ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT D’EIVISSA
Identificació de la reunió:
Número de reunió: 1/2011
Dia: 19.04.2011
Hora: de 19.30 h
Lloc: Seu del Consell Insular d’Eivissa
Ponents de la sessió:
o Sr. Albert Prats Rodríguez, conseller de Mobilitat i Medi Ambient del Consell
Insular d’Eivissa, que per aquesta sessió concreta farà les funcions de
president.
o Sra. María Soledad Torres Martín, directora insular de medi ambient, que per a
aquesta reunió farà les funcions de secretària.
Assisteixen a la sessió representants de les següents entitats: Guàrdia Civil, Col·legi
de Veterinaris, Institut d’Estudis Eivissencs, IBANAT, Comunitat de Propietaris de
Roca Llisa, diari Última Hora, GEN-GOB Eivissa, Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia, Associació d’Empresaris, Concessionaris i Propietaris del Parc Natural de ses
Salines, Salinera Española, Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera, Amics de la
Terra, Grupo Verde Europeo, Ibiza Ecologic, Fundació Deixalles, Creu Roja – Medi
Ambient, HERBUSA, UTE GIREF, Ca na Negreta, CESPA, S.A. i la Sra. Nieves de la
Concepción com a coordinadora ambiental d’escoles i instituts.
Assisteixen també a la sessió:
o Sr. Francisco Funes Alcaraz, cap de secció de Medi Ambient.
o Sra. Montserrat Ruiz Costa, representant del CIE davant el contracte amb
l’UTE GIREF.
o Sr. Joan Mayans Willocquet, tècnic del Departament de Medi Ambient.
o Sra. Elba Montes Vadillo, tècnica del Departament de Medi Ambient.
o Sr. Jordi Arilla Gómez, tècnic del Departament de Medi Ambient.
Desenvolupament de la sessió:
Comença la sessió a les 19.40 h.
Obre l’acte l’Hble. Sr. Albert Prats agraint als assistents la seua presència a l’acte i
explica que a l’entrada de la Sala de Plens hi ha instal·lada una taula on els
informadors ambientals del Consell d’Eivissa posen a disposició dels presents la
següent documentació:
-

-

Full d’assistència.
Acta de la darrera reunió.
Estadístiques de residus de l’any 2010.
Material informatiu sobre la gestió de residus a Eivissa i els darrers pòsters
editats pel Departament de Medi Ambient.
o Ratapinyades d’Eivissa (pòster i fullet). Són els únics mamífers
terrestres autòctons d’Eivissa i tenen un important paper en el control
de les poblacions de moscards (són insectívors) i, a més, la major part
estan incloses en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
o Les espècies més perilloses de la Mediterrània (pòster).
Targetes de tres colors (vermell, groc i verd) perquè, a més del torn obert de
paraules que consta en la reunió, els assistents puguin escriure i deixar-hi les

seues opinions. Aquestes poden ser anònimes o identificades amb nom o
adreça de correu electrònic, les que vénguin identificades podran rebre una
resposta directa per part del Departament de Medi Ambient.
Les targetes vermelles serveixen per comentar què pensen els presents que
funciona malament, les grogues per comentar què funciona però és millorable i,
finalment, les verdes per comentar què funciona bé. Es demana als assistents
que els comentaris incloguin propostes o idees de millora.
A continuació s’informa els assistents dels temes de l’ordre del dia:
1. Lectura, si escau, i aprovació de l’acta de la sessió de 16 de setembre de
2009.
2. Actuacions recuperació de l’espai de ses Feixes.
3. Estadístiques de Residus. Resultats.
4. Vídeo de presentació de la futura Planta de Triatge de Residus Urbans i de
Tractament de la Matèria Orgànica.
5. Suggeriments. Torn obert de paraules.
1.- Lectura, si escau, i aprovació de l’acta de la sessió de 16 de setembre de 2009
Abans de passar a l’aprovació de l’acta, el Sr. Albert Prats explica als assistents que
l’acta de l’anterior reunió promotora ha estat a disposició dels participants, a la web
del Consell Insular (Secció de Participació Ciutadana, Consell Sectorial de Medi
Ambient), concretament a la següent adreça:
http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/ DOCUMENTOS/1/ 1_5513_2.pdf
Aquest fet es va notificar als convocats a la reunió a través del document de
convocatòria a la present reunió. Una vegada exposada aquesta informació, i sense
que hi hagi cap correcció de l’acta, aquesta es dóna per aprovada per unanimitat.
2.- Actuacions de recuperació de l’espai de ses Feixes
Acompanyant l’exposició amb una projecció visual de diapositives, el conseller explica
als assistents el projecte de recuperació del sistema hidràulic de ses Feixes des Prat
de ses Monges que ja va ser presentat als propietaris en una reunió realitzada el dia
10 de febrer d’enguany.
Una còpia d’aquesta presentació restarà a disposició de la ciutadania a la web del
Consell insular (Secció de Participació Ciutadana, Consell Sectorial de Medi Ambient).
3.- Estadístiques de Residus. Resultats
A continuació, i acompanyant l’exposició amb una projecció visual de diapositives, el
conseller explica les darreres estadístiques de residus que corresponen a l’any 2010 i
als mesos de gener i febrer de 2011. També es mostren taules amb la progressió del
reciclatge a l’illa d’Eivissa (per municipis i tipus de fraccions) i dels residus produïts i
entrats a l’abocador de Ca na Putxa des de l’any 2003 fins a l’actualitat.
Una còpia d’aquesta presentació restarà a disposició de la ciutadania a la web del
Consell Insular (Secció de Participació Ciutadana, Consell Sectorial de Medi Ambient).

De tota la informació explicada, i en relació amb l’any 2010, es poden destacar els
següents punts:
-

-

-

-

-

La quantitat de Residu en Massa (RM) generada a l’illa d’Eivissa durant el 2010
s’ha mantingut pràcticament constant respecte a l’any 2009, s’aprecia una
davallada del 0,9%. En relació amb els mesos de gener i febrer de l’any 2011
les entrades a l’abocador de Ca na Putxa han augmentat en relació amb el
mateix període de l’any 2010.
En relació amb els Residus Domèstics acumulats durant l’any 2010, comparats
amb els acumulats durant el 2009, es mantenen pràcticament constants, amb
un petit augment.
Els residus recollits selectivament (paper, envasos i vidre) a l’illa d’Eivissa
sumen 12.446 t, amb un increment del 22% respecte a l’any anterior.
Respecte a la recollida selectiva durant el 2010, es detecta un important
augment que pot haver-se produït d’una banda per una major conscienciació
social respecte a la separació en origen dels residus, i de l’altra, per una millora
en els recursos municipals dirigits a la recollida selectiva dels residus
(increment de número de contenidors i de la seua capacitat, augment de
freqüències de recollida, etc.).
Les quantitats totals de recollida selectiva a l’illa d’Eivissa s’han incrementat
respecte a l’any passat un 22%, i hi destaca sobretot l’increment a la recollida
d’envasos (32%). Els municipis de Santa Eulària i Sant Josep són els que més
han augmentat la recollida selectiva respecte a l’any 2009, en un 46% i un 24%
respectivament, seguits de molt prop per Eivissa (16%). Per contra, a Sant
Joan ha disminuït la recollida selectiva un 2,5%.
S’aprecia una disminució de l’entrada de runes a l’abocador (del 79%), pot
indicar o bé un descens en la generació d’aquest residu, o bé que durant l’any
2010 aquests residus s’han dut majoritàriament a restauració de pedreres i no
a l’abocador, o possiblement la confluència d’aquests dos factors.

Respecte a la gestió de posidònia, el conseller explica als assistents que es fa
necessari un canvi de sensibilització per part de les administracions, ciutadans i
visitants. Cal deixar de tractar la posidònia com un residu i entendre el seu valor
biològic i com a protector contra la pèrdua d’arena de les platges. Al respecte d’aquest
punt comenta que cada vegada que es retira posidònia de les platges també se
n’extreu arena. Aquest procediment, repetit a llarg dels anys, ha provocat la pèrdua
progressiva d’arena i això, a més de les negatives conseqüències mediambientals,
repercuteix econòmicament sobre el sector turístic.
El conseller també explica que cada vegada que es retira posidònia de les platges i es
transporta a l’abocador, aquesta arriba mullada i amb arena. Quan els ajuntaments
paguen la conseqüent taxa d’entrada com a residu, estan pagant per entrar posidònia
però també aigua i arena. Així doncs, aquestes pràctiques són mediambientalment i
econòmicament negatives.
S’obre un petit debat al respecte de la gestió de posidònia. Alguns dels presents parlen
de la importància de tenir les platges preparades per a la temporada turística i altres
incideixen en els efectes negatius que la retirada de posidònia té sobre les platges i el
cost ambiental i econòmic que això representa.
Pel que fa a les estadístiques presentades, es fan comentaris sobre les despeses
relacionades amb les campanyes publicitàries de conscienciació en la gestió de
residus i que seria més adient invertir aquests sous en augmentar el nombre de
contenidors de recollida selectiva. Per contraposició, alguns dels assistents pensen
que són necessàries i també s’explica que algunes d’aquestes campanyes són

realitzades per les mateixes empreses de gestió de residus i reciclatge i que són
obligatòries per directiva europea.
El conseller també comenta que des de l’administració s’intenta ajudar als ajuntaments
a augmentar la seva dotació de contenidors i que els darrers anys s’ha repartit una
quantitat considerable de contenidors per a la recollida selectiva de vidre. Malgrat això
també explica les conseqüències econòmiques que això pot comportar als
ajuntaments ja que, posar més contenidors implica reorganitzar les rutes de recollida i
potser modificar i pujar la quantia de les contractes que els ajuntaments tenen amb les
seves respectives empreses de recollida de residus. Per tant això s’ha de fer amb
responsabilitat i coordinació.
Un assistent també explica que seria molt interessant que els contenidors de recollida
selectiva del carrer portessin un telèfon de contacte per poder telefonar quan un
contenidor està ple o en mal estat. També explica que caldria augmentar el nombre de
contenidors en zones específiques com grans superfícies, aparcaments, etc. Es pren
nota d’aquesta petició i es comenta que alguns municipis ja ho fan.
Els assistents també demanen informació sobre la vida útil de l’abocador de Ca na
Putxa, les darreres actuacions que s’han fet per a reduir les molèsties que aquesta
instal·lació causa als veïns i la possibilitat de producció de biocombustible a l’illa.
4.- Vídeo de presentació de la futura Planta de Triatge de Residus Urbans i de
Tractament de la Matèria Orgànica
Abans de la projecció, el conseller fa un breu repàs al projecte constructiu i dels
darrers esdeveniments relacionats amb el procediment d’aprovació del projecte de
la planta de triatge de residus urbans i tractament de la matèria orgànica. El projecte
es troba completament revisat i aprovat i també ha finalitzat el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental. El darrer tràmit que restava per poder començar la
construcció ha estat la modificació no substancial de la IPPC de l’abocador que
també s’ha conclòs. Es calcula que en un termini de dos anys i mig la instal·lació pot
estar acabada.
En referència al vídeo, s’explica als presents que està enllestit encara que resta
realitzar-hi alguns canvis i millores en el format.
5.- Suggeriments. Torn obert de paraules
Ja que durant tota la sessió s’han anat fent intervencions, no hi ha preguntes i es dóna
per tancat aquest punt.

No havent-hi cap altra intervenció dels assistents, es dóna per finalitzada aquesta
sessió a les 21.30 h.
El conseller agraeix l’assistència a totes les persones presents i dóna l’enhorabona als
presents per la seua participació explicant que ha estat un Consell participatiu amb
molta col·laboració de les persones assistents.
La secretària

Vist i plau
El president

