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EL SR PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Abans de res vull
demanar disculpes pel retard, hi ha hagut una confabulació
entre retards d’avions i centre de Palma tot tancat al trànsit.
Disculpin.

Comencem la sessió d'avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Mariano Juan

Compareixença de la Sra. Joana Maria Garau i
Muntaner, directora 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, especial en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu
a la compareixença de la Sra. Joana Maria Garau i Muntaner,
directora 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 en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació. 

El desenvolupament de la sessió 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 la compareixença, per tal de fer l'exposició oral
tendrà la paraula la Sra. Joana Maria Garau i Muntaner, sense
limitació de temps. Quan vulgui. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
HÍDRICS (Joana Maria Garau i Muntaner):

Bona tarda a tots. En primer lloc, moltes gràcies per
haver-me convidat a aquesta interessant comissió per tractar,
precisament, tots els temes de la gestió de recursos hídrics que
volem o que ens agradaria que hi hagués a les Illes. 

Jo havia preparat una presentació, però hi ha problemes
amb tenir un projector, perquè no ho havia demanat jo amb
antelació i, bé, intentaré seguir un poc el guió del que tenia
previst, aniré més ràpid també del que tenia previst i serà
menys entretingut del que estava previst també.

Havia pensat fer una petita introducció del que en diem el
cicle integral de l'aigua,  després explicar poc el marc
competencial que tenim actualment quant a la gestió dels
recursos i de l'aigua, en general, en aquest cicle integral, per a
després explicar-vos un poc per sobre què és l'administració
hidràulica balear i quin és el paper i un poc les funcions que té

la direcció general, i molt per sobre ABAQUA, però molt, molt
senzillet, perquè crec que està previst també més endavant que
hi hagi qualcú d'ABAQUA a aquesta comissió que us expliqui
quin és el funcionament de l'empresa. 

Per començar, el cicle integral de l'aigua no és més que el
cicle natural de l'aigua que tots coneixem en el qual hem
d'integrar l'activitat humana. Llavors, per una banda, tenim el
cicle físic de l'aigua on l'aigua s'evapora, precipita a totes les
conques o al territori, es recull en aqüífers, rius i arriba a la
mar, bé, a llacs també. I això seria el cicle integral dintre d'una
conca hidrogràfica, que seria tot aquest territori que agafa totes
aquestes aigües i arriben a la mar, que també forma part
d'aquesta conca hidrogràfica. Aquesta conca hidrogràfica és la
unitat de gestió que tenim a l'hora de fer una gestió dels
recursos hídrics i de fer una planificació.

Això és important després per veure un poc les
competències i com estan repartides a les diferents
administracions.

Dins d’aquest cicle de l'aigua natural hem de posar la nostra
activitat humana, nosaltres, com a població, homes, espècie,
fent ús d'aquesta aigua; la captam de rius, de la mar, de pous,
li fem un tractament per fer-la potable o li fem un tractament
per a l'ús que després se li vulgui donar, perquè no té perquè a
ser per a ús humà.  Després de fer aquest tractament, se li dóna
diferents usos, pot haver-hi fer un ús industrial, un ús de la
població, un ús agrícola o qualsevol altre ús que se li pugui
donar a l'aigua que realment es troba present a totes les
activitats econòmiques que du a terme l'home. 

Després, pel que fa sobretot a l'ús industrial i a l'ús
domèstic, el que es fa és, després de la seva utilització, es recull
a les xarxes de sanejament per a la seva posterior depuració i
després de la depuració se li poden fer tractaments addicionals,
per, d'una banda, retornar al medi amb una qualitat
determinada, o també per a la seva reutilització per a altres
usos, com seria un ús industrial o un ús agrícola. També hi ha
altres sots-productes, però bé, no importa entrar en aquesta
matèria.

El que sí és important és que en tot aquest cicle integral de
l'aigua s’hi troben implicats diferents agents i diferents
administracions.

Quant al marc competencial a nivell estatal, la Constitució
preveu que l'Estat sigui el competent en matèria de legislació,
ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics en
les aigües que discorren per més d’una comunitat autònoma,
pel territori de més d'una comunitat autònoma. Això seria una
conca hidrogràfica que afectàs diferents territoris de diferents
comunitats. Llavors, aquí està claríssim que l'Estat té les
competències.

També té les competències per autoritzar les instal·lacions
elèctriques quan el seu aprofitament afecti més d'una comunitat
autònoma o quan la distribució de l'energia surti de l'àmbit
territorial d’una comunitat autònoma.

Després, també té com a competències la construcció
d'obres públiques d'interès general i també de legislació bàsica
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sobre protecció del medi ambient. Això sense perjudici de les
facultats que tenen les comunitats autònomes per establir
normes addicionals de protecció de caire ambiental. 

Després, d'acord amb la Llei d'aigües, a l'Estat també se li
atribueixen una sèrie de funcions i aquestes són, en general, i
sobretot per a aquestes conques, que en diem conques
intercomunitàries, perquè afecten més d'una comunitat
autònoma, i en aquestes conques l'Estat té la competència de
planificació hidrològica, l'adopció de mesures necessàries per
al compliment d'acords i convenis internacionals, l'atorgament
de concessions referents al domini públic hidràulic en aquestes
conques intercomunitàries, i l'atorgament d'autoritzacions
referents al domini públic hidràulic, encara que la tramitació
d'algunes d'aquestes autoritzacions es poden delegar i està
prevista a la norma que es puguin delegar o encomanar a les
comunitats autònomes. 

Llavors, l'Estat fa la gestió del domini públic hidràulic en
aquestes conques intercomunitàries mitjançant els organismes
de conca, que són administracions que depenen de l'Estat, de la
Direcció General de l'Aigua, en concret, i que actuen com una 
administració intermèdia entre l’Administració General de
l'Estat i l'administració de les comunitats autònomes. En
aquests organismes de conca hi ha representació i es preveu
sobretot la participació de les comunitats autònomes a les quals
afecta.

Al final, en definitiva, l'Estat el que fa és vetllar perquè a tot
el territori hi hagi un equilibri en les polítiques d'aigua.
L’equilibri ve establert per la normativa bàsica estatal d'aigües,
que dèiem abans, i ara també per la normativa europea, que
tenim la Directiva marc de l'aigua, que està transposada a la
Llei d'aigües.

Pel que fa a les comunitats autònomes, d'acord amb l'article
148 de la Constitució, les comunitats poden assumir
competències relatives a projectes, construcció i explotació
d'aprofitaments hidràulics, canals o reguius d'interès de la
comunitat autònoma, ja no és interès general, sinó de la mateixa
comunitat autònoma. També tenen competències en la gestió
d'aigües minerals i termals, també relatives a la pesca en aigües
interiors i el marisqueig i aqüicultura, caça i pesca a les aigües
fluvials. I després, òbviament, el que dèiem abans, la gestió en
matèria de medi ambient o de protecció ambiental que estigui
relacionada amb aigües.

Amb la Llei Orgànica 9/1992, de transparència de les
competències de les comunitats autònomes que varen accedir
a l'autonomia per via de l'article 143 de la Constitució, es va
transferir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, entre
d'altres comunitats, la competència exclusiva en matèria
d'ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics,
atenent també que som conca intercomunitària; és a dir, totes
les conques hidrogràfica de les Illes es troben dins del territori
de la comunitat autònoma, amb la qual cosa, per defecte, tenim
les competències com a comunitat autònoma en la gestió del
domini públic hidràulic.

Aquesta competència va ser recollida també a l'article 30.8
de l'Estatut d'Autonomia, que simplement fa referència al règim
d'aigües i aprofitaments hidràulics, canals i reguius, les aigües

minerals i termals -que ja estaven recollides a la Constitució-,
l'ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics i
mesures ordinàries i extraordinàries per garantir el
subministrament d'aigua i, per descomptat, la participació dels
usuaris. Després parlarem un poc de la participació.

L’article 18 del text refós de la Llei d'aigües diu que les
comunitats autònomes que, en virtut del seu Estatut
d'Autonomia, tinguin la gestió i les competències en gestió dels
recursos hídrics, han de constituir una administració hidràulica
i han de complir una sèrie de principis en la seva constitució.
Aquesta administració hidràulica és la que us explicaré després,
però d'aquesta administració hidràulica en forma part la
Direcció General de Recursos Hídrics.  Després, també es
preveu al mateix text, a la disposició addicional segona, que les
funcions que exerceixin els organismes de conca a les conques
intercomunitàries siguin exercides per l'administració
hidràulica.

Llavors, a les comunitats autònomes la gestió del domini
públic hidràulic es fa mitjançant l'administració hidràulica,
l'àmbit territorial és la demarcació hidrogràfica i a les Illes
Balears la demarcació hidrogràfica la constitueixen totes les
illes, la part terrestre, i després mil metres a partir de la línia de
costa, que també conformaria aquesta demarcació hidrogràfica,
i després hi ha una sèrie d'aigües profundes que també es
consideren de la demarcació hidrogràfica. És clar, en aquesta
demarcació correspon a l'administració hidràulica el
compliment de la normativa europea que explicàvem abans, la
Directiva marc de l'aigua, amb tots els seguiments i tota la
informació que s'ha de recaptar per dur a terme la gestió, i
després es gestionen sobretot, a l'àmbit de la Llei d'aigües, les
aigües continentals, és a dir, les superficials i les subterrànies. 

A l'àmbit de les aigües costaneres, des de la direcció general
no es tenen competències, no podem regular abocaments, sí que
podem regular o es poden regular ambientalment normes de
qualitat ambiental, que és el que està previst a la Directiva marc
de l'aigua, que les masses d'aigua costaneres acompleixin certs
requisits d'estat ecològic i estat químic.

Bé, a part d'això, després tenim les competències de les
administracions locals. La Llei reguladora de bases de règim
local i la de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, estableixen que les competències de les entitats locals en
matèria d'aigües són: el proveïment d'aigua potable a domicili
i l'evacuació i el tractament de les aigües residuals. D'acord
amb això, els municipis i fins i tot els consells insulars tendrien
aquestes competències.

Ara bé, cap d'aquestes competències està clarament definida
a la legislació bàsica en matèria d'aigües, la Llei d'aigües no ho
diu clarament, que aquestes siguin les competències
municipals. Però, bé, així i tot la titularitat municipal del servei,
que està prevista en aquesta altra legislació reguladora de les
bases del règim local, això no implica que ho hagin de fer
directament els ajuntaments, ho poden fer amb la participació
d'empreses privades, com serien les concessions, que és com es
fa molt sovint, o creant mancomunitats i consorcis. I en tot
aquest marc, els consells insulars, com a entitats locals, poden
donar suport a l'exercici d'aquestes competències i, a més a
més, actuar també com a elements de coordinació entre

 



58 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS / Núm. 6 / 24 de novembre de 2021 

l'administració local i l'administració autonòmica. De fet, està
previst també a la Llei de bases de règim local.

Bé, posat un poc tot aquest marc competencial molt senzill,
perquè podríem parlar molt de temps de tots aquests temes,
entraríem ja un poc a definir què és l'administració hidràulica
balear.

A les conques intracomunitàries, com deia abans, la llei
estableix que s'ha de constituir una administració hidràulica,
s'estableixen els requisits que han de complir, ha d’haver-hi una
sèrie d'organismes de participació que estan prevists a la
legislació bàsica estatal, i llavors tenim regulada l'administració
hidràulica amb el Decret 129/2002, d'organització i règim
jurídic de l'administració hidràulica de les Illes Balears. 

Aquesta administració està constituïda per diferents òrgans
que no tenen un ordre jeràrquic específic, però, bé, a grans trets
sí que podríem dir que l'òrgan superior i el que aprova les
disposicions legals i fins i tot algunes altres de gestió, com ara,
per exemple, una aprovació d'una distribució de cànon de
sanejament, és el Consell de Govern de les Illes Balears, on
s’aprova, per exemple, doncs el pla o el contingut normatiu del
Pla hidrològic, una vegada que ha passat tota la tramitació amb
tota la participació que és necessària o un pla de gestió de risc
d'inundació.

També forma part de l'administració hidràulica el conseller
de Medi Ambient, el titular de la Conselleria de Medi Ambient
té competències per adoptar algunes disposicions, en casos
també prou excepcionals, tot s'ha de dir, però en cas que s'hagin
de prendre algunes mesures les pot adoptar el conseller de
Medi Ambient. 

Després tenim la Direcció General de Recursos Hídrics que
forma part de tota aquesta administració hidràulica i l'Agència
Balear de l'Aigua, que us l’explicaré ara un poc més endavant.

Un poc dependent de la Direcció General de Recursos
Hídrics, encara que el president és el titular de la Conselleria de
Medi Ambient, hi ha el Consell Balear de l'Aigua. El Consell
Balear de l'Aigua és l'òrgan de participació de l'administració
hidràulica més important, en el qual estan representants els
agents i tots els sectors que es troben molt relacionats o que la
seva activitat està molt relacionada amb aigua, i parlam
d'usuaris, de proveïdors, de regants, d’administracions, bé, tots
els agents que es poden veure afectats. En aquest Consell
Balear és on s'aproven també moltes normatives i on es
produeix moltes vegades l'opció de fer una participació activa
a l'hora de gestionar els recursos, sobretot en planificació, que
se’l té molt en compte. Dintre del Consell Balear de l'Aigua hi
ha la Junta de Govern, que vendria a ser com una comissió
executiva del Consell Balear. El Consell Balear està constituït,
-ara dic un número i ho dic de memòria-, però són unes 50
persones; és clar, per prendre segons quines decisions haver de
convocar el Consell Balear doncs moltes vegades es fa feixuc,
i el que sí està previst és que hi hagi una junta de govern en què
decisions que siguin més urgents es puguin prendre a instàncies
del titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.

I a part del Consell Balear i d’aquesta Junta de Govern del
consell insular, tenim un comitè de cooperació on es preveu la

coordinació entre l'administració de la comunitat autònoma i la
de l'Administració General de l'Estat, per exemple, ara per a la
tramitació del Pla de gestió de risc d'inundació ens hem de
coordinar molt amb la Direcció General de Costes, i ho fem
mitjançant aquest organisme de cooperació, a part de les
comunicacions que tenim més formals. I després tenim les
juntes insulars d'aigües que es convoquen per cadascuna de les
illes i són una petita representació del que hi hauria al mateix
Consell Balear de l'Aigua i on es fan sessions sobretot
informatives i per recaptar informació sobre les inquietuds que
pugui haver-hi als diferents territoris que no s’haguessin pogut
detectar. 

Ja per acabar, també existeixen les juntes d'explotació
d'aqüífers, que no en tenim cap de constituïda, hi ha hagut
qualque intent històric de constituir-se en comunitats d'usuaris,
però és complicada des del punt de vista sobretot legal, aquesta
constitució.

Pel que fa a la Direcció de Recursos Hídrics, bé, formen
part d'aquesta administració hidràulica, som l'organisme de
conca i, bé, d'acord amb la Llei d'aigües, parlàvem d’aquestes
conques hidrogràfiques on en formaven part els recursos
d'aigües subterrànies, les superficials i les aigües costaneres,
doncs, això és el que es gestiona.

El Decret 11/2021, de la presidenta de les Illes Balears,
estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les
conselleries i de l'administració, i pel que fa a la direcció
general preveu que gestionem els recursos hídrics de totes les
illes, la planificació; exercir les competències del Govern en
matèria de subministrament i sanejament d'aigües residuals; i
també executar infraestructures hidràuliques; aprovar les tarifes
d'aigua, mitjançant la comissió de preus, que no sé si l'altre dia
us varen explicar, si?; gestionar també el laboratori de l'aigua,
tenim un laboratori de l'aigua que ara us explicaré les feines
que fa; gestionar el domini públic hidràulic, que aquí entrarien
les autoritzacions i les concessions d'ús d'aigües superficials, la
gestió del manteniment i la conservació de lleres; les
autoritzacions per extreure aigües subterrànies, etc.; i al final,
vetllar pel compliment del règim jurídic de l'aigua en general.

A la direcció general ara hi fan feina 59 persones i estam
estructurats en un departament tècnic de coordinació, que
permet aquesta coordinació entre els diferents serveis. D'aquest
departament depenen directament: la secció de sanejament, que
vareu tenir fa relativament poc el Sr. Tomeu Bestard, que us va
explicar quines són les seves tasques, però bàsicament és la
gestió del cànon de sanejament i també la informació sobre les
tarifes i els preus de l'aigua per la comissió de preus. Després
tenim una secció jurídica que fa aquesta part més de vetllar pel
compliment del règim jurídic en temes d'aigua, a part de
assessorar legalment la direcció general i dur a terme les
tramitacions de les normatives que es generen. I el Laboratori
de l'Aigua el qual fa una feina, no només per a la direcció
general, sinó també per altres direccions de la Conselleria de
Medi Ambient i, sobretot per al Servei d'estudis i planificació.

A part d'aquest Departament Tècnic de Coordinació i
dependent també d’ell, tenim els Serveis d'estudis i planificació
que fan la planificació hidrològica, a part de recaptar
moltíssima informació sobre l'estat de les nostres masses, a tall
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d'exemple, comptam amb una xarxa de seguiment de la qualitat
i de la piezometria, els nivells piezomètrics dels aqüífers, 2.200
pous es gestionen des d'allà, la xarxa, i el Laboratori de l'Aigua
en fa les analítiques que s'han de fer.

Després, vàrem fer una reestructuració i vàrem considerar
molt necessari tenir un servei de censos i registre d'aigües. El
registre d'aigües és on s'han d'inscriure tots els aprofitaments
que hi ha d'aigües superficials i subterrànies, i vàrem pensar
que era una bona oportunitat de formar un servei on també es
poguessin revisar les diferents autoritzacions que hi ha
donades, sobretot pel que fa a aigües superficials.

Després, tenim el Servei de gestió del domini públic
hidràulic que, en aquest cas, el que fa és aglutinar tota la gestió
i la planificació del risc d'inundació i, a més a més, també les
autoritzacions de la utilització del domini públic hidràulic i les
zones associades, i és allà on fem les autoritzacions d'ús de
domini públic hidràulic i les autoritzacions per ocupació de
zona inundable.

I després, el Servei d'aigües subterrànies on sí que es
tramiten totes les autoritzacions i concessions d’ús d'aigües
subterrànies.

La mitjana del pressupost de la Direcció General, en els
darrers cinc exercicis, fins al 2021, va ser de 106 milions
d'euros anuals, de mitjana; el que està previst en els propers
pressuposts són 103, si no vaig equivocada, o sigui que no ens
sortim. Dels pressuposts, el 2% és el que està destinat a
personal, un 43% està destinat a inversions reals, i aquí
entrarien les de cànon de sanejament i algunes obres que
puguem fer des de la direcció general, i després hi ha un 51%
de transferències de capital, que anirien també, moltes de cànon
de sanejament, als ajuntaments, que fan la gestió de les
depuradores, que, bé, us ho explic ara directament: des de la
direcció general, amb ABAQUA, es fa la gestió de 80
depuradores de diferents municipis, algunes donen servei a més
d'un municipi. I després hi ha 6 municipis de les Illes que fan
la gestió directament, són: Calvià, Palma, Alcúdia, Sant
Llorenç, Pollença i Manacor, crec que no me’n deix cap.

A aquests municipis també els fem transferències
d'inversions a l'hora de fer..., per utilitzar el cànon de
sanejament, com és el seu dret.

Al final, el gruixut de..., no tenc els números ara, perquè ho
tenia en gràfica, però el gruix del pressupost de la direcció
general és el cànon de sanejament i les inversions, i la despesa
més gran que es fa també és la relativa al cànon de sanejament,
que es veu que va per a manteniment, i també aquestes
inversions.

Hi ha també, en els darrers anys ha crescut un poc el que
està destinat a la implementació de la Directiva Marc de l'aigua,
que seria la planificació i tot el seguiment, i una altra part,
també més petita, que vendria a ser jo diria al voltant d'un 5%
o una cosa així, que aniria també a la gestió dels torrents. 

Us anava a fer i posar dos mapes d'ABAQUA, però, bé, us
deia abans que ABAQUA gestiona unes 79 depuradores, que
recordem, la competència, la seva gestió és municipal, el que

passa és que les tenim delegades mitjançant conveni. Llavors,
el Govern du a terme aquestes tasques, però bé, la competència
seria estrictament de l'administració local; i després té també,
a les diferents illes, xarxes d'aigua en alta, que sabeu que, per
exemple, a Eivissa només és d'aigua dessalada, a Ciutade..., a
Menorca, també, però a Palma, a Mallorca -perdó-, uneix 3
dessaladores i 2 aqüífers. I, bé, la idea és continuar amb aquesta
tasca ja iniciada d'anar cap a la zona del Llevant de l'illa de
Mallorca. 

I amb això, ja no us enred més.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Garau. Procedeix ara la suspensió de la sessió,
per un temps màxim de quaranta-cinc minuts perquè els grups
puguin preparar o formular preguntes o observacions, per la
qual cosa deman als portaveus si volen suspensió de la sessió
o si podem continuar. Entenc que podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Joana Maria Garau i Muntaner pot contestar globalment a tots
els grups o bé individualment, després de la intervenció dels
portaveus, com vostè prefereixi. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
HÍDRICS (Joana Maria Garau i Muntaner):

Ho faré globalment.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Garau. Per tant, procedim, té la paraula pel
Partit Popular el Sr. Sagreras, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, moltes gràcies, president. El primer de tot, donar-li les
gràcies, Sra. Grau, per la seva paciència i per la seva preparació
del tema que vostè ens ve a exposar, i per la claredat amb què
ho ha fet. Vostè ha vengut a fer l'exposició el mes de novembre,
mes que ha vengut acompanyat d'aigua i esperem que això
suposi de qualque manera un apaivagament dels recursos a les
nostres illes.

Jo li faré de manera molt breu només tres qüestions. Crec
que la seva explicació ha estat extensa i ja ens donaríem per
satisfets si ens pot contestar aquestes tres qüestions.

La primera, sabem que hi ha zones de Mallorca on no es
permet fer pous per a finalitats alienes a les agrícoles, ens
agradaria si vostè ens pogués concretar si també hi ha zones de
Mallorca en les que fins i tot, per a finalitats agrícoles, tampoc
no és permès fer pous i, si n’és el cas, quins motius haurien dut
a aquest extrem i si es pogués replantejar reconduir almenys
que sí se’n poguessin fer per a fins agrícoles.

La segona qüestió, vostè sap que hi ha municipis on no és
aconsellable, no es pot beure aigua de grifó, a Santanyí, a
Sineu, l’aigua és d'una qualitat dolentíssima; quins
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plantejaments han pogut fer, en què estan pensant? Té cura, té
qualque solució, quina planificació hi ha?

I la tercera, una pregunta de les que tenia vostè l'ha
contestada, té 59 persones fent feina en els diferents
departaments de la seva direcció general, vostè fa 6 anys que és
la directora de Recursos Hídrics, i a mi m'agradaria demanar-li
quin és el nombre de tècnics, de funcionaris, que vostè
considera òptim per millorar l'eficiència en la gestió dels seus
departaments? Entre d'altres coses, per poder fer els informes
que li requereixen des dels ajuntaments amb l'agilitat, ja no
diria necessària, sinó que supòs fins i tot legalment o
normativament establerta. 

Jo, amb aquestes tres qüestions, em donaria per satisfet.
Veurà que he d’abandonar la sala abans de poder escoltar la
resposta a aquestes preguntes, però, com que tot queda gravat,
doncs les escoltaré amb deteniment, i li torn donar les gràcies
per la seva assistència.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Passam ara al portaveu del Grup
Parlamentari Unides Podemos el Sr. Jiménez, per un termini,
per un temps de deu minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Garau per la
seva presència. Bien, yo solo voy a hacer un par de preguntas.
La primera, en relación con las aguas subterráneas, el agua de
riego, básicamente, se observa en el conjunto de las Islas
valores bastante elevados de amoníaco, nitratos y nitritos,
fundamentalmente, en zonas costeras y en zonas agro-
ganaderas de actividad intensa. También se observa un
aumento en la concentración media de cloruros, básicamente,
en zonas del litoral, propiciado por la intrusión marina. 

Las distintas formas de nitrógeno suponen también un
aumento de la eutrofización de las aguas y potencialmente una
pérdida de oxígeno e, indirectamente, una pérdida de
biodiversidad. Y, por último, un problema de acceso al agua de
boca para el consumo humano. Es decir, unas cuantas cosas
unidas que la pregunta sería, ¿cuáles son las actuaciones
generales que hay para mitigar esta presencia excesiva de estos
elementos? Eso sería la primera. 

Y la segunda, hay un plan especial de actuaciones y
situación de alerta y eventual sequía de las Islas Baleares en
relación con este plan y, en concreto, con la sequía
meteorológica, el estudio de la sequía meteorológica, que tiene
como objeto determinar el comportamiento de las sequías a
través del estudio de la evolución temporal y espacial de las
series de precipitación. Para ello se utilizan los datos de la
Agencia Estatal de Meteorología en estos períodos, al menos de
los últimos 50 años. Hay una serie que es de los años 50 hasta
el 2015. No sabemos si hay datos más actualizados, es decir,
ahí hay seis, siete años en que no existen esos datos y, como
también en este tiempo ha habido, o habrá, esta lluvia de este
temporal el último parece que preguntar estas cosas no viene a
cuento, pero sí tiene su importancia, teniendo en cuenta, por
ejemplo, en Mallorca hubo una sequía importante,

meteorológicamente hablando, en esta temporada pasada, y
esto también redunda en otros fenómenos en otras islas; más a
lo mejor en Mallorca, más tal vez hacia Eivissa y Formentera,
pero, bueno.

En general, la pregunta sería, ¿si existen esos datos de esos
seis, siete últimos años, y hay algún planteamiento en utilizar
la variable del cambio climático para evaluar un potencial
aumento de la sequía?

Ya está. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciutadans ha
comunicat, el Sr. Méndez, el seu portaveu, que no intervindrà.
Per tant, passaríem al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula el Sr. Ferrà, també per deu minuts. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Garau, per venir, per
comparèixer a aquesta comissió no permanent de planificació
i gestió de recursos hídrics, i gràcies també a la Sra. Sunyer,
que l’acompanya. Ha estat una llàstima no poder veure la
presentació perquè la coneixem, jo la conec personalment i,
evidentment, hagués estat molt visual escoltar-la i alhora poder
veure la presentació que tenia preparada. Una llàstima i supòs
que en una altra ocasió, ja, si de cas, per ventura, potser ens
podria fer arribar la presentació al president, a la Mesa de la
comissió i fer-la arribar a tots els grups parlamentaris. 

Jo només li faré crec que tres preguntes. La primera fa
referència a una qüestió que crec que vostè no sé si ha contestat
ja totalment o parcialment, vostè ha parlat de les competències
o funcions de cada administració, una de les quals ha estat,
parlava vostè del Govern de les Illes Balears, i jo la pregunta
que li volia fer era respecte de les competències o funcions que
assumeix el Govern de les Illes Balears, i que inclou
conselleria, evidentment, la Direcció General de Recursos
Hídrics, també ABAQUA, d'aquestes competències quines no
són pròpies? És a dir, quines funcions no són pròpies?

Vostè ha fet referència a la gestió de 79 depuradores
municipals per part d'ABAQUA i també ha parlat d'una de les
línies de feina més importants, que és la xarxa d'aigua en alta,
aquestes supòs que estarien incloses. I no sé si són aquestes o
si hi ha qualque altra funció que s’assumeix, perquè hi ha un
poc aquesta percepció que el Govern de les Illes Balears és
l'administració subsidiària, és a dir, tot allò que no pot gestionar
una altra administració o no ho fa de la manera que ho hauria,
tant si són competències estatals com si són locals, acaben
caient sobre l'administració autonòmica. 

Per a la segona pregunta em veig obligat un poc a explicar
la visió sobre la gestió de competències que té el meu grup, i
crec que és important. Nosaltres som una formació sobiranista
que creu que les competències, per una banda, s'han d'analitzar
sempre des de l'òptica que com més a prop estan del ciutadà
millor, més ben gestionades, però no sempre és així, i nosaltres
en som conscients. És a dir, creiem en el principi de sobirania,
de les competències a prop de les persones, però també en un
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altre principi, que és el de la cooperació, de la cooperació entre
distintes administracions o realitats, perquè aquestes
competències de vegades, per una unitat administrativa, no són
eficients, és a dir, no es poden gestionar de forma eficient.

Per tant, són dos principis, un ascensor que puja i un altre
que davalla, que de vegades, bé, s'ha de trobar el punt òptim.

I la meva pregunta és sobre quina opinió té vostè sobre un
possible traspàs de competències a altres administracions
locals, com puguin ser els consells insulars? Si, creu vostè que
els consells insulars podrien assumir qualque tipus de
competència o no?

I jo crec que la seva opinió té un doble valor: primer de tot,
perquè vostè du 6 anys, crec que ha estat el Sr. Sagreras que ho
ha comentat, vostè du 6 anys com a directora general de
Recursos Hídrics, per tant, té una experiència política de gestió
en aquesta direcció general, però vostè també té un perfil, és a
dir, vostè, tècnicament i dins l'àmbit formatiu vostè coneix
perfectament la conselleria i en matèria de competències vostè
ja tenia una trajectòria abans de ser directora general. Per tant,
crec que la seva opinió tendrà aquest doble valor.

I després, com el nom de la comissió diu, de planificació,
he de demanar-li, vostè quins reptes de futur creu que haurà o
ha de tenir l'administració autonòmica en ment, per poder donar
resposta a una sèrie de qüestions que poden ser les més urgents
de cara als propers anys? És a dir, en matèria de planificació,
què veu vostè com a prioritari per a un futur a mitjà o llarg
termini, ja sigui en matèria de sequera, ja sigui en matèria de
prevenció de riscos, etc.?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Té la paraula ara, també per un termini
de deu minuts, el Grup  Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
seu portaveu, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sra. Garau,
muchas gracias por su comparecencia, a usted y al personal que
la acompaña, que creo que está aquí detrás. Muchas gracias por
haber venido.

Yo voy a centrar mi pregunta en una preocupación, que es
uno de los problemas que tienen los ciudadanos de Baleares,
desde el particular que quiere hacerse una casa allí donde
puede, hasta el promotor que desea construir o puede construir
algún tipo de promoción inmobiliaria, hasta los ayuntamientos
que, como sabrá, es la tardanza en conceder licencias.

Precisamente, muchas de las quejas que se reciben por parte
de todo tipo de ciudadanos, como le digo, es que esa tardanza
se debe a cuando se necesita un informe preliminar de la
Dirección General de Recursos Hídricos. El año pasado las
quejas se recibieron por parte incluso del Ayuntamiento de
Palma, que les achacaba a su dirección general que las licencias
tardarán hasta dos años en concederse. Claro, eso supone un

perjuicio importante, un quebranto económico importante, no
sólo para el ayuntamiento sino sobre todo y principalmente al
ciudadano, al pequeño particular o al promotor que ha hecho
una inversión y que tiene todo paralizado hasta que consigue
esa licencia. También hay otros ayuntamientos, como el de Sa
Pobla o el de Santa Margarita, que también presentaron sus
quejas por esas tardanzas.

Entonces, yo quería centrar por eso las preguntas en este
tema. Primero, saber ¿a qué se debe en general esos retrasos en
esos informes para que se puedan conceder las licencias?

Si usted tiene la cifra de cuál es el número de trabajadores
de la Dirección General de Recursos Hídricos que está en la
elaboración de esos informes.

Y de esto supongo que no tendrá el dato aquí, la tercera
pregunta, que es ¿cuántas peticiones de informes se reciben?
Porque, claro, a lo mejor es que la avalancha es tal, que no se
da abasto, es para saber si estamos ante un problema de medios
personales, ante un problema de organización, ¿cuál es el
problema, insisto, sobre este tema en concreto que tanto afecta
a los ciudadanos de Baleares? 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Gràcies,
Sra. Garau, per venir a donar-nos aquestes explicacions de
manera clara i precisa, i també que es veu l'experiència que té
dins la Direcció de Recursos Hídrics. 

En principi, hi ha preguntes que jo crec que es repeteixen
dins els diferents grups. Venim aquí per fer aquesta anàlisi,
aquest estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos
hídrics, i, per tant, està bé escoltar els diferents tècnics, dins
diferents àmbits de tot el que suposen els recursos hídrics. I
vostè ha parlat molt legalment de les funcions competencials
que tenen dins cada àrea.

Ha parlat del Consell Balear de l'Aigua on hi ha la Junta de
Govern, supòs que hi deu haver un reglament que marqui les
decisions que ha d'establir la junta i les que ho fa el consell, que
això supòs que com a tots els àmbits hi són. 

Sí que una de les preguntes que m'agradaria fer-li, ha parlat
del Pla de risc d'inundacions, el conseller l'altre dia va venir a
fer-nos la presentació del pressupost per al 2022 i va dir que
dins el primer trimestre del 2022, si no hi havia res de nou, es
podria presentar aquest pla, i ens ha parlat de la cooperació i la
coordinació que hi havia d'haver amb Costes. M'agradaria saber
si aquesta cooperació i coordinació també hi és amb la Direcció
General d'Emergències, perquè és bàsica i sobretot davant els
plans que s’han de presentar també en tots els plans
d'emergències. 
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També ha parlat vostè de les 59 persones que fan feina dins
la direcció general, cada vegada hi ha més controls, més
revisions, més planificacions, més autoritzacions; hi ha més
lleis que marquen aquestes fites que s'han de marcar des de la
conselleria, tant lleis estatals com europees, i això suposa que
s'han de destinar més recursos humans a dur tots aquests
controls. I d'aquí a un poc la pregunta que també li ha fet el Sr.
Campos, vull dir, hi ha una preocupació de veure com es pot
millorar aquesta eficiència a l'hora de poder donar resposta a
tota la problemàtica o a totes les necessitats que hi ha. I, per
tant, crec, si no vaig malament, que fa un any o dos hi havia uns
6.000 expedients pendents de resoldre i es va demanar, per part
del nostre grup parlamentari, que s’augmentassin els tècnics de
Recursos Hídrics, que també el conseller va dir que ara fa poc
s’havia acabat, de dos tècnics que s'han incrementat per poder
donar solució a aquests temes. M'agradaria saber quants
d'expedients, aproximadament, hi pot haver pendents de
resoldre i quin personal troba òptim o necessari per poder,
evidentment sempre hi ha un retard a l'hora de..., o hi ha una
planificació i hi pot haver uns mesos, però per no donar els
perjudicis, evidentment, als ciutadans, però també dins
l'administració mateixa, perquè ens trobam amb molts
d'ajuntaments que han de fer importants planificacions i
execucions necessàries per a tota la ciutadania en el seu
municipi, i es troben amb entrebancs que són difícils de poder
arreglar. 

Per tant, un poc dins aquesta línia, també ja li ha dit el Sr.
Ferrà, m'agradaria saber  ABAQUA, vostè ha dit que duu 79
depuradores, sempre donant la gestió directa, que també passa
a aquests 6 ajuntaments que tenen ells mateixos la gestió
directa, i ha dit que és de competència local. Però sembla que
és una manera, si ho du ABAQUA, és una manera de millor
eficiència, i d'aquí la pregunta que també li ha fet el Sr. Ferrà:
ho faria millor o es duria millor des de cada ajuntament o amb
un traspàs als consells, o això suposaria econòmicament, ens va
dir l'altre dia que no era rendible, i no només que no era
rendible, sinó a la resta de les Illes, que per ventura no els
pertocaria el que realment se'ls dóna.

Per tant, una mica dins aquesta línia, si ens pot respondre
aquestes preguntes. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Garau, ens coneixem
d'haver treballar conjuntament, reconèixer-li el gran treball que
fan, i a Formentera coneixem que en fan un munt. Sí que és cert
que la seva explicació de les EDAM i EDAR se n’hauria endut
Formentera, que sé que la té present, però no ho ha dit a
l'explicació, igual és que no estava a la presentació, però sí
que..., no es preocupi, que sé que la tenen present, perquè sí
que sé la tasca que fan a Formentera, justament perquè s'ha fet
molt abans, tant en la mancança de pèrdues, Formentera és l'illa
que menys pèrdues té, crec que es troba per sota del 10% les

pèrdues de Formentera, així com també tota la inversió que s'ha
fet a la bassa de reg. 

Sí que li faria dues preguntes concretes, perquè sabem de
moltes actuacions que es fan i van relacionades amb preguntes
que també han fet, per exemple, el Sr. Ferrà, sobre el traspàs de
competències. Jo li puc donar la meva opinió, com exconseller
de Medi Ambient, que crec que les competències estan molt bé
on són, a l’ABAQUA, mitjançant convenis, per eficiència i
també per qüestió que la gestió de les EDAR, jo que l’he vista
de prop, és molt complexa, i millor que la facin els tècnics que
coneixen com podem fer-se entre totes, perquè al final la
sinergia és més efectiva. 

Referent a les actuacions que s'han de fer, sí que n'havíem
parlat alguna vegada, però, si tindrien clar quines actuacions es
faran el 2022 a les instal·lacions de Formentera, sabem que es
va fer una adequació de l’EDAM, de l’estació de l’aigua
dessalada, si se’n farà alguna, que crec que està en alguna...,
quines serien exactament les que serien i els terminis.

Així com també ja li vam preguntar al cap de servei, però
no tenia exactament les dades, en el tema de les EDAR hi ha un
problema molt gros de la quantitat que entra, que no està clar
els índex que tenen tants de DBO, com de DQO, com la
conductivitat, que són els tres paràmetres principals de la
qualitat de l'aigua que entra a les depuradores. Llavors, si
aquesta sensorització que s'ha dit estarà feta al llarg del 2022 i,
òbviament, la part que li pregunt jo, és si a Formentera aquesta
sensorització arribarà al 2022, tant a l'entrada d'aigua com a la
sortida que hi ha cap a la bassa de reg perquè no es perdi. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. I ara per tancar aquesta primera ronda
d’intervencions, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies president. Bé, primer de tot agrair a la
Sra. Garau la seva presència, a la seva companya i les
explicacions fetes. He de dir que la gestió i planificació de
l'aigua, he de reconèixer que és d'una gran complexitat, no
només pel marc legal que tenim des de la legislació europea
dins la local, sinó també per la pròpia complexitat que té de
xarxes i de diferents, ja ho ha explicat vostè, de diferents
competències que s’entrellacen. Aquí li he de dir que..., bé, li
demanaré del Pla hidrològic que ara està en exposició pública,
crec que acaba el mes de gener, aquí agraïm a tota la
conselleria i a tots els tècnics que fan feina, la feinada que du
aquest document de planificació.

I, bé, nosaltres les preguntes eren encaminades un poc, els
diferents grups ho han apuntat un poc, competències, el Sr.
Ferrà ha dit, bé, nosaltres creiem que les competències com
més a prop de la gestió, com més a prop dels ciutadans millor
es gestionen. És clar, nosaltres ho enfocaríem des del punt de
vista dels diferents principis, els principis de costos, per una
banda; els principis de participació, també, que n’ha parlat
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vostè dels òrgans de participació que hi ha; i després també del
principi de coordinació i col·laboració entre administracions
dels diferents estaments que competeixen en la gestió de
l'aigua.

En base a aquests principis, és bo de fer entendre que des
del local es pugui dir, bé, si ho duguéssim cap aquí, ara jo, per
exemple, que són de Menorca, o per exemple, Eivissa, el Sr.
Sanz, de Formentera, ha dit que no, que estava molt bé, perquè
ho coneix de prop, però és bo de fer pensar que si fem una
transferència de competències, ho podrem dur millor o amb
més coneixement del que necessita cada territori. Perquè també
és cert, que aquesta composició d’organisme de conca de les
quatre illes és rara, és rareta, perquè no és una conca única,
sinó que cada illa té la seva pròpia. Sembla que, per lògica, sí
que s'hauria de poder gestionar cada illa la seva pròpia conca
hidrogràfica, perquè no és una única conca. Però també és cert
que hi ha aquesta complexitat.

I he començat amb el Pla hidrològic, li he volgut donar les
gràcies, perquè és un document d'una complexitat immensa i no
em vull ni imaginar que cada illa hagués de fer un pla
hidrològic, per ser un organisme de conca, perquè ens veuríem
amb aquesta realitat. És clar, si la capacitat de personal i de
tècnics especialistes que requereix un document així, sé ben
cert que la conselleria ja li aniria bé tenir més mans de les que
té, imagini’s si açò ho hem de multiplicar per quatre; per sí que
és cert que tal vegada es podria millorar la coordinació entre
administracions, hi podria haver tal vegada millor més
transparència perquè hi pugui haver aquesta col·laboració més
estreta. I bé, veure amb quins òrgans es podria millorar açò,
perquè vostè ha comentat, jo he apuntat el Consell Balear de
l'Aigua, que jo no sé cada quan es deu convocar, però, bé,
supòs que no deu ser molt assíduament, deu ser..., també hi deu
haver molts de participants; després les juntes insulars de
l'aigua, i després ha comentat el tema de les juntes d'explotació
dels aqüífers, també que ha dit que era molt complexa, la
comunitat d'usuaris. Després, no ha esmentat el tema de les
comunitats de regants per a les aigües depurades, que també té
la seva complexitat, i són molt necessàries per tancar aquest
cicle.

Però, és clar, hi ha una manca de coordinació, sembla, entre
les diferents administracions quan veus basses, per exemple, la
bassa de Ciutadella, dels regants, que està construïda i de
vegades costa d'arrancar; o la dessaladora de Ciutadella o altres
realitats que segur que es deuen repetir per altres illes, com
pugui ser a Eivissa. 

És clar, les preguntes anirien cap aquí, a veure de quina
manera es podria fer per millorar aquesta participació, la
coordinació i col·laboració entre administracions, bàsica també.

I, després, un apunt en el tema de digitalització. Si ens
falten dades o..., ho dic per altres ponents que han vingut,
potser el repte de la digitalització és un repte important en el
cicle de l'aigua, per poder tenir un control molt més exhaustiu
i poder planificar millor i gestionar millor a partir de dades més
concretes. 

També faré un esment del Pacte de reactivació, que és un
pacte on sí que hi ha una part important del cicle de l'aigua, i en

aquest document sí que es parla d'oficines d'aigua a Eivissa i a
Menorca, a veure si açò ja és un poc aquesta millora de
coordinació o és un poc una gestió, així, un poc més propera en
gestió, perquè en planificació entenc que és molt complexa.

I bé, serien un poc aquí aquestes preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Ara per respondre els interrogants
que li han plantejat els grups parlamentaris té la paraula la Sra.
Garau, sense limitació de temps, quan vulgui. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
HÍDRICS (Joana Maria Garau i Muntaner):

Gràcies. Ara veuré si puc contestar totes les preguntes,
perquè són moltes, començaré pel principi, intentaré
respondre-les per ordre i si me’n deix alguna després ja
intentaria aclarir-ho.

Se m'ha demanat, el Sr. Sagreras demanava per les
restriccions que hi ha per fer pous a algunes masses. Bé, totes
les masses de les Illes aproximadament la meitat, un 51%, es
troben en mal estat quantitatiu, això vol dir que tenen una
sobreexplotació, traiem més aigua de la que plou i la que
llavors donar temps a regenerar-se aquesta massa. En aquestes
masses està prohibit fer noves extraccions des de l'any 2019,
excepte que siguin per a ús agrícola, professional, per a joves
agricultors i per una quantitat determinada d'aigua. Ara és que
ho diré de memòria i igual no és així, però crec que eren uns
10.000 m3 anuals el que es deixava extreure, només per a
aquest ús.

També hi ha una altra excepció a aquestes masses que és
per a abastiment públic per a ajuntaments, però per dotar llocs
que es troben infradotats, és a dir, on no hi ha aigua actualment
per a la població actual, mai per a nous creixements. Llavors,
aquestes són les restriccions que tenim.

Quant al tema de la potabilitat de l'aigua, s'ha apuntat abans
també, crec que ha estat el Sr. Jiménez que deia que tenim
problemes de clorurs i de nitrats a moltes masses, efectivament,
és així, és així des dels anys seixanta, des que es té
coneixement de l'estat de les nostres aigües subterrànies, i aquí
entra un poc el tema competencial i el que explicàvem abans,
al final qui ha de donar aigua potable als ciutadans són els
municipis. Aquí, històricament es fa servir aigua subterrània, a
aquesta aigua si li fas un tractament pots donar aigua potable,
ho dic per l'aspecte de la potabilitat en si. 

El que sí està planificat és ara mateix, per exemple, en
aquestes zones, perquè parlava sobretot del Pla de Mallorca, és
que des de la mateixa mancomunitat s'incorpori dintre del Pla
hidrològic la seva planificació i es facin una sèrie d'actuacions
en els propers anys, però això ho fa la mateixa mancomunitat.
Com dèiem abans, és un tema de competència municipal i va
per aquí. Des de l'administració hidràulica, tot el suport que
sigui possible i des d'ABAQUA també la col·laboració que es
pugui en qualsevol moment. 
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El tema és que, en general, el que ens hem plantejat i crec
que ha estat un encert i esper que a la llarga tingui més efectes,
el que hem fet és demanar als ajuntaments que facin plans de
gestió sostenible de l'aigua. Aquests plans són com a miniplans
hidrològics, per dir-ho d'alguna forma, dels mateixos
ajuntaments. Perquè, què ens passa? I això també ha sortit i
també ho contestaré quan contesti al Sr. Ferrà, però ho
explicaré una altra vegada, probablement; els ajuntaments, o
sigui si l'administració hidràulica té pocs mitjans o la percepció
és que tenim pocs mitjans, un ajuntament petit té molt pocs
mitjans, un ajuntament de 2.000, 3.000 habitants, 5.000
habitants tal vegada té un tècnic de Medi Ambient i, amb sort,
una brigada de manteniment i, a més a més, als anys seixanta va
començar a créixer d'una forma molt ràpida i molt desordenada,
va tenir una concessió que li du tot el tema de l'aigua i hi ha
hagut una espècie de desenteniment, en el moment que tens una
empresa que et gestiona aquest servei, i que no hi ha els mitjans
dintre de la mateixa administració per dur a terme la gestió de
les xarxes de proveïment, dels pous, etc., hi ha un
desconeixement. 

I amb aquests plans de gestió sostenible de l'aigua la idea és
que els ajuntaments s'aturin un moment, els gestors actuals que
vegin quins són els problemes que tenen amb l'aigua, que vegin
quins són els seus punts d'abastiment, com tenen les xarxes,
quins són els grans consumidors, això també està relacionat
amb la gestió de sequera, en certa manera, sobretot a
ajuntaments més grans, etc.

Dic que esper que sigui un encert perquè amb aquest
plantejament que els ajuntaments també facin certa planificació
que ajudi a evitar pèrdues i, per tant, a sobreexplotar els
aqüífers, hi haurà una part important d'aqüífers que se’n veuran
beneficiats o se n'haurien de veure beneficiats. El problema és,
com sempre, que les aigües subterrànies van a una altra
velocitat, van a velocitat geològica i no a velocitat humana,
llavors, triguen temps a recuperar-se una vegada que tenen una
afecció per contaminació. 

Hi ha zones de les Illes que estan contaminades des de fa
molt de temps i encara continuen contaminades i estaran molt
de temps a descontaminar-se, encara que la gestió hagi millorat.
És com, ho he explicat moltes vegades, però l'aigua subterrània
és la que es troba en els espais que hi ha entre les pedres i la
terra i el material geològic que hi hagi, que la podem treure; és
clar, llevar una contaminació d'aquí només amb l'aigua de pluja
que es pugui infiltrar és molt costós i necessita molt de temps. 

S'ha plantejat aquí en diverses ocasions també, i diferents
grups, el nombre òptim de tècnics que necessitaríem. Jo ara
mateix no us podria dir un nombre, el que sí que tenim com a
repte per davant és, primer, intentar optimitzar els recursos que
tenim actualment, que aquesta és un poc la idea de la darrera
reestructuració i tot el que tenim pensat de fer d’apuntar cap a
l'administració electrònica, que ens costa molt, dintre de la
mateixa administració és un canvi lent i molt complicat, i
després, una vegada optimitzada aquesta forma de fer feina
amb els recursos que tenim i optimitzant processos, que això
també ho fem, i revisam procediments i veient com es pot
millorar, llavors sí que estaríem en disposició de dir el nombre
òptim de personal que és necessari. 

Ara, és necessari que hi hagi més personal, també s'ha
demanat a qualque moment quin era el nombre d'expedients
que tenim pendents, no us puc dir els que tenim pendents, però
sí que us puc dir que ens entren de mitjana uns 2.200, 2.300
expedients nous cada any, de pous i d'autoritzacions per al
domini públic hidràulic i per a zones inundables. 

Molts d'aquests processos podrien ser molt més àgils, i aquí
també hi ha el tema de la transparència, i torn una altra vegada
als mitjans, en poder comunicar nosaltres bé què és el que
necessitam perquè aquests procediments siguin més àgils. I
això ens costa, tot i que fem feina amb molts col·legis
professionals, i molts ens han vengut a veure, igual que amb
ajuntaments, etc., per mirar de trobar fórmules que ens facilitin
a nosaltres la feina. Però, bé, encara ens trobam que la
documentació ens arriba amb una qualitat que no és la que
necessitam moltes vegades, o no ens arriba tota i, bé, tot això,
al final, el fet de fer un requeriment o treure qualque paper de
la direcció general sempre implica, jo parl moltes vegades
d’hores, en global, treure un requeriment de la direcció general,
segur que és una hora i mitja de feina tal vegada de quatre o
cinc persones, però és una hora i mitja de feina que fem per
treure un requeriment.

Bé, idò jo crec que amb l'administració electrònica i amb el
fet que tu hagis de pujar una documentació que hi sigui tota...,
almanco amb això ja tendríem un primer cribratge.

El problema el tenim amb el fet que els procediments que
manejam nosaltres no són senzills, no és com fer-se un carnet,
que presentes un DNI, fas una sol·licitud i ja està; no, aquí
darrere hi ha molta feina, hi ha una documentació tècnica, hi ha
un esforç tècnic molt important.

Bé, continuu amb l'ordre de les preguntes, crec que hem
contestat un poc. La mitigació pel que fa a la contaminació per
nitrats i la contaminació per clorurs que hi ha a les masses
d'aigua subterrània, les tenim previstes moltes al Pla hidrològic.
Molta d’aquesta contaminació és difusa, a la part costanera de
les illes d'aquesta intrusió salina, la contaminació per clorurs,
és sobretot per mor de la sobreexplotació, i aquesta
sobreexplotació es produeix sobretot a les zones on hi ha més
població i més pressió poblacional, per exemple, a tota la zona
del Llevant de Mallorca hi ha una sobreexplotació molt
important, i és una zona on, a més a més, plou molt poc, i passa
igual a la zona de Santanyí i de Campos. 

Ens passa que tal volta a la Serra de Tramuntana tenim molt
recurs, perquè hi ha molta d’aigua i hi ha molts aqüífers, però
són petits i es troben molt lluny d'allà on els necessitam, que tal
vegada seria aquesta altra zona del Llevant. Per això sí que
tenim aquestes xarxes en alta que ens haurien d'ajudar.

Llavors, les mesures que hi ha en el Pla hidrològic, n’hi ha
moltes que van encaminades a evitar aquesta sobreexplotació,
entre les quals hi ha aquests plans de gestió sostenible de
l'aigua.

També tenim altres mesures un poc de contenció del
creixement, quan es fa una planificació urbanística i es preveu
cert creixement, si no hi ha aigua suficient ja no es pot produir
aquest creixement, i amb aquesta insuficiència de recursos, idò,
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s’evita que la sobreexplotació vagi a més. I també es fa veure
a molts gestors locals la importància de gestionar bé les seves
aigües i no tenir, per exemple, pèrdues o aigua no
comptabilitzada superior al 30 o al 40%, que passa a alguns
llocs.

Pel que fa als nitrats, hi ha mesures tant de depuració, i
després els nitrats estan molt relacionats amb la contaminació
difusa, i el que sí que està previst a la normativa és que, a part
de la normativa sectorial de la contaminació per nitrats d'origen
agrícola, tenim en el Pla hidrològic previstes mesures perquè
els habitatges aïllats facin tractaments de les seves aigües
residuals a fosses sèptiques, que són sistemes autònoms de
depuració, no és un pou negre, sinó que són sistemes de
depuració i que estan prevists diferents rendiments i diferents
configuracions en funció del lloc on estiguin i de la
vulnerabilitat de la contaminació de l'aqüífer que hi hagi a la
zona,.

Quant a la planificació de sequera, nosaltres en la
planificació des del punt de vista hidràulic el que miram és la
sequera hidrològica, sempre, i el que miram són aquests
indicadors que veieu que surten cada mes, dels recursos de
l'índex de sequera, etc. Llavors, aquestes dades es revisen molt
periòdicament, però és que també tenim en compte, -ara no sé
si ho diré bé-, l’SPI, que és l'indicador que fa servir l'agència
meteorològica per veure la sequera meteorològica, i el tenim en
compte a l'hora d'establir els nostres índexs.

El pla de sequera ara es revisarà, s'ha de revisar cada sis
anys i, tot i que al pla les dades siguin del 2015, sí que hi ha
dades noves, sí que les tenim en compte, el que passa és que no
modificam cada vegada la memòria del pla, però sí que es té en
compte a l'hora de determinar l'índex de sequera a les unitats de
demanda, que cada mes, informam. 

El Sr. Ferrà em demanava per quines són les competències
que es duen des del Govern que no són estrictament pròpies. Jo
diria que només és la depuració, perquè la xarxa en alta sí que
seria una competència que és pròpia de les comunitats
autònomes, a qualque moment de la presentació crec que fins
i tot ho he llegit, està previst. 

És clar, comentava vostè que subsidiàriament, sembla que,
subsidiàriament, el Govern o la comunitat autònoma hagi de
dur a terme algunes competències. Està previst així a la
normativa, és a dir, en el moment que una administració local,
per exemple, un ajuntament, no pogués dur a terme o no
volgués dur la gestió d'una depuradora, està previst a la
normativa que subsidiàriament ho pugui fer l'administració
hidràulica o l’organisme de conca, en el cas de les conques
intercomunitàries. I entenc que està previst així, perquè parlam
de la protecció d'un domini públic hidràulic. Recordem que és
públic i que el fet que una administració no actuï o exerceixi la
seva competència, pot tenir efectes sobre un bé que pertany a
tothom, i per això està previst que, subsidiàriament, es faci des
de l'administració hidràulica.

Ha de ser, òbviament, la darrera opció. Estic d'acord amb
vostè, amb el que deia que l'administració ha d'estar el més a
prop de les persones i que les competències també s'han de
gestionar el més a prop possible de les persones, però tornam

una altra vegada als mitjans que tenen els ajuntaments, els
mitjans que tenen ajuntaments petits, i les dificultats que
suposaria per a un ajuntament petit, ara, per exemple, a
Esporles, gestionar la depuradora. És d’una complexitat, s’ha
parlat també, d’una complexitat tècnica que jo crec que és
important, i si a l'administració de la comunitat autònoma li
falten mitjans, en general, ja no només de la direcció general,
a l'administració local els mitjans encara crec que són més
minsos.

Pel que fa a la meva opinió quant al traspàs de
competències. Jo crec que aquí hi ha reptes molt importants i
que hem de tenir en compte, un és aquesta complexitat tècnica.
A nosaltres ens costa trobar bons professionals en temes
d'aigües, ens costa trobar feina feta a fora amb una qualitat,
llavors, crec que el primer de tot és començar a
professionalitzar gent en temes d'aigua. Els operaris de les
depuradores han de tenir certa formació professional, que ara
mateix és difícil de fer i de trobar, es troben també a les
empreses privades a l'hora de fer gestió.

La planificació també requereix un coneixement tècnic molt
important, que podem externalitzar i contractar fora, però
després has de tenir sempre qualcú que pugui llegir i interpretar
aquella informació. És a dir, jo no veig malament un traspàs de
competències, sempre que estigui ben dotat, tant des del punt
de vista econòmic com des del punt de vista tècnic. I aquí és on
jo veig l'entrebanc més gran, en la falta de professionals -en
general- del sector que poguessin dur a terme aquestes tasques.

Per a mi és un nínxol molt important, parlàvem abans també
o ha parlat qualcú del tema de la qualitat de l'aigua del
proveïment urbà, és que ens falten tècnics en tractament
d'aigües i de potabilització, en general, no és que faltin dintre
de l'administració hidràulica sinó que si un ajuntament cerca un
assessorament en aquesta línia, costa molt de trobar
professionals aquí, a les Illes.

Llavors, m’ha demanat també pels reptes de l'administració
hidràulica, crec que necessitam que hi hagi més professionals
en el tema d'aigua i fer-ho més atractiu, no ho sé, tal vegada
alguna formació professional, a la Universitat també fer alguna
formació, sé que hi ha hagut un intent de fer algun màster de
l'aigua. Jo crec que seria molt interessant començar a moure
això a nivell de comunitat autònoma i generar aquest
coneixement.

I després, quant a planificació, en genèric, crec que un dels
temes més importants és els efectes que pot tenir el canvi
climàtic i la necessitat, primer, de conscienciar-nos, i després
d’adaptar-nos. Tendrem més sequeres, tendrem més
inundacions, tot això s'ha de preveure, i sobretot haurem de
conviure amb això, perquè les sequeres no les podrem evitar i
les inundacions tampoc. Llavors, hem de fer feina en aquesta
línia, en aquesta adaptació i resiliència de la població front
aquests fenòmens sobre els quals no tendrem cap control. 

Em demanava el Sr. Campos per les autoritzacions i les
llicències, i em parlava més de dos ajuntaments que tenien
moltes queixes, el de Sa Pobla i Santa Margalida. Justament
són municipis on no tenim moltes peticions perquè no tenen...,
sí que hi ha torrents, però el que no hi hagi és una activitat
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urbanística com hi hauria a altres municipis de les illes, on sí
s’apropen molt a les lleres de torrents. 

De totes maneres, el retard, com dèiem abans, ve
determinat, pens jo, per manca de mitjans, és a dir, amb
aquestes entrades que explicava abans de 2.200 expedients
nous anualment és molt difícil fer feina només amb el personal
que tenim. De totes maneres, sí que tenim previst fer suports
externs, i fem feina en aquesta línia, per intentar agilitar el
màxim possible la nostra tasca. A part del que he explicat abans
que ja fem feina en tema de digitalització de l'administració i
optimització de procediments i de processos interns. Però, així
i tot i per molt que optimitzen tot aquest funcionament, hi ha
una manca de mitjans. 

Després, la Sra. Sureda demanava per la coordinació i la
cooperació amb la Direcció General d'Emergències. Molta en
tenim, estam en contacte molt directe, dues direccions generals
amb les quals fem molta feina en general, la Direcció General
d'Agricultura, per una banda, i la Direcció General
d'Emergències, sí, ens coordinam amb l’INUNBAL, ens
coordinam amb el Pla de gestió de risc d'inundació, amb la
informació sobre els esdeveniments i les incidències que hi ha
quan hi ha alguna inundació i estam en contacte tot el temps; de
fet, ens ajudam mútuament en la redacció dels plans i la
coordinació i la cooperació és molt bona amb aquesta direcció
general. 

Dèiem abans, i també ho ha apuntat la Sra. Carbonero, el
tema que ABAQUA gestioni  les depuradores, en general. Fa
uns anys vàrem tenir l'oportunitat de fer una reunió amb altres
comunitats autònomes i amb altres directors generals de
comunitats autònomes, i vàrem sortir molt contents de tenir el
cànon de sanejament i de tenir el sistema que tenim, perquè a
altres comunitats autònomes el que passava és que la comunitat
autònoma per ajudar a un ajuntament executava la instal·lació,
li entregava a l'ajuntament i l'ajuntament no podia gestionar-la,
no tenia aquells mitjans, no sabia gestionar-la. Llavors, tot el
tema del control d’abocaments, les multes que venien darrera,
el fet de tenir una infraestructura feta i que no estigués en
funcionament, era un problema molt greu. Quan els explicàvem
que nosaltres teníem aquest sistema i que dels municipis petits
es duia la gestió des d'ABAQUA varen veure que, a part també
crec que ho ha dit la Sra. Carbonero, el cànon de sanejament té
un vessant molt important que és solidari, això fa que puguem
gestionar depuradores molt petites amb una eficiència
econòmica molt més gran que si ho gestionassin els
ajuntaments d'un en un. I això crec que és molt important.

Aquestes 79 de depuradores crec, si no vaig equivocada,
que es gestionen amb 9 contractes de gestió i, és clar, tot això
fa que l'economia d'escala funcioni encara que siguin
depuradores petites i que els costos fixos, sobretot relatius a
personal i a alguns materials, també es vegin disminuïts, amb
la qual cosa crec que és una bona forma de gestió el que passa
a les illes, en general, que aquests municipis petits puguin tenir
accés a aquesta gestió supramunicipal o a una gestió més
ample.

No vol dir que això ho hagi de fer el Govern, ho podrien fer
tal vegada els consells o ho podrien fer els mateixos
ajuntaments en forma de mancomunitats o de consorcis, que és

el que està previst a la normativa. Fer consorcis ara mateix amb
la legislació que tenim és molt complicat, i crec que és una de
les coses que també dificulta la cooperació entre
administracions.

Anava a contestar ara al Grup Mixt, però esper.

I la Sra. Carbonero ha fet una sèrie de reflexions molt
genèriques que intentaré contestar. Una era aquesta dels costos
i que aquesta gestió conjunta, en certa manera, fa que
econòmicament sigui més eficient la gestió si es pot fer a nivell
supramunicipal. 

Eines de participació? Sí, a més a més, tota la
l'administració hidràulica i la Llei d'aigües i la gestió de les
aigües des de la primera llei que hi va haver preveu
mecanismes de participació, des de tribunals de l'aigua fins a
comunitats, comunitats d'usuaris, de regants, tot això s'ha
mantingut al llarg de la història i està previst sempre que hi
hagi aquesta participació. Això no vol dir que sigui fàcil de fer. 

Parlava abans de les juntes d'usuaris. Hi ha hagut dues
experiències a les Illes, la darrera, que jo recordi, era per fer
una junta d'explotació de l'aqüífer de Llubí i Sa Marineta.
Aquestes eines de participació que preveu la Llei d'aigües són
molt potents, en el sentit que fan que els usuaris siguin els
responsables, fan i actuen les juntes d'usuaris com a una espècie
d'administració hidràulica, tenen els seus estatuts, tenen les
seves normatives, es poden multar entre ells, però s’han de
controlar. Llavors, això fa que sigui molt complicat al final que
la gent vulgui ficar-se a una junta d'usuaris. És molt senzill
fer-ho, per exemple, a una junta d'usuaris d'una sola presa
d'aigua, un pou que sigui d'una comunitat de propietaris, això
seria una junta d'usuaris i aquesta és relativament senzilla. Ara,
quan parlam de juntes d'usuaris d'àmbits més grans, es fa molt
complexa.

No és perquè a l'administració no li interessi, a nosaltres,
ens agraden i, a més a més, les fomentam o intentam fomentar-
les des del punt de vista d'ajudar a la seva constitució, però
moltes vegades comencen i no acaben precisament perquè
requereix de certa responsabilitat per part dels usuaris, i de
vegades no tothom està d'acord, i s'ha de posar tothom d'acord.
No pots fer una junta d'usuaris que deixis tres usuaris d’una
presa d’aigua, hi han de ser tots, i si no, no es pot, i aquí rau el
problema, però el problema no és tan legal com de
responsabilitat dels usuaris. Això no vol dir que no s’hagin de
fer.

Les comunitats de regants, per exemple, ens passa moltes
vegades que estan constituïdes formalment, però després no es
fan les reunions, no hi ha una continuïtat, no es du a terme el
que deien els estatuts que s'havia de fer. I estan constituïdes
moltes vegades perquè tenen una concessió de reutilització i
s'han de constituir obligatòriament, no és que vulguin, sinó que
ho han de fer. Llavors, és complicat.

Aquesta manca de coordinació a la qual també esment, per
exemple, amb el tema de les basses de reg, es troba un poc
relacionat també amb el que deia el Sr. Ferrà de la necessitat de
cooperació i de pensar que hi hem de cooperar tots. En el cas
concret de la basses de reg, i això va passar, per exemple, a
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Formentera, es troba molt relacionat amb les xarxes de
clavegueram, que són competència municipal i que són dels
ajuntaments.

La bassa de reg de Ciutadella és un poc el mateix cas, no es
podia posar en marxa per un tema de salinitat de l’aigua
depurada, les depuradores la sal no la lleven, per llevar la sal a
l’aigua has de fer un tractament més agressiu i probablement
has de fer una osmosi, si té una elevada concentració es poden
intentar altres tractaments, però aquí, per norma general, les
concentracions de seguida pugen molt i aquestes pujades de
salinitat es troben molt relacionades amb les xarxes de
clavegueram i/o amb la qualitat de l’aigua que entra a les
xarxes. En el cas de Ciutadella la qualitat de l’aigua que entra
en xarxa ja és d’una salinitat elevada i, a més a més, s’hi
afegeixen doncs filtracions d’aigua de la mar a les zones
costaneres, en els bombejos, en el clavegueram, etc., que fan
molt difícil que després hi hagi una reutilització.

Ara bé, sí que era una bona idea posar aquesta bassa de reg
en aquest lloc en concret, igual que ho era a Formentera,
perquè era una forma de tancar el cicle i evites una
sobreexplotació encara més gran de la massa d’aigua.

Aquí sí que és necessària aquesta cooperació amb els
ajuntaments, així com parlàvem de les pèrdues de les xarxes de
proveïment s’ha de fer molta feina també amb el clavegueram.

I parlàvem, ara sí, demanaven des de Formentera, primer,
deman disculpes, perquè si hagués estat la presentació posada
s’hagués vist la illa, i segur que..., però, com que no tenia la
imatge i he volgut passar aviat, i em sap greu. Però sí, es fa
molta feina a Formentera.

Una de les coses que s’han comentat és que hi havia
problemes amb les depuradores a causa de les entrades al
clavegueram, que quan la gestió de tot el cicle urbà, ara parlam
només de la part urbana de l’aigua, la fa un mateix ajuntament
i vol tancar el cicle, i vol reutilitzar aigua, és més fàcil que es
faci una bona gestió del clavegueram i del que arriba al
clavegueram, dels abocaments. És clar, en el moment que
aquest cicle es talla, perquè els ajuntaments gestionen el
clavegueram i ABAQUA gestiona la depuradora, és molt difícil
de controlar el que arriba a la depuradora per part de la
comunitat autònoma, ara, qui ho ha de controlar és
l’administració local. I això és el que ens passa, que, encara que
hi hagi ordenances de clavegueram que indiquen quin és l’ús,
moltes vegades arriben al clavegueram abocaments que
probablement no haurien d’arribar, perquè són de tipus
industrial, i això ens afecta el funcionament d’algunes
depuradores, i també, sobretot, els valors de la concentració de
l’aigua una vegada depurada, que podria ser menor,
probablement, si no arribassin aquest tipus d’entrades al
clavegueram.

Després demanava per coses molt concretes de la
depuradora i de la dessaladora de Formentera, que així ara, a
priori, el que sí record és que per a l’any 2022 sí que estan
previstes unes millores de la depuradora que crec que es
trobaven al voltant dels 300.000 euros, 330 i busques. I de la
resta no li puc contestar ara mateix, perquè no ho sé.

I crec que..., bé, s’ha parlat un momentet, la Sra. Carbonero,
m’he deixat dues cosetes, una és, bé, ho deixam en una només,
perquè la millora de la cooperació sí que ho hem tractat; la
digitalització i la sensorització jo crec que ja a la
compareixença, l’altre dia també, del conseller, va quedar ben
clar que és una de les prioritats, sobretot a ABAQUA, quant a
la gestió.

I parlava del Pacte de reactivació el qual preveia les
oficines d’aigua d’Eivissa i a Menorca. Sí, la idea era apropar,
perquè això jo ho veig a la direcció general cada dia, que hagi
de venir un ciutadà de Menorca per veure el seu expedient aquí
o per demanar informació sap greu i, a més, si ja és complicada
la temàtica, ens explicam moltes vegades amb un altre idioma,
perquè som conscients que parlam d’una altra manera, el fet
que no tinguem una persona allà físicament o una oficina o un
lloc on anar a poder demanar com es fa una tramitació
determinada, fins fa pocs anys era una distància insalvable per
a algunes persones. Ara, és veritat que amb correus electrònics,
missatges, etc., sí que els contestam tots i ens intentam apropar
més als ciutadans de totes les illes. Però la idea de les oficines
era aquesta, estar més a prop, tenir algun lloc físicament on
anar.

Crec que ja està tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garau. Ara obrim un torn de rèplica per part
dels grups parlamentaris de cinc minuts, pel Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Garau, vull agrair-li les
respostes a les preguntes i, per acabar, acabaré amb un exemple
i un prec, el prec i l’exemple que li posaré ara, el prec és
perquè no vull resposta seva, perquè els polítics estam
acostumats a respondre qualsevol cosa quan ens la demanen,
però li posaré un exemple i un prec perquè demà o la setmana
que ve, o mai, hi pensi, però perquè és real: si vostè es vol fer
una casa a Santanyí ara i es comença la casa, la manera que té
de proveir aquesta casa d’aigua és o mitjançant una cisterna,
que llavors haurà de comprar tancs d’aigua perquè li doni
aigua, o mitjançant la combinació de fer anar les cisternes, dels
vàters, aigua del carrer, aigua de la xarxa, i després tenir la
cisterna o comprar-la tota en botelles, que això és caríssim.

L’osmosi inversa no funciona, a Santanyí poble, a Santanyí
sabem que les competències són municipals, ho sabem molt bé,
però li dic que no, l’ajuntament no hi té res a veure i que crec
que ja hi ha com a deu o dotze empreses que són persones
privades que venen aigua per a tothom.

Per tant, l’exemple és: aquella persona que es vol fer una
casa a Santanyí el que s’ha de gastar per tenir aigua és una
immensitat de doblers, comparada amb aquella mateixa persona
que es vol fer una casa, per exemple, a Calvià o a Palma, que
sí tenen aigua en xarxa que és òptima per beure o que almanco
s’hi pot posar l’osmosi inversa.
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No vull que em contesti, és un prec, no prengui nota de la
pregunta. Per tant, feta aquesta reflexió, perquè hi pensi, el prec
és el següent: ens agradaria molt que executàssiu el Pla
hidrològic, que té ara tres anys, on, en el seu pla
d’infraestructures preveu acabar per a tota Mallorca, així com
ho té Eivissa, que totes les empreses que donen aigua a tots els
ciutadans de Mallorca, així com Menorca també ho té més bé
que nosaltres, perquè tots puguem tenir, tots els ciutadans de
Mallorca, la mateixa qualitat d’aigua al mateix preu i no hi hagi
ciutadans de primera, ciutadans de segona i ciutadans de
tercera.

Acab, i li agraesc novament la seva intervenció, amb el meu
reconeixement que la feina aquesta és complicada i esperam
que demà, la setmana que ve o almanco l’any que ve se’n
recordi del meu prec i hi faci qualque cosa.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Per al torn del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No haré más preguntas, solo agradecer a la Sra. Garau su
presencia aquí y la precisión de sus respuestas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Garau, per contestar,
crec que totes les preguntes que li he formulat les ha
contestades, i només una reflexió també que no cal contestar,
que és, per exemple, una de les funcions que du a terme la
conselleria mitjançant ABAQUA és que no li és del tot propi
aquest abastiment amb l’aigua depurada que fa als municipis,
com a qüestió.

I llavors, a altres compareixences també ho he demanat, no
li ho deman a vostè perquè ja sé què pensa, que és necessari
aquest pacte de l’aigua entre totes les administracions, que el
que no pot ser, una de les coses que li exposava el Sr. Vidal, és
que el preu de l’aigua balli de la manera com balla, i quan dic
aigua dic aigua dessalada, que uns municipis es comprometin
uns anys a una compra anual, i això genera una manca de
previsió, de planificació per part de la mateixa conselleria, no
pot planificar l'aigua que necessita. I hem viscut aquí una
inèrcia, per exemple, de les dessaladores, jo, la meva formació
política no va ser en el seu moment molt prodessaladores i ara,
evidentment, aquelles paraules de fa vint i busques d'anys ara
les  matiso molt, i si les dessaladores són necessàries, que ho
són en aquest moment perquè l'aigua és necessària i és el camí
que tenim, una de coses que pensam és que les dessaladores
han d'estar constantment en marxa. Hem viscut què és tenir
dessaladores aturades i només posar-les en marxa quan hi ha
sequera. Això, el cost econòmic de posar en marxa aquestes

dessaladores és altíssim; l’eficient és que aquestes dessaladores
produeixin més o manco, que sempre estiguin en marxa i donin
un proveïment constant, però per a això és necessari un pacte
amb els ajuntaments, que es comprometin a un mínim de
compra anual.

És una reflexió només, és una reflexió, crec que és una de
les funcions que la conselleria assumeix, que és també pròpia
dels ajuntaments, en aquest cas, aquest proveïment d'aigua a la
població.

Ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per al Grup El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Simplement, reiterar l'agraïment de venir
a donar les explicacions i les respostes a totes les preguntes que
s'han fet.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Finalment pel Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Garau, per les respostes. Insistim
que és un tema complex i aquí serem per fer les propostes que
siguin necessàries per millorar la gestió i la col·laboració i la
coordinació entre administracions. 

També és cert que el document del Pla hidrològic, si fos per
illes seria molt més bo de llegir, també es veu que qualcú més
li ha dit, però és un suggeriment també, perquè el pla, els toms
són prou gruixuts com per a... bé, però tenir aquesta visió per
illes també estaria bé.

I bé, agrair-li-ho molt i seguirem fent feina. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Sra. Garau, té temps per contestar,
tot i que crec que no li han formulat preguntes, però, en tot cas,
té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
HÍDRICS (Joana Maria Garau i Muntaner):

No em puc resistir a no dir res. No, agrair la reflexió que ha
fet el Sr. Vidal, i n’hi faig una altra: l'aigua més cara és la que
no es té, i això és el que passa a la zona del sud de Mallorca,
que és que no hi ha aigua, no plou suficient, la que hi ha és
saladíssima i és així, és així...
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(Remor de veus)

..., i aquesta és la idea.

És que el Sr. Ferrà i vostè han fet una intervenció que es
troba un poc relacionada i és aquest fet de la xarxa en alta i el
preu de l'aigua dessalada. Fem feina ara a fer un preu, una tarifa
pública que sigui igual per a tothom. Ara, és molt complicat
tenir el mateix preu per a tots els municipis, quan, a més a més,
la competència per fixar el preu de l'aigua és municipal, ja no
parlem més de la dessalada, sinó en genèric, però sí que seria
molt bo que tots poguéssim accedir a l'aigua a un preu
raonable. 

I moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garau. I finalitzats els torns d’intervenció,
podem donar per conclosa la sessió.

Gràcies.
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