronunciï el jutge si està en mans d’un contenciós, esper que
arribin a un acord abans, també els procediments de
contenciosos permeten arribar a acords, i, la veritat, no és una
situació desitjada per aquest conseller però esper que aviat se
solucioni.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Tan sols vull preguntar-li si a la resta
dels grups contestarà individualment o globalment.

(Se sent de fons el Sr. Conseller que diu: “...un llistat;
després em diu que me’n deix qualcuna. Globalment.”)

Globalment. Moltes gràcies.

Bé, aleshores pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyor diputats,
diputades, conseller, Sra. Garau, directora general, moltes
gràcies per ser aquí, bon vespre a tots i a totes.

En primer lloc acceptem les disculpes del Partit Popular
perquè sí que és cert que teníem previst que el president
d’aquesta comissió, el Sr. Morrás, fes la intervenció ja que, al
ser d’Eivissa, tenia més coneixement i s’ho havia treballat més,
i açò és un exemple que hi ha coses a canviar, que un president
pugui intervenir com a portaveu, i si falta el vicepresident per
qüestions en les quals no entrarem, el Sr. Nadal que no ha
pogut venir pels temes que siguin, s’ha de pensar a evitar que
aquestes situacions es puguin dur per fomentar la participació
entre tots els membres de la comissió. Només volíem comentar
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açò i acceptem les disculpes del Partit Popular i faré jo la
intervenció.

Hem escoltat molt atentament el debat entre el conseller Sr.
Vidal i el Sr. Jerez, i la veritat és que ho entenem cada vegada
menys, perquè estem debatent aquí al Parlament un tema que és
un problema entre el Consell Insular d’Eivissa, que com molt
bé ha explicat el Sr. Conseller s’està intentant solucionar el
problema, i l’Ajuntament de Santa Eulària. Ja sé que des del
Govern balear s’ha fet tot el que estat a la seva mà perquè el
problema no vagi a més. I no és que d’un dia per l’altre
tinguem aquest problema, ha estat un problema que ve de molts
d’anys, que hi ha hagut diferents partits que han estat governant
en diferents anys i que és un tema que fa catorze anys que s’hi
hauria d’haver posat solució.

I no sé molt més què dir. Sí que és cert que s’ha de
diferenciar, no es poden ficar com a residus tots els llots de
depuradora, o els fangs de depuradora. A Menorca, per
exemple, s’empren gairebé tots els llots o fangs de depuradora
com a fertilitzant agrari i es poden reutilitzar. A Eivissa també
es podria fer el mateix; de fet he cercat un poc d’informació i
el 80% dels llots o dels fangs que es van enviar a València es
van emprar com a fertilitzants o per a ús agrari; tal vegada sigui
perquè tenen les infraestructures per fer aquest pretractament
per poder-los emprar com a ús agrari. I crec que aquest és el
tema fonamental, com ha dit el conseller, i hi estam totalment
d’acord. No hi ha una infraestructura, no hi ha inversions en
infraestructures per poder tractar aquests fangs, i evitar que hi
hagi una despesa que és molt gran, estem d’acord que no hauria
de ser així, que és un estat d’emergència i d’urgència.

Criticam sobretot el Partit Popular, que no ha fet res per
llevar aquest problema en els quatre anys que han governat.
Evidentment no tinc més remei que dir que ha tingut part de la
seva responsabilitat, i no hi ha cap ni una crítica del Partit
Popular cap aquest problema. Ara s’està governant des dels
partits i s’està fent tot el que està en la seva mà per posar una
solució. És una solució d’emergència i una solució temporal.
Hem de cercar entre tots els que estan governant, els partits que
estan governant, una solució a llarg termini, i no la trobarem en
aquesta legislatura, anirà a més, i hem de pensar a mig termini
i fer cas del que diuen els plans, tenir previstes inversions per
poder tractar aquest tipus de residus o de recursos segons es
miri: jo ho veig més com a recurs que com a residu. 

La veritat és que no ens queda molt clar com acabarà tot. Sé
que des de totes les institucions es farà feina per arribar a un
acord i un consens, i demanem al Partit Popular, ja que governa
a Santa Eulària, que faci també part per trobar una solució i per
negociar. Està molt bé fer el contenciós administratiu però crec
que abans de fer un contenciós administratiu s’han d’esgotar
altres alternatives, i no crec que el Partit Popular hagi esgotat
totes les alternatives per trobar una solució i que de bones a
primeres facin un contenciós administratiu. Crec que haurien de
pensar seriosament aquesta estratègia de posar contenciosos
sempre que es troben algun problema i que els costa molt
arribar a un acord i a un consens i negociar, i que estan
governant per a tots els eulariencs, en aquest cas, i que
pensassin en tots per arribar a un acord abans de posar
contenciosos entre diferents administracions. Açò és molt
absurd.

Res, encoratjam el conseller a continuar endavant amb la
feina i trobar una bona solució i a veure si entre totes les
administracions en aquest principi de col·laboració i
cooperació entre administracions es pot arribar a un bon acord
en la solució d’aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença una altra vegada, gràcies, Sra. Garau, també a
vostè.

Jo sortiré una mica del tema, no demanaré pels fangs, si
se’m permet i demanaré per com estan les depuradores de les
nostres estimades illes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Silvia Limones, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar
agradecer todas las explicaciones que ha dado el Sr. Conseller
en esta comparecencia. 

Y en cuanto al tema que nos compete, decir que sí, que es
verdad que ha habido un problema histórico con este tema,
como con otros muchos que hemos resuelto en esta legislatura,
como ha mencionado el Sr. Conseller, un ejemplo sería el
emisario de Talamanca, que es un claro ejemplo de que la
relación entre ambas administraciones, consejo y Govern es
una buena relación, porque se han resuelto muchos problemas
históricos, las desaladoras, el emisario y otros muchos en los
que se está trabajando.

En este caso el problema puntual que hay con estos pagos
pendientes del Ayuntamiento de Santa Eulàlia y con el
contencioso que se le ha puesto al consejo, pues como bien ha
dicho el conseller, responde a que el ayuntamiento pone un
contencioso al consejo, el consejo piensa que ese pago no le
corresponde a él y hace un recurso. Y por eso hay un conflicto
ahí que es lo que se tiene que resolver entre todas las
administraciones.

Efectivamente, como ha dicho el compañero de Podemos,
yo creo que esto responde más a una campaña del Partido
Popular de Santa Eulàlia en contra del Consejo de Ibiza, que no
del problema que se podría haber resuelto de otra manera, con
más diálogo y viendo totalmente la disponibilidad que hay por
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parte de esta administración y del consejo y entiendo que en
Santa Eulàlia que hizo estos trabajos de buena fe, aunque no le
eran de su competencia, se podrían buscar vías antes de llegar
al contencioso administrativo.

En cuanto a lo que ha apuntado el conseller, sobre que el
pasado mes de marzo el consejo insular emitió un informe, de
acuerdo al cual la gestión que hacía el Ayuntamiento de Santa
Eulàlia se considera un pretratamiento y no un tratamiento de
residuos, pues también opinamos que esto abre una ventana
para poder resolver los problemas que hay con esta gestión.

Por último, quiero comentar en referencia al apunte que ha
hecho sobre el presidente del consejo Vicent Torres, que bueno
que también se manifiesta como ha manifestado el conseller en
diversas ocasiones, de la disponibilidad de resolver este
problema puntual, porque muchos otros históricos se han
resuelto y Vicent Torres apuntaba perfectamente que la
disponibilidad era la de pagar y que no estuvieran preocupados
desde el Ayuntamiento de Santa Eulàlia, porque el compromiso
y la disposición a hacerlo está por parte de las dos
administraciones, y por ejemplo no está esa disposición por
parte del Partido Popular, por ejemplo, para devolver los
153.000 euros que en el 2007 se apropiaron irregularmente en
la campaña electoral.

Y nada más, agradecer la comparecencia del Sr. Conseller
y esperar que pronto se llegue a un entendimiento, sin
necesidad de más recursos ni más contenciosos administrativos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Contesta ara el Sr. Conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Agafaré el fil de la darrera intervenció de la Sra. Limones.
Evidentment els contenciosos signifiquen el fracàs de la
política. En aquest cas crec que si podem arribar si podem
arribar a una bona entesa, sempre és millor que un conflicte.
Entenc que dins també de contenciós administratiu que es pugui
haver donat, també hi ha una oportunitat de negociació, que tal
vegada obri unes portes que no s’han estudiat. 

Entenc que és un problema, com dèiem, de futur que el Sr.
Jerez redueix el debat a la gestió de fangs en un moment
puntual dels 177.000 euros que va costar aquesta gestió.
Entenguin que a mi em preocupa la gestió també de tots els
fangs de l’illa d’Eivissa, que és una solució ara temporal, que
estam fent un esforç econòmic molt important i que això va en
detriment de la inversió en infraestructures de l’illa. Aquest
cànon que gastàvem, aquests doblers, el cànon que no estam
invertint en renovació d’equips, no estam invertint en noves
inversions tan necessaris a l’illa d’Eivissa. Jo ara estava mirant
les dades, clar, cada vegada tenim més consum de cànon per a
manteniment de les depuradores, cada vegada estam invertint
més en manteniment, potser la peça clau, demanava la Sra.
Patrícia com estan les depuradores? Encara estan malament, per

què? Perquè no tenien manteniment i el cànon és l’eina que ha
d’aconseguir tenir més manteniment i hem de tenir més
inversions en noves infraestructures. 

Tant necessàries són les noves infraestructures com
mantenir les que tenim i millorar les que tenim. I per això hem
fet el nou contracte de manteniment, potser un dels contractes
que passarà més desapercebut i de volum més important a
nivell econòmic d’aquesta legislatura, més de 73 milions
d’euros destinats al manteniment de les depuradores, uns 73
milions d’euros que han incorporat millores molt significatives
en inversió en retorn a les nostres depuradores. Els licitadors
han competit en un lot allà on ja tots els consumibles estaven
previstos. Per tant, no hauran de fer contractes menors, no
hauran de fer reposicions contínues que hi eren fora de preu de
mercat perquè tenies una dependència d’aquells i havies de
córrer en el darrer moment. Això suposa un estalvi econòmic
important.

En aquest nou contracte de manteniment també hi ha
compromís d’inversió necessària per part dels licitadors, que
han d’invertir en maquinària. També es puntuava l’estalvi
energètic, això és importantíssim. Ens estalviarem més de 5
milions d’euros de les millores energètiques que faran aquests
licitadors fins en la corrent, com que la pagava ABAQUA, ells
no se’n preocupaven. El nou contracte té penalitzacions per a
consum excessiu d’energia i bonificacions si consumeixen
manco energia. Per tant, tots els licitadors han presentat ofertes
per millorar l’eficiència energètica. 

I pot ser uns dels temes que tampoc no obrirà una portada
d’un diari, però aquest conseller també estarà molt content, és
que els treballadors que fan feina a les depuradores, la massa
salarial, l’oferta ha pujat un 7%. Per tant, hi haurà unes millors
condicions laborals per a les persones que fan feina, els
contractes i subcontractes que tenim a les nostres depuradores.
Per tant, un millor ambient laboral, una millor dedicació, uns
professionals més reconeguts que faran més bona feina. 

Un contracte nou que té més inversió en manteniment, en
manteniment preventiu, correctiu de futur, no esperem quan
se’ns rompi, si hem substituït i cada una de les licitacions ha fet
un anàlisi de les depuradores perquè havien de substituir de
forma immediata. Una millora energètica amb un estalvi
significatiu a nivell econòmic i unes millores socials per als
seus treballadors.

Per tant, probablement aquest contracte sigui un contracte
que passi desapercebut a nivell mediàtic, no té un ganxo, no és
una cinta que inauguram, però li puc assegurar que és de les
bones feines que vull agrair públicament, tot i que avui no hi
siguin, però que quedi en acta, al gerent i a l’adjunt a la
gerència d’ABAQUA, Antoni i Ernest, Joana, la directora, la
bona feina, la tasca d’hores dedicades a intentar canviar un
model que anava a explotar la maquinària. És a dir, amb l’antic
contracte només posaven gent a posar on/off i quan allò
rebentava havien de fer un contracte d’urgència per arreglar-ho.
Era un contracte fet també per minimitzar els costos. Ara hi ha
d’haver un canvi i esperem que aquest fruit d’aquests canvis els
notin, perquè tan important és quan parlam dels fangs, és a dir,
el procediment, perquè (...), aquella qualitat, de vegades ens
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escandalitzam d’allò que surt per un emissari i no pensam que
el problema no és l’emissari, és la depuradora.

Per tant, crec que és molt important aquest avanç, és
significatiu, els convid a veure la presentació on explicam
aquest contracte a la web, on hi podran trobar totes les dades.
Sr. Jerez, si vol una compareixença especial per aquest tema
encantat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Res, no afegiré res més a allò que s’ha dit. Agrair una altra
vegada l’assistència del Sr. Conseller i de la directora general
i ànims i que es trobin totes les solucions possibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt breument. Jo també esper Sr. Vidal que aquest nou
contracte doni aquests bons fruits, crec que és una bona notícia
i, per desgràcia, com vostè ha dit, açò no obrirà ni un diari ni
un telenotícies, però ens n’alegram.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té un
temps de cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Nada, muy brevemente també quiero agradecer la
comparecencia de nuevo y esperar que se llegue a un
entendimiento en este tema y que se siga trabajando en arreglar
otros históricos, como hasta ahora se viene haciendo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Sr. Conseller, té el torn de
contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar al debat del segon punt de l’ordre del
dia volem agrair la presència del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca i dels seus acompanyants.

2) Compareixença RGE núm. 10691/16, del Sr. Joan
Gual de Torrella, president de l'Autoritat Portuària de les
Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears i acordada per la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, a la sessió de dia 5 d'abril del 2017,
per tal d'informar sobre el projecte d'ampliació de la
dàrsena del Port d'Alcúdia.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la compareixença del Sr. Joan Gual de
Torrella Guasp, president de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, escrit RGE núm. 10691/16, i acordada per la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 5
d’abril de 2017, per tal d’informar sobre el projecte
d’ampliació de la dàrsena del port d’Alcúdia.

Aquesta presidència informa que en relació amb aquest punt
de l’ordre del dia, el compareixent ha comunicat, mitjançant els
escrits RGE núm. 12366/17 i 12389/17, que no assistirà a
aquesta comissió.

Qualque grup vol fixar posicions? 

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

President, jo volia fer una petita..., un comentari.

EL SR. PRESIDENT:

Té un temps de cinc minuts el Partit Popular. Algun grup
més? Bé, té la paraula el Partit Popular.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Fa unes setmanes els diferents
portaveus es lamentaven que el director d’AENA no s’hagués
presentat al no estar obligat a venir a aquesta compareixença.
Tots sabem que el Reglament del Parlament de les Illes Balears
no vincula en cap cas que sigui d’obligat compliment que un
càrrec d’àmbit estatal hagi de venir aquí, no se l'obliga, i en
aquest cas no hi entraré perquè té tot el seu dret, i com a grup
parlamentari no hi entrarem.

Ara bé, del que sí volem deixam constància com a grup
parlamentari és que tot i que no té càrrec estatal..., tot i que té
un càrrec estatal, perdó, qui va nomenar el Sr. Gual no va ser
l’Estat sinó que va ser el Govern de les Illes Balears, encara
que fos a petició del Govern de les Illes Balears. O sigui, d’açò
és del que volia deixar constància. És a dir, si ens queixam i ens
lamentam per uns que no vénen també ens hauríeu i ens
hauríem de queixar pels que estan nomenats pel vicepresident
del..., tot i que l’anomena l’Estat, està nomenat a petició del
Govern balear, i en aquest cas del vicepresident de les Illes
Balears.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610691
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712366
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712389
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Per tant crec, crec que... ens lamentam, ens lamentam que
no hagi vingut, tot i que va ser nomenat a petició del Govern de
les Illes Balears. I record que alguns dels portaveus que avui
són aquí es lamentaven i consideraven un menyspreu que no
hagués vingut el director d’AENA; idò ara en aquest cas també
crec que s’haurien de lamentar perquè avui no ha vingut
perquè, repetesc, va ser nomenat a petició del Govern de les
Illes Balears. Per tant crec que hauria d’haver vingut, tot i que
nosaltres no hi entrarem, o sigui, és el que he dit abans, el
Reglament del Parlament no ho preveu així, amb la qual cosa
jo només volia que quedés constància que si ho feim per uns ha
de ser pels altres, i les lamentacions han de ser en totes
direccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. El Grup Socialista té la paraula per
un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. No sé si defraudaré ara la Sra. Mercadal,
però totes les paraules que vaig pronunciar davant la no-
compareixença aquí del director de l’Aeroport de Palma de
Mallorca són aplicables literalment al Sr. Gual. Per tant, em
sum a la seves lamentacions, lament moltíssim que no hagi
assistit a aquesta comissió, perquè els motius no són tant que el
Parlament no ho prevegi, podem fer moltes coses que el
Reglament no preveu i les podem fer, perquè allò que no
preveu el Reglament no vol dir que estigui prohibit, és que no
ho té previst, i per tant si el Parlament ho considera ho pot fer.
Allò que diu el Reglament és el que podem fer, però podem fer
més coses si tots hi estam d’acord, i de fet ho feim moltes
vegades, entre altres coses, per exemple, les esmenes in voce
que tenim tant de costum en aquest parlament de fer.

Per tant que quedi ben clar que lamentam la no-presència
aquí del Sr. Gual avui; ho impedeixen les normes que estableix
el Govern d’Espanya, no l’actual sinó qualsevol, és a dir, són
coresponsables aquí tots els governs d’Espanya que hi ha hagut,
el del PSOE també, ho vaig dir l’altre dia i ho torn repetir avui;
no justificaré perquè un govern d’Espanya sigui del Partit
Socialista hagi fet bé açò perquè entenem que ho ha fet
malament. Vull dir que els càrrecs que depenen de
l’administració central, i el Sr. Gual depèn de l’administració
central, però que prenen decisions que afecten d’una manera
important el territori de les Illes Balears haurien de venir aquí
a comparèixer i donar explicacions, i no només a donar
explicacions sinó sotmetre’s al control d’aquest parlament, i per
açò evidentment, hagi estat nomenat per qui hagi estat nomenat,
sigui la presidenta del Govern de les Illes Balears, ai, perdó, el
president del Govern d’Espanya, el Sr. Rajoy, a proposta de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, sigui qui sigui que
hagi defensat el seu nomenament, crec que el Sr. Gual hauria
de poder, hauria de poder comparèixer aquí i donar
explicacions, en aquest cas de l’ampliació (...) del port
d’Alcúdia, a més així hauria pogut explicar que evidentment
desafectarà la piscina, que és un plet antiquíssim que té
Autoritat Portuària amb l’Ajuntament d’Alcúdia, que
evidentment (...) millores a la descàrrega de carbó al port

d’Alcúdia, que són bastant un desastre històric a Alcúdia, la
descàrrega de carbó des dels molls a posta que hi ha fins a Es
Murterar, i moltes altres actuacions que s’han fet.

I fins i tot recordem que el Sr. Gual ha expressat que ell té
voluntat de venir aquí, i vull recordar també que tots els grups
o gairebé tots els grups hem estat en contacte amb el Sr. Gual,
n’hem parlat molt d’açò i ha estat una persona perfectament
assequible. Ara, que el seu tarannà personal el faci assequible
no impedeix, no obsta que entenem que és absolutament un
error que lamentam, lamentam profundament que no pugui ser
aquí a explicar avui què està passant a Alcúdia, perquè l’Estat
té molts d’errors, té molts d’errors en les seves relacions amb
les comunitats autònomes i amb els parlaments autonòmics, i
aquest és un dels tants, i fets com aquest són llavors de
conflictes molt importants, a vegades, i al final les llavors
broten i acaben fent arrels fortes, acaben fent troncs forts, i al
final acaben creant conflictes com estan patint aquests dies a
Catalunya.

Evidentment no és el que faci bullir l’olla d’una comunitat
autònoma, però sí que és un fet, ni que sigui simbòlicament,
que demostra la falta de sensibilitat massa vegades dels governs
d’Espanya, tots els governs que han passat per la Moncloa,
davant els parlaments i els governs de les comunitats
autònomes, i de manera especial en qüestions com les que ens
ocupa al Parlament de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. 

I no havent-hi més assumptes a tractar de l’ordre del dia
d’avui, s’aixeca la sessió.
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