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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem la sessió d’avui.

En primer lloc em correspon demanar-los si hi ha
substitucions... Entès que no hi ha...no?, perquè el Sr. Sagreras
sé que ja és membre d’aquesta comissió, entenc..., després ho
comprovarem i si no, idò procedirem a fer...

Passam a l’ordre del dia d’avui que és el següent: el primer
punt és l’elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta
d’aquesta comissió no permanent i el segon punt,
compareixença del Sr. Bartomeu Bestard i Puig, representant
de la Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües de la
Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes
Balears per tal d’exposar la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la Comissió no permanent d’estudi en
matèria de planificació i gestió de recursos hídrics especialment
d’aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de la
seva actuació.

Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de
la comissió.

A continuació passaríem al primer punt de l’ordre del dia
sobre l’elecció de càrrec de vicepresident o vicepresidenta de
la comissió no permanent que va quedar vacant atès que el
diputat Maxo Benalal i Bendrihem ha adquirit la condició de
diputat no adscrit. 

Tot i que el Grup Ciutadans ha entrat al Registre del
Parlament la notificació que proposa com a candidat el Sr.
Jesús Méndez i Baiges, és preceptiu que ell ratifiqui
personalment i de viva veu, en veu pròpia aquesta opció de
candidatura.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Tal y como plantea, mi grupo me ha
planteado el hecho de haber realizado esta propuesta por
escrito y haberla presentado para ejercer el cargo de
vicepresidente por lo que ruego que esta comisión lo tome en
consideración y tome la decisión que le parezca oportuna.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Demanaria a la comissió si ho podem
considerar aprovat per assentiment.

Gràcies. Idò, Sr. Méndez, si vol ocupar el lloc de
vicepresident.

Compareixença del Sr. Bartomeu Bestard i Puig,
representant de la Secció de sanejament i qualitat de les
aigües de la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears, per tal d’exposar la seva visió
i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no
permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió dels
recursos hídrics, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

Passam, idò, a continuació al següent punt de l’ordre del
dia, el seu desenvolupament s’ajustarà a les regles establertes
a la resolució de Presidència reguladora de les compareixences
previstes als apartats tercer i quart de l’article 46 del Reglament
del Parlament.

Començam així la compareixença i per tal de fer l’exposició
oral tindrà la paraula el Sr. Bartomeu Bestard i Puig,
representant de la Secció de sanejament i qualitat de les aigües
de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears, sense limitació de temps. Quan vulgui, Sr.
Bestard.

EL SR. REPRESENTANT DE LA SECCIÓ DE
SANEJAMENT I QUALITAT DE LES AIGÜES DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES
BALEARS (Bartomeu Bestard i Puig):

Bones tardes a tothom. Bé, jo som Tomeu Bestard i som el
cap de la Secció de sanejament i qualitat de les aigües, de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient. I bé, us
explicaré un poquet a què es dedica la meva secció, després us
he deixat un dossier a cadascun dels vostres partits polítics
perquè reviseu el que us comentaré i intentaré aportar-vos la
meva visió i la meva opinió sobre els dubtes que tenguin.

La secció de cànon principalment es dedica a gestionar les
indemnitzacions amb el cànon de sanejament del manteniment
i conservació de depuradores, a més inversions, noves
inversions.

Hi ha una llei de cànon, el 1991 es va crear el cànon de
sanejament a les Illes Balears, el cànon de sanejament és un
tribut propi de les Illes Balears la finalitat del qual és dedicar-lo
a política hidràulica de la CAIB, competència del Govern de
les Illes Balears. Hi ha una disposició addicional segona que
indica que els ajuntaments i altres entitats públiques són
susceptibles de ser indemnitzades pels seus costos de
manteniment i conservació i noves inversions en el tema de
depuració, i aquí també entram un poquet pel que fa a la secció
de cànon.

Nosaltres bàsicament ens basam en aquesta llei de cànon,
després hi ha dos decrets que desenvolupen aquesta llei, que
són el Decret 25/1992 i el Decret 51/1992, un regula la
conservació i el manteniment de les depuradores i l’altre regula
les noves inversions.

A part de les indemnitzacions en cànon, la nostra secció
també s’ocupa, no tan principalment, però sí cada dos o tres
mesos entra tal vegada una sol·licitud d’informe, dels informes
preceptius que no són vinculants de la comissió de preus; és a
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dir, quan un municipi vol incrementar o modificar una tarifa
d’aigua el procediment indica que ha de demanar un informe
que és preceptiu i ara, amb una modificació de la llei de
contractes, no vinculant. Aquest informe el realitzam nosaltres
des de la secció de sanejament i després es convoca la comissió
de preus i se sanciona l’informe que s’ha elaborat des de la
secció de sanejament. És una part més residual, però també es
fa això. 

També, per exemple, el pressupost del 2021 de la secció de
cànon de sanejament, les dues coses, respecte del manteniment
i conservació i de les noves inversions, ha estat de 63,2 milions
d’euros: 47,2 per a conservació i manteniment i 15,9 per a
noves inversions.

Després d’això, d’aquesta petita introducció, us he deixat
damunt la taula un dossier i aquí us he posat les dues darreres
memòries que vàrem elaborar, és que jo fa dos anys i mig que
hi som, per tant aquestes són les dues memòries que jo he
redactat des de la secció de cànon. I després hi ha dues pàgines
darreres, que també és una taula Excel que vàrem elaborar des
de la secció de cànon i varem intentar plasmar un poc la
liquidació pressupostària des del 2008 fins al 2021 del cànon
de sanejament.

La memòria del 2019 us parla de la llei de cànon, és a dir,
que el cànon grava l’abocament d’aigües residuals com a un
tribut destinat a actuacions de política hidràulica de la CAIB.
Hi ha una part que finança les indemnitzacions als ajuntaments
i altres entitats públiques. Aquesta part es va modificar el 2018,
si no vaig malament, i ha de ser dos terços de la recaptació de
cànon, mínim, és a dir, abans no hi havia un mínim i ara, des
del 2018, crec que es va modificar a la llei de pressuposts del
2018, es va introduir un mínim de dos terços de la recaptació
de cànon, més que res perquè les depuradores, a part de noves
inversions, s’han de mantenir i per mantenir-les el que no es pot
fer, perquè sempre hi ha el tema que, sota disponibilitat
pressupostària, pots dir que no a una nova inversió, per
exemple, encara que sigui susceptible de ser indemnitzada, el
que no pots fer és que un manteniment no es dugui a terme
perquè no hi hagi una disponibilitat pressupostària. Per tant, es
va posar un mínim per poder arribar a aquell manteniment de
totes les depuradores i després a part intentar fer totes les noves
inversions possibles. És un mínim, però, no és un màxim.

Aquí explic un poc el Decret 25/1992 i el Decret 51/1992,
un és sobre manteniment i conservació i l’altre és noves
inversions. El nostre programa és el 562B, hi ha hagut
modificacions ara de partides pressupostàries, però no entrarem
en el cas. I, bàsicament, els nostres capítols eren el capítol 6 i
el capítol 7, i aquí, com podeu veure, a la pàgina 2, per
exemple, actuacions del 2019, veieu el capítol 6, que el capítol
6 vendria a ser el manteniment de les EDAR, i podeu veure tots
els operadors que hi ha a Balears: ABAQUA, empreses
públiques i després també hi ha empreses privades, EMAYA,
AQUALIA, etc.

I després hi ha el capítol 7, que és el tema de noves
inversions, si han de fer una modificació o han d’introduir
instal·lacions noves doncs ells ens demanen indemnitzacions
sobre aquests projectes i és el que fem a la cessió de cànon, què
és? Respecte del manteniment i conservació ells cada trienni

ens passen un formulari d’estudis i aquest formulari d’estudis
està separat per costs fixs i costs variables, i nosaltres repassam
bé que aquells costs són reals, amb factures, ho comprovam tot
i després ja sancionam amb l’informe, indicam si és correcte o
no el que ens demanen. 

I respecte de les noves inversions ens traslladen projectes i
primer de tot es revisa si aquella indemnització que sol·licita és
susceptible de ser indemnitzada perquè el cànon de sanejament
és depuració, és a dir, de vegades, i aquí hi ha hagut
diferències, la regeneració la fiquen dins depuració, i així com
està la normativa redactada a les Illes Balears nosaltres
consideram que la regeneració no és depuració, la regeneració
és un tractament addicional terciari per anar més enllà de
depurar en si les aigües. A part també hi ha normativa estatal
que ho diferencia, però, bé, no ens fiquem en això, també es pot
parlar d’aquest tema.

Bé, aquí podeu veure el 2019, per exemple, totes les
actuacions que vàrem dur a terme doncs ABAQUA, Calvià
2000, Bellver, que és la de Sant Llorenç d'Es Cardassar,
EMAYA i entre d’altres. 

Aquí hi ha un petit resum de les obligacions reconegudes,
realment el 2019 vàrem pagar seixanta-dos coma quasi tres
milions d’euros. I després si anam al 2020, el 2020 és un any
especial perquè hi ha hagut el tema de la COVID i molts de
projectes s’han endarrerit. Ells tenien llançades moltes coses,
però els terminis es varen aturar i al final... doncs, no va sortir
tot el que ens hagués agradat que sortís. Per això veureu que el
resultat al final és de 54,9 milions d’euros, és un poc menor que
el 2019, però bé. 

Aquí també veieu les actuacions al capítol 6, que és
manteniment, que això no sol canviar perquè durant tres anys
és igual, després als tres anys ens envien un formulari d’estudi
nou i nosaltres el revisam, però en el capítol 7 doncs hi ha les
inversions que pagam any a any i després hi ha, si podeu veure,
el nombre d’expedients, que aquí posa “ins” i després hi ha un
número una barra i un altre número, aquest darrer número és
l’any, és el que ha entrat nou, si ho veieu, posa 20, és el que ha
entrat nou.

Què podem dir d’aquí? Si us fixeu aquí el 2020 després ja
va fer separació entre illes perquè interessava veure quina
diferència hi havia entre illes. I també si us fixeu en el capítol
7 hi ha moltes obres d’ABAQUA i d’EMAYA, crec que són les
dues que principalment..., Calvià 2000 també, però, bé, sí,
ABAQUA, EMAYA i Calvià 2000 són les tres que
principalment presenten més inversions noves.

I res, aquí també hi ha el desglossament per illes de capítol
6 i de capítol 7 del 2020, que està bé tenir-ho perquè després
ho comentarem.

A les dues darreres pàgines volants hi ha la liquidació de
pressupost i si us fixeu en el capítol 6 podeu veure el
creixement que hi ha hagut respecte del 2008, per exemple, a
Mallorca pagàvem 17 milions d’euros en manteniment i
conservació de depuradores, i el 2020 23,8 milions. En el 2021
no us hi fixeu molt perquè això... encara el pressupost del 2021
no està tancat i són liquidacions provisionals que no es poden
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tenir en compte, però ens podem fixar del 2008 al 2020. A
Palma, per exemple, vàrem passar de 6,7 milions a 10,3; a
Menorca de 4 a 5,7; a Eivissa de 4,2 el 2009 a 6,3, i bé, podeu
veure un poc les dades aquí.

És interessant el capítol 7 d’aquí, perquè si us fixeu a
Menorca, per exemple, des del 2013 no hi ha hagut actuacions,
què passa aquí? L’operador principal a Menorca és ABAQUA,
per tant, hi ha una columna que posa ABAQUA que és la
sisena, a capítol 7, que és la segona taula i la de baix i, és clar,
ABAQUA abraça..., aquí a aquesta columna abraça tant
Mallorca com Menorca com Eivissa i Formentera, per tant, que
estigui a zero no vol dir que no s’hagin fet inversions noves a
Formentera o a Eivissa o a Menorca, vol dir que les ha fetes
ABAQUA. Per tant, no es pot valorar un poquet, però, bé, si ho
analitzéssim és cert que, excepte ABAQUA, perquè a Menorca,
per exemple, hi ha altres operadors que són privats
concessionaris d’ajuntaments, no s’ha fet tanta cosa com a
Mallorca o a Eivissa. 

Després, a la segona pàgina, doncs un poc del mateix, hi ha
els ingressos pressupostats, el finalment reconegut, aquí, per
exemple, el 2020 hi havia un pressupost de 85,9 milions i ja
veieu que amb el tema de la COVID vàrem pegar a 55,7
milions d’euros recaptats de cànon de sanejament, hi ha hagut
una baixada molt important. Mentre nosaltres tenim..., el nostre
pressupost eren 61,4 milions d’euros, per tant, en el 2020, ja
veieu que ni amb el cànon abasta per al pressupost que teníem
nosaltres. Va anar just pel que finalment vàrem reconèixer de
despeses, que eren 54,9. 

Aquí a la dreta, a la columna de la dreta, podeu veure els
percentatges, mínim ha de ser un 66,66%. El 2019 no es va
acomplir, però, bé, just, tampoc no és que... 

I res, fins aquí nosaltres el que fem, és a dir, en el tema de
comissió de preus del proveïment i tarifes d’aigua és un tema
que tampoc no es toca moltes vegades i crec que és important
perquè el preu de l’aigua consider que és una cosa que s’hauria
de valorar un poquet més; és a dir, hi ha molts de municipis que
tenen preus molt baixos, això implica de vegades consums
elevats, que el ciutadà no apreciï realment el bé, que és l’aigua,
i nosaltres recomanam sempre als informes de la comissió de
preus doncs fer modificacions prou constants cada dos anys o
cada dos anys i mig, tres, per poder actualitzar el preu de
l’aigua perquè veiem que són instal·lacions que n’hi ha que
tenen fins i tot moltes pèrdues, no són eficients, la qualitat de
l’aigua a molts de municipis tampoc no és l’adequada ni és la
legal, perquè hauria de ser potable. Per tant, és un tema que
també podríem tractar, si voleu, però bé, bàsicament és al
cànon de sanejament que ens dedicam nosaltres. 

I res, fins aquí, les preguntes que vulgueu.

EL SR. PRESIDENT:

Ara procedeix la suspensió de la sessió per quaranta-cinc
minuts si ho consideren els portaveus o si troben podem
continuar amb les preguntes. Gràcies, entenc que continuam.

Per tant, passaríem a les intervencions dels grups
parlamentaris. Per començar, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Sagreras, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. El primer de tot sí que m’agradaria que
consti en acta que sí substituesc el Sr. Mariano Juan, es veu que
això ho devem dur malament des del primer dia, jo som el
primer que em pensava que formava part de la comissió perquè
he vengut sempre, però oficialment doncs sí que substituesc, i
m’agradaria que consti en acta, president. 

I, per altra banda, bé, en primer lloc agrair la dedicació i
l’assistència i la paciència al Sr. Tomeu Bestard. He de dir que
aquesta comissió de seguiment i d’estudi quant als recursos
hídrics de les Illes Balears és una comissió que curiosament, i
cosa que és un poc excepcional, sí que ens vàrem posar d’acord
tots els grups polítics per posar en marxa amb la finalitat de
treure una sèrie de conclusions, després de sis intervencions
dels ponents i a això venim, per tant, en el nostre cas, Sr.
Bestard, nosaltres no abusarem de la seva disponibilitat, hem
quedat satisfets amb les seves explicacions, compartim també
la sèrie de reflexions que vostè ha fet i, com li dic, no abusarem
i si ha quedat qualque dubte a la resta de grups polítics també
escoltarem les seves respostes amb atenció.

Moltes gràcies una vegada més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Sr. Bestard, vostè pot contestar
globalment a tots els diputats o individualment un a un, com
vostè ho prefereixi.

EL SR. REPRESENTANT DE LA SECCIÓ DE
SANEJAMENT I QUALITAT DE LES AIGÜES DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES
BALEARS (Bartomeu Bestard i Puig):

Si em permeteu, ho faré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord idò. Gràcies Sr. Bestard. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Pablo Jiménez, per un
temps també de deu minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, tenía preparadas unas
preguntas o una pregunta en concreto, lo que pasa es que por lo
que he visto y creo que estaba mal fijado con respecto al
planteamiento de hoy, o sea por lo que ha estado comentado,
que, por cierto, quiero agradecer su presencia aquí con las
explicaciones oportunas que está dando sobre el trabajo de su
sección.

Bueno, la pregunta que iba a hacer creo que no tiene nada
que ver, puesto que, por lo que ha estado comentado y por lo
que estoy leyendo en estos papeles que ha entregado, tienen
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mucho más relación con las indemnizaciones que se pagan a las
distintas entidades públicas, y yo iba a hacer una pregunta que
tiene que ver con la agricultura y en relación con las aguas
saneadas de las depuradoras, es decir que creo que no tiene
mucho que ver, entonces pues esa pregunta no la voy a
formular.

Lo que sí formularé un poco sobre la marcha es otra
pregunta, es decir, viendo un poco todas estas cifras y todos los
ayuntamientos y entidades públicas que aquí vienen reflejadas,
independientemente de las cantidades, si todo este trasvase de
indemnizaciones, ¿qué problemas puede suponer para la propia
conselleria, en el sentido de si hay desarreglos, desajustes, o
desencuentros, digamos, con las cantidades que hay que pagar
o que se pagan, o se hacen en función de unas peticiones
previas de las entidades, o se hacen en base a unos criterios ya
establecidos de antemano?

Esta sería un poco la pregunta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bestard, gràcies per haver
assistit al Parlament, haver acceptat participar d’aquesta
comissió i ha estat un plaer escoltar-lo. Jo he anat apuntant una
sèrie de preguntes. 

La primera és una constant que hem de fer a tots els
participants en aquesta comissió, que és com valoraria vostè la
possibilitat que es transferissin les competències de recursos
hídrics als consells insulars.

La segona pregunta que m’agradaria fer-li, vostè ha
comentat que du dos anys en el servei, dos anys i mig o tres,
amb l’experiència que vostè té, la distribució que es fa del
cànon a nivell territorial, és a dir, el que es destina, si ho
territorialitzàssim, aquest destí ho veu proporcional, és a dir, es
fa una inversió proporcional o no es fa proporcional, en funció
evidentment dels criteris poblacionals o de nuclis, etc., vull dir,
si hi ha aquesta distribució sostinguda.

La tercera, vostè ha fet referència al preu de l’aigua
municipal, que és baixa, si té dades o ens podria explicar un
poquet quina és la mitjana d’aquest preu, quins són els marges,
és a dir, on es té més baix, on es té més alt. Aquesta distinció
de preus que hi ha a nivell municipal.

La quarta pregunta és una opinió seva, si la pot fer, sobre,
diguéssim, en el camí a llarg termini o a mitjà termini, si aquest
cànon que tenim ara realment cobreix les expectatives o
cobreix mínimament les inversions que s’han de fer en
infraestructures hidràuliques i en depuració i sanejament, si
vostè veu que hi ha una suficiència en la quantitat del cànon
actual, a llarg termini o a mitjà termini, o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans no ho he dit, però he passat la paraula al Sr.
Ferrà perquè el Sr. Méndez del Grup Parlamentari Ciutadans
m’havia dit que renunciava al seu torn de paraula, però li
corresponia a ell abans.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible, algunes rialles i
remor de veus)

Atès que no hi ha cap representant del Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears, no n’hi ha cap present a la sala, passaríem
la paraula al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té
la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Bestard,
agrair-li que hagi vengut avui a explicar-nos, sobretot la part
econòmica d’aquests cànons. Sí que jo escoltant i mirant una
mica els informes que ens ha passat, tendria un parell de
preguntes, si les coneix, perquè malgrat dugui la part
econòmica, no sé si... M’agradaria saber quins projectes té
pendents que amb la quantia que es capta, no poden tirar
endavant. És a dir, dit d’una altra manera, quants projectes i en
quina quantitat han de quedar pendents perquè no hi ha
pressupost? Supòs que hi ha moltes peticions dins totes les
depuradores i m’agradaria saber quants n’hi ha.

Després sí que, a la liquidació del pressupost, he vist que
durant 4 anys seguits no hi ha hagut, de capítol 7, inversió a
Menorca, i durant 6 anys a Eivissa, no sé si ho ha explicat o no,
per ventura és que m’ho he perdut, i a Formentera no n’hi ha.
A veure els motius, ja podria ser que tot està perfecte i no s’ha
de fer cap tipus d’inversió, però m’estranyaria perquè en temes
d’aigua sempre, no només de manteniment, que sí que veig que
hi són, però en temes d’inversions sempre es necessiten coses.

Ha dit que en el 2020 varen passar de 85 milions que hi
havia pressupostats a 55. Jo crec que és evident que sense
turistes els hotels no varen pagar el cànon variable i devia ser
molt elevat, fins i tot el fix, que és molt elevat per a persones o
per a empreses que han de tenir tancat, ho vàrem parlar amb el
conseller, pagar 15 i 20.000 euros d’un cànon fix fora tenir l’ús
de l’aigua, vull dir que són quantitats grosses i supòs que del
variable encara hi deu haver aquests 30 milions de diferència
i deuen anar cap aquí.

Després també m’agradaria saber si de les aigües depurades
que van a agricultura i que van per a regadius es cobra qualque
cosa i ho cobra ABAQUA. Si hi ha un preu, un cànon, un preu
d’aquesta aigua que s’utilitza i si es cobra des de la conselleria
aquest cànon, que no ho tenc clar.

Res més, agrair la seva explicació i que hagi vengut.
Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Antonio Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair al ponent l’explicació que
ha fet i com ha dit la diputada Sra. Sureda, sí que és cert que les
xifres que es veuen aquí i justament jo sóc de Formentera i
actualment conseller del Consell de Medi Ambient, llavors
conec el tractament que es fa i em sorprèn veure un zero a
Formentera. A més, sí que veig que hi ha ABAQUA a la part
de la dreta, sé que ABAQUA és la que gestiona la part de
l’EDAR, però si no queda desglossat quin és l’import a
Formentera, no tenim transparència de quina és la inversió que
es fa a Formentera. Llavors, que de qualque manera estigués
desglossada i sí que és cert que si és ABAQUA qui ho fa, de
l’any 2008 a l’any 2012 l’ABAQUA tampoc no en té, també té
un zero.

Llavors a Formentera sembla que no s’ha fet cap inversió i
és aclarir-ho, perquè si és ABAQUA qui ho fa, del 2008 al
2012 hi ha un zero a Formen..., -entenc que no-, però, segons
les xifres d’aquesta taula que ens dóna, sí que sembla açò. I
llavors si es  podria aclarir, si no ara, més endavant, no hi ha
problema, perquè sé que es fan inversions, però que sí que
quedàs d’alguna manera.

I després un suggeriment, a la pàgina web de l’Agència
Balear de l’Aigua, que entenc que també depèn de vostès,
sempre posen Eivissa i Formentera com un conjunt. Agrairíem
que fos desglossat perquè el Consell d’Eivissa i Formentera va
desaparèixer el 2007 i són dues illes separades, que sí que
estam molt agermanades, però que es desglossin les parts
perquè l’EDAR de Formentera no té res a veure amb la
d’Eivissa i si no les desglossem, al final tot va barrejat i no es
pot separar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per acabar aquest primer torn
d’intervencions té la paraula la Sra. Carbonero, pel Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Ben arribat, Sr. Bestard,
gràcies per les explicacions. Jo sí que tenc algunes preguntes,
li faré una reflexió inicial perquè em corregeixi, si vaig
malament, en el fet del cicle de l’aigua que diem, que, bé, el
concepte seria que l’aigua que empram i que embrutam que la
puguem retornar igual com l’hem agafada de la natura, és a dir,
amb les condicions inicials, i així tancaríem bé el cicle de
l’aigua i seríem respectuosos amb la natura i amb els recursos
que ens ofereix.

Entenc que el cànon, del qual vostè ha vengut a parlar avui,
té aquest objectiu, és a dir, qui embruta l’aigua que pagui amb
un cànon, perquè va a tant el metre cúbic, hi ha una part fixa i
després hi ha una part que és variable, segons el consum de
l’aigua. Per tant, si consumeixes més aigua, embrutes més aigua
i, per tant, pagues més cànon.

Vostè ha fet una apreciació de la indemnització, de la
depuració que només s’entenia si fos en terciari. La meva
pregunta anava un poc dirigida cap aquí, si en la primera

explicació anam bé, i no em corregeix a la seva intervenció,
que l’objectiu és aquest, la pregunta seria: vostè troba que és
suficient aquest cànon d’aigua per arribar a tancar correctament
el cicle de l’aigua? És a dir, si en aquests moments a alguns
municipis depuram l’aigua sense arribar a un terciari, és a dir,
que la deixam amb unes condicions que no són les inicials, a
veure si amb aquest cànon que està establert ara a les Illes
Balears seria suficient per poder fer el terciari a tot el consum
de totes les illes. Aquesta seria una de les preguntes.

I després, la segona anava un poc amb referència al que han
fet ja els companys, alguns companys d’altres grups polítics,
del tema territorialitzat de les inversions. Entenc que si el cànon
es paga segons el consum i és finalista, les inversions deuen
anar segons el consum que es fa a cada territori, a veure si està
realment equiparat d’aquesta manera.

Entenc que el zero aquest que apareix és com..., vostè ho ha
explicat un poc, que feia referència que les inversions es fan a
través d’ABAQUA i per açò surt un zero a les columnes de
Menorca, algunes d’Eivissa i Formentera també, que ens ha
passat. Però, bé, seria un poc la pregunta aquesta: a veure si
considera que està equiparat pel consum que fa, el que paga
cada territori i les inversions que es fan a cada territori.

I ja la darrera pregunta que va un poc relacionada amb la
que ha fet el Sr. Ferrà, en tema de transferències, per llei, la
gestió de la depuració d’aigua és municipal, es fa des del
Govern de les Illes Balears, tema d’economia d’escala, jo
entenc que és positiu perquè una depuradora té molta despesa
i entenc que, com més gran són les depuradores menys despesa
o menys despesa s’inverteix a fer el mateix, que és depurar
l’aigua, per tant, una depuradora grossa és més eficient que
moltes de petites repartides en el territori. I la pregunta
concreta seria: vostè considera que seria convenient fer una
transferència de la gestió de les depuradores a cada municipi,
que és així com ho marca la llei?

Bé, en principi com a primer torn serien aquestes tres
preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Acabat el primer torn
d’intervencions dels grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Bestard, sense limitació de temps, per contestar aquelles coses,
aquelles preguntes que li hagin formulat i el que vostè consideri
amb tota llibertat.

Gràcies.

EL SR. REPRESENTANT DE LA SECCIÓ DE
SANEJAMENT I QUALITAT DE LES AIGÜES DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES
BALEARS (Bartomeu Bestard i Puig):

Moltes gràcies. Passaré a contestar totes les preguntes, les
he apuntades totes, crec que no n’he deixada cap.

Respecte de la pregunta de Podemos, quins criteris hi ha i
si hi ha desavinences amb l’import a veure què passa, nosaltres,

 



PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS / Núm. 5 / 27 d'octubre de 2021 49

quan fem un informe, sempre hi ha un termini d’al·legacions,
durant 15 dies es dóna tràmit d’audiència d’aquell informe i es
poden aportar tots els documents o proves que justifiquin
aquell import que ha sol·licitat, és a dir, no hi ha indefensió de
la gent que demana la indemnització; fins i tot després aporten
més documents que tal vegada se n’han oblidat i després
aquella indemnització s’incrementa, és a dir, mai no es deixa..,
fins i tot després, dins la normativa, dins el decret de
manteniment i conservació, que crec que és el 25, dins aquest
decret hi ha un apartat que indica que si durant un trienni hi ha
alguna partida extraordinària de cost per a aquell explotador ell
ho pot sol·licitar, és a dir, es podria fer fins i tot un increment
de l’anualitat que es paga, que es paga de forma mensual, cada
mes pagam una anualitat que es divideix entre 12. Idò es pot
fins i tot incrementar.

Per tant, tots estan coberts, és a dir, no... no... no hi ha ningú
que digui que no el cobreix al cent per cent. I si un diu que no
el cobreix cent per cent és perquè nosaltres... hi ha coses que
opinam que no són indemnitzables, que haurien de ser costs
que s’han de suportar per altres departaments. Això per a la
pregunta de Podemos.

Després, de MÉS, les preguntes del Sr. Ferrà, transferència
als consells insulars, també és la pregunta de la Sra.
Carbonero., jo tenc una opinió prou clara... eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, d’acord, bé, a veure.., bé, municipis. A veure, aquí hi
ha dues coses diferents, és a dir, la depuració i el cànon de
sanejament, vosaltres us referiu a transferir als consells insulars
o municipis la depuració o la recaptació i gestió del cànon?
Perquè són coses diferents... Bé, si és depuració qui és
competent és el municipi, i que jo sàpiga de tots els municipis
a cap no li agrada depurar, intenten que ho faci ABAQUA. Per
què? Perquè és un marró, perquè tot són costs, tot són
problemes i a tots els ocasiona un gran problema. Per tant, els
municipis ni recaptar cànon de sanejament ni depurar, és a dir,
el més pràctic possible per a ells.

Una altra cosa són tal vegada els municipis grossos, que
tenen més força financera, més múscul financer, com pot ser
Palma, que té EMAYA o tal vegada Calvià, que té Calvià 2000,
aquests municipis sí que tal vegada tenen força com per dur a
terme la depuració, i així i tot els és un problema. Per tant,
imaginau-vos els municipis petits de tot Balears.

Si és tema de recaptació de cànon, he de dir que la
recaptació de cànon la fa l’ATIB, nosaltres no tocam res, és a
dir, a nosaltres ens arriba: s’ha recaptat això, podeu gastar això,
però no sabem ni què s’ha recaptat per illa ni què s’ha recaptat
per municipi, no sabem res; és a dir, tota aquesta informació la
té l’ATIB i la Conselleria d’Economia, i no la sabem. Per tant,
no sabem què hem de destinar per ser equitatius a Menorca,
què hem de destinar a Formentera i què hem de destinar a
Eivissa i a Mallorca per ser equitatius amb el que recaptam. Per
a això seria interessant tal vegada que vingués algú de la
Conselleria d’Economia, de l’ATIB i indiqui a veure què es
recapta de cada illa i de cada municipi. Això també ho deix
aquí.

I si és no la recaptació, sinó la gestió, la destinació del
cànon de sanejament, jo ho tenc clar, és a dir, aquí també
funciona l’economia d’escala, una depuradora grossa és molt
millor, molt més eficient que una depuradora petita i aquí el
mateix. És a dir, nosaltres des del Govern balear som dues
persones i dues persones anam així així, però ens abastam per
indemnitzar tot Balears, no trob coherent ni eficient per als
recursos públics, fins i tot crec que és antinormativa, perquè els
recursos públics s’han d’usar eficientment, transferir
competències cap als consells insulars, triplicar despeses per
obtenir els mateixos resultats. És a dir..., a part després de la
pèrdua de solidaritat entre illes que hi podria haver aquí. 

És a dir, Mallorca a dia d’avui, i no ho sabem, però per
habitants i per l’activitat turística que hi ha, recapta molt més
que Menorca, i Menorca no és que no rebi cànon, rep el cànon
que ha demanat

I després aniré a una altra pregunta de la Sra. Sureda.

Però el que no pot ser és que si transferim competències als
consells insulars hi haurà molts de municipis i moltes illes que
quedaran més desemparades, perquè després entrarà el
conflicte de: jo, què recapt, a Mallorca? I jo, què recapt, a
Menorca? I tu el que recaptes a Menorca t’ho quedes tu, però
el que recapt jo a Mallorca no t’ho quedes tu, m’ho qued jo a
Mallorca. I aquí, hi ha una pèrdua de solidaritat, consider jo. A
part de triplicar les despeses de tota la gestió, o quadruplicar,
despeses de tota la gestió del cànon de sanejament. 

Això de la recaptació per municipis i per illes? No ho
sabem, que ho té Hisenda, per tant, el que sí que sabem és que,
i això no és aquí, vàrem fer un informe perquè ABAQUA ho
havia d’explicar, crec que va ser el conseller que va venir aquí
a explicar qualque cosa sobre ABAQUA; per població real
efectiva la que s’endu més és Eivissa, o sigui, no és Mallorca,
és Eivissa, per tant no sé... també hauríem de veure el que és el
recapte a Eivissa, però, és clar, no la tenim aquesta dada, per
tant no ho sabem.

Després, la recaptació. És clar, nosaltres som un equip de
dues persones, bé, hi ha la cap de departament també i la
directora general, però..., i després tota la nostra... la UGE de
la Conselleria de Medi Ambient que ens dona un suport a
nosaltres d’intervenció i tot el que sigui, tot el que és gestió,
però si fos la recaptació del cànon, imaginau-vos que l’ATIB
també ho gestiona amb un servei i s’hauria també de
quadruplicar aquella gestió de recaptació per tant, també seria
quadruplicar despeses. 

Què més, a veure... Sí, bé, aniré responent més preguntes.
A veure, això de si es fa una inversió proporcional entre illes i
nuclis. No ho sabem, no tenim la recaptació de municipis i
d’illes, per tant, no sabem si es fa una inversió efectiva.

Proporcional respecte dels habitants? No ho hem analitzat,
però és que el problema ve, i ara també responc la pregunta de
la Sra. Sureda, no hi ha expedients pendents que diguem no
arribam per import. L’únic que hi havia i no era damunt la
meva taula, no s’havia ni proposat, era la depuradora de Palma
que ara, al final, sí que l’Estat diu que hi posarà els doblers ja.
Però no hi ha cap expedient que li haguem dit no per import,
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cap. Denegat n’hi ha qualcun, perquè tal vegada consideram
que hi ha un col·lector que no és un col·lector de depuració,
que és un col·lector de clavegueram i és clavegueram
municipal, i el municipi cobra la taxa de clavegueram per poder
invertir en aquell col·lector, però no que sigui per damunt la
taula perquè diguem que per import no arribam, això no
existeix, no n’hi ha.

Ah, respecte del preu de l’aigua, dades. Estam elaborant un
llistat ara, Joana està amb això, crec que en breu ho traurà,
podrem tenir dades. Ho sé jo perquè també he ajudat per
elaborar aquest llistat i, bé, hi ha molta diferència, és a dir,
Eivissa i també Formentera tenen preus, té AQUALIA, FCC
d’AQUALIA, i té preus elevadíssims, però també és perquè el
recurs és molt escàs allà, és normal. I després hi ha altres
municipis a Mallorca doncs que és prou baix i l’haurien
d’apujar més, i tampoc..., no diré noms ara perquè ara no me’n
ve cap al cap, però sé que hi ha municipis de Mallorca que no
són normals els preus que tenen; preu mitjà, 1,6 o 1,7 euros el
m3 amb el cànon, i això més o manco, però, bé, ho hauria de
mirar. Trauran el llistat en breu. 

A llarg termini, el cànon cobreix les inversions futures? No.
Jo consider que el cànon s’hauria d’apujar un poquet més. Ja sé
que això implica idò que no agradi a la gent, implica que els
grups polítics es posin d’acord, i que s’arribi a un acord per
incrementar el cànon però, què estaria bé? Idò el que m’ha
demanat la Sra. Carbonero, que el cicle de l’aigua es tanqués
perfectament. I perquè es tanqui perfectament, avui en dia la
depuració arriba fins a un punt, però és que ja potser podríem
arribar a la regeneració, i la regeneració implicaria menys
consum d’aigua perquè els sectors com l’agricultura i això
consumirien més la regenerada, i no consumirien aigua normal
i, per tant, s’hauria de depurar menys i l’aigua s’acabaria
regenerant totalment i s’acabaria acomplint el cicle. Per a això
necessitam més recaptació de cànon.

Més recaptació de cànon perquè, si us hi fixeu és vera que
no hi ha projectes pendents damunt la taula o que els haguem
dit que no entra o perquè no hi ha doblers, per tant, quin
problema crec que hi ha? Jo crec que hi ha falta de mans en els
municipis o falta de traure projectes. El que sembla mentida és
que, per exemple, bé, sembla mentida, és que és lògic, Calvià
2000, EMAYA, Bellver, també Manacor ara s’ha posat les
piles, n’hi ha quatre o cinc, bé, i ABAQUA ja, per suposat!,
ABAQUA és el número 1, però n’hi ha devers 4 o 5 que et
demanen inversió, noves inversions.

N’hi ha d’altres que no ens demanen noves inversions. Fins
i tot, nosaltres els hem fet requeriments que ens enviïn estudis
de costs per veure si del seu manteniment pagam el que toca,
no per menys!, sinó fins i tot per si els hem de pagar més. I jo
esper respostes d’operadors concessionaris potser de Menorca,
que no em diuen res. O AQUALIA, que no em diu res. I què
passa, què no fan noves inversions? I els municipis tampoc, és
que tal vegada no tenen mans per estar a sobre d’aquell
operador, aquell concessionari i esbrinar a veure si és perquè
no fa noves inversions. 

Què estaria bé? El que crec jo que funciona a altres regions
i a altres comunitats autònomes, com per exemple a Catalunya
o també a València, per exemple, doncs un operador potent,

com ABAQUA, que el tenim..., -que, per cert, aquí no surt del
2008 fins al 2012 perquè era IBASAN, era una altra institució
i no està com a ABAQUA i justament en els llistats, quan
demanes, no surt..., i cercar IBASAN no ho vaig poder trobar,
era impossible-, idò tenir un operador gros, amb gent, no dic
que s’hagi de posar més gent així perquè sí, però, si s’ha de
redistribuir a empleats, que es redistribueixin! Idò que es posin
a fer més projectes, traure més projectes endavant. No ho sé,
crec que tal vegada ajudar, poder tenir més mans implicaria que
es pogués arribar més enllà; implicaria després Medi Ambient,
idò el cicle de l’aigua es tancaria i al medi ambient doncs el
cicle de l’aigua es tancaria i al medi ambient doncs no hi hauria
tants d’abocaments potser, etc.

També són coses puntuals de pluja i això, però, és clar,
també no tenen mitjans. EMAYA va al màxim, ara ja no només
ha agafat les aigües brutes de Palma, que a sobre ha crescut un
munt, també agafa les aigües brutes d’Esporles, de Palmanyola,
de Marratxí, i és clar, això creix, creix, creix, i arriba un
moment que quan plou, el que et ve tot el de fora més el que ve
de pluja idò, ho ha d’abocar a la mar perquè és que si no la
depuradora no ret i així ja sí que és pitjor!

Per tant, a llarg termini, jo consider que el cànon no cobreix
les inversions futures.

La Sra. Sureda m’ha demanat això dels projectes pendents.
No en tenim cap, no tenim cap projecte pendent damunt la
taula.

Menorca, Eivissa i Formentera, bé, que no hi ha res és
perquè hi és per ABAQUA, això ho tenc, separat, a ABAQUA;
és a dir, després tenc ABAQUA per illes, és a dir, es pot veure
el que fa ABAQUA a Mallorca. Això, a qualsevol pregunta
parlamentària o qualsevol informació de transparència que ens
demaneu, això es pot donar, o bé, m’enviau un e-mail i jo us ho
enviï súper fàcilment, és a dir, ho tenc.

Després, a veure. Ah, el tema de la COVID, sí, és que el
tema de la COVID, que hi ha 54 milions, es va recaptar molt
menys, era la part variable, supòs, que va baixar moltíssim. És
clar, jo tampoc no ho puc analitzar perquè són dades
d’Hisenda, jo no sé què ha passat. També estaria bé veure amb
la recaptació que realitza l’ATIB d’on prové més la recaptació,
perquè així es podria fer una gestió molt més pràctica de si vols
apujar aquí o vols baixar aquí o allà..., així es podria saber si
potser has d’apujar el tram dels hotelers o potser has d’apujar
el tram dels camps de golf, per exemple; és a dir, si es tengués
una recaptació es podria gestionar millor la totalitat del cànon,
però nosaltres no fem això, per tant, ho desconec. 

Ah, després m’heu demanat un tema de preu de cànon a
ABAQUA, conselleria, si ABAQUA cobra com un preu de
regenerades d’agricultura o una cosa així. No, no ho sé, perquè
és tema ABAQUA, jo, del tema ABAQUA, és com un altre
operador, per a mi ABAQUA és com un altre operador, els ajut
en certes coses però em ve igual que EMAYA, que Calvià, que
etc., em ve, em demana la indemnització, valoram tot el que no
s’aporta i és el mateix.

Bé, també he contestat això de Formentera, que era 2008-
2012 era IBASAN. 
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Desglossar Eivissa i Formentera, sí, ho tenim desglossat. Jo
sempre ho separ, sempre els he considerats separats, sempre hi
ha moltes bandes que posa “Eivissa i Formentera”, no, a mi
m’agrada separar-ho perquè sempre ho he considerat separat,
fins i tot aquí veureu que està separat. Però bé, com que és més
dins ABAQUA en el capítol 7, noves inversions, es podria
haver desglossat ABAQUA, però bé, és una dada que la tenc,
us la podria aportar.

Ah després Sra. Carbonero, m’heu demanat si és suficient
el cànon de sanejament per arribar a un terciari. Això és difícil
de respondre perquè, com que no tenim damunt la taula totes
les propostes de terciaris, no podem valorar si realment amb el
cànon es podria arribar o no a aquests terciaris. El que diem ara
és que no. Perquè, segons normativa, la depuració és aquell
tractament que es dona a les aigües residuals perquè després es
pugui abocar al medi, segons les condicions de normativa, i la
regeneració és un poc més enllà. Per tant, no ens correspon a
nosaltres el cànon de sanejament, perquè és només depuració.

Però sí que estaria bé tal vegada valorar tots els terciaris,
tots els projectes de terciari, valorar-los i veure si hi podem
arribar o no, primer amb el cànon que tenim, i segon, si no
podem arribar amb el cànon que tenim, tal vegada plantejar un
increment de cànon. Seria interessant, però, bé, el terciari
també és molt delicat, perquè sé que hi ha terciaris que s’han
fet, després no es consumeix l’aigua, és una inversió que s’ha
fet i quasi s’ha tudat perquè no hi ha després consumidors
potencials, hi ha consumidors potencials, però després reals no
n’hi ha. Hi ha molts d’agricultors que demanen, però després
pel que jo he sentit dir, realment després no consumeixen i és
clar, també això és un problema.

Ah després, pregunta sobre les inversions, si van segons el
consum de cada territori. No, perquè no tenim la recaptació de
l’ATIB, no puc saber si el que jo don a Menorca és realment el
recapta Menorca. Jo don a Menorca respecte del que em
demana, si Menorca demana 1.000 i aquests 1.000 són
susceptibles de ser indemnitzats perquè són depuració, se n’hi
donen 1.000. Però, a part d’ABAQUA no hi ha..., i mirau a la
memòria, hi ha prou operadors a Menorca: State Torre Solí
Nou, Antonio Gomila, Lumer, Estudio de Resíduos Integrales,
Son Parc de Menorca, Castellosa, Aguas de Binixica; això són
operadors antics, antics dic perquè fa temps que varen demanar
la indemnització per al manteniment de la depuradora, però que
no han fet més coses. És clar, aquests operadors no han
demanat inversions noves.

I un altre punt negatiu que jo hi veig per transferir als
consells insulars, és vera que tal vegada els consells insulars es
troben més propers dels seus municipis, no ho sé, no ho puc
valorar, no ho sé; però és que jo cada dia parl amb EMAYA,
amb Calvià per telèfon, per e-mail, i avui en dia més proper que
el que hi ha avui en dia és impossible, qualsevol cosa em
criden, al despatx, al mòbil, e-mails i contestam tot d’una. És
a dir, no és una cosa que es deixi molt per mà i no se li doni
resposta, hi ha una feina molt del dia a dia damunt ells.

Per tant, crec que el que no rep indemnització és que
realment no la demana, aquesta és la meva opinió.

I res, si teniu més preguntes, doncs...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bestard. Ara passaríem al torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular, Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Bestard. Vull agrair la seva
assistència i agrair la seva resposta a les preguntes, i ara per
acabar, que és la darrera intervenció, no li faig una pregunta,
sinó que m’agradaria que fos una reflexió, o una opinió
simplement com a tècnic. Els polítics sempre ens omplim la
boca que volem fer cicle de l’aigua, que voldríem que l’aigua
que surt d’una depuració terciària li féssim una quaternària o
una addenda de depuració i en tornéssim beure i empràssim
sempre la mateixa. 

Jo li faig una, no pregunta, una opinió, segons la seva
opinió, com a tècnic, la depuració de les aigües de les Illes
Balears com està? Sobretot en comparació amb altres
comunitats autònomes, està bé, està malament, està regular?
Necessitaria molta inversió perquè estigués bé?

I amb la mateixa opinió, és possible arribar a una depuració
més enllà de la depuració terciària? A la Facultat de
Biològiques fa 20 anys, parlàvem de la dendrodepuració, que
era fer passar les aigües un pic depurades amb una depuració
terciària, fer-les passar per les arrels d’arbres o plantes, per
tenir l’aigua ja totalment depurada. Supòs que això va quedar
enrera, perquè no n’he sentit parlar més.

En fi, agrair la seva presència, agrair les seves respostes a
les preguntes i si per acabar vol emetre aquesta opinió sobre
quin és l’estat de les depuradores en comparació amb altres
comunitats autònomes i si seria possible arribar a una depuració
més eficaç perquè es pogués emprar, doncs més agraït encara.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Sr. Jiménez d’Unidas Podemos, el seu
torn.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No, nada más que agradecer su presencia aquí y sus
intervenciones y sus explicaciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Per MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Bestard gràcies per haver
respost les quatre preguntes que li he formulat. Per tant, no en
tenia d’altres, no li repreguntaré res més. I agrair-li
l’explicació, l’anàlisi que ens ha fet i un poquet la resposta a les
preguntes, que de ben segur ens ajudarà a poder concloure o
arribar a concloure tota una sèrie de propostes o objectius que
tenim en aquesta comissió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per part d’El Pi Proposta per les Illes la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Simplement, Sr. Bestard, donar les
gràcies per les respostes i per les explicacions donades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I atès que no hi ha cap representant en aquest
moment del Grup Mixt, té la paraula ja per tancar aquest torn
d’intervenció la Sra. Carbonero, del Grup Socialista, per cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies president. Bé, moltes gràcies Sr. Bestard.
Ha estat una compareixença ben interessant i un tema difícil i
complicat, però també interessant. Jo entenc, és un èxit i s’ha
de dir que vostè ha dit que es paguen, bé, es donen les
transferències segons tots els projectes que es demana, no? Que
tot el que es demana es fa, fins i tot que hi ha dèficit de
sol·licituds de projectes. Açò crec que és una afirmació
interessant perquè tal vegada demostra que els ajuntaments no
arriben a les necessitats en tema de recursos humans per poder
preparar projectes i fer valoracions.

Pel que fa a la territorialització del cànon, m’ha semblat per
un moment que deia que algunes illes tal vegada rebien més del
que poguessin ingressar, però després ha repetit diverses
vegades que no sabem què es recapta a cada illa. Per tant,
entenc que no es pot dir que una illa rebi més o menys, segons
el que recapta. Però bé, com que m’ha semblat que a qualque
moment es deia que alguna illa tal vegada rebia més del que
recaptava, per açò, pel que deia, que tot el que es demana se
(...).

Jo li vull agrair perquè, com he dit, és un tema complex,
vostè ens ha donat les explicacions d’una manera molt
clarificadora, la veritat. I bé, no dubti que a qualque moment tal
vegada sí que per correu electrònic li demanarem alguna
explicació més.

Moltes gràcies. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. I un cop enllestida la intervenció
dels grups parlamentaris presents, Sr. Bestard té vostè la
paraula per contestar el que consideri oportú.

EL SR. REPRESENTANT DE LA SECCIÓ DE
SANEJAMENT I QUALITAT DE LES AIGÜES DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES
BALEARS (Bartomeu Bestard i Puig):

Sí, gràcies. No, no, era..., em referia, tal vegada m’he
explicat malament, és que em referia que de mitjana Eivissa no
és que recaptés, no deia inversió sobre recaptació, era inversió
sobre el total. És a dir, el que invertim per població real
efectiva a Eivissa és la que més, però no és en comparació amb
la recaptació. És a dir, quan tu llistes tots les inversions que
hem efectuat a totes les illes i analitzés quina és l’illa que ha
rebut més inversió, veus que per població real efectiva ha estat
Eivissa, però no és perquè ho compari amb la recaptació. Quant
a recaptació, tot el que sigui comparar amb recaptació, ni idea,
perquè no ho sabem.

I, bé, respecte de com està Balears. Crec que respecte
d’altres comunitats autònomes estam bé, el que passa és que és
una illa molt, molt, molt turística, bé, és potència turística fins
i tot a Europa, per tant, crec que hauria d’estar perfecte, hauria
d’estar perfecte; és a dir, aquí no hi hauria d’haver un
abocament a la mar mai, mai, i perquè no hi hagi un abocament
a la mar mai s’han d’executar ja els projectes, i per executar ja
els projectes el que es necessita són més doblers, que aquest
doblers donin més mans per poder dur a terme projectes i es
puguin evitar tots aquests abocaments i, a part dels abocaments
a la mar, no només per atreure turistes, per l’escassetat d’aigua.

Aquí és una illa que plou poquíssim, per tant, el cicle de
l’aigua l’hem de tancar de la manera més perfecte que puguem,
és a dir, si podem arribar a la regeneració màxima que puguem
arribar, un 70 o un 80% de l’aigua, seria perfecte. Perquè aquí
ara no ho notam, però tal vegada, jo no som un tècnic de medi
ambient ni res, però tal vegada d’aquí cinc o deu anys
començarà a haver-hi escassetat d’aigua i aquí començarà a
haver-hi problemes, aquí començarà a haver-hi problemes,
perquè el consum d’aigua doncs seguirà perquè el turisme
també afecta molt, l’agricultura crec que és un sector que no
s’ha d’oblidar i s’han de donar també eines a l’agricultura per
poder regar i se n’ha de tenir cura, neta, ben cultivada, ben
regada i tot hem d’intentar que estigui perfecte, i si per això
hem de pagar un poquet més de cànon, doncs tant de bo!,
benvingut sigui! Per part meva seria molt benvingut, destinam
doblers a altres coses, i no destinarem un poquet de cànon de
sanejament cada mes a les nostres factures com per fer més
inversions per a les nostres illes?

Per tant, per part meva està bé, però es podria fer encara
més perfecte. Gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, un cop acabat el debat, per tant, ja no queda més
que agrair la presència i les explicacions del Sr. Bestard i així
amb l’agraïment que estic segur que és compartit per tots els
portaveus tancaríem la sessió d’avui. 

Gràcies, Sr. Bestard.
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