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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé començarem amb la sessió d’avui
capvespre. Primer de tot demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Helena Benlloch.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més? Bé, idò passarem a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, que és relatiu al debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 1236 i 2796/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1236/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a
l’ocupació il·legal i per la recuperació immediata de
l’immoble per part del seu propietari.

S’informe que pel RGE núm. 4916/21, presentada pel Grup
Parlamentari Pi Proposta per les Illes Balears, s’ha sol·licitat
l’ajornament per la impossibilitat d’assistència en aquesta
sessió de la Sra. Sureda i demana l’ajornament de la proposició
no de llei RGE núm. 1236/21. He de dir que la Sra. Sureda
m’havia comunicat que avui no podria assistir i per la mesa no
havia apuntat jo la data i l’havíem posada. Però hi ha un
ajornament i ja faríem el debat a la propera sessió.

Es pot aprovar per assentiment l’ajornament? Sí, perfecte. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2796/21, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament.

Així passaríem idò al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2796/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement del dret humà a l’aigua i al sanejament. Per a la
seva defensa, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res una qüestió d’ordre,
perquè a la part propositiva de la proposició no de llei s’han
enumerat una sèrie de punts i per una errada de transcripció
veuran que del punt número 3 passa directament al número 5.
Per tant, s’hauria de corregir aquesta ordinalitat.

Pel que fa al contingut, la necessitat de gestionar l’aigua té
un efecte important en l’organització de la societat, a la vegada
que afecta a la disposició de l’aigua que dóna lloc a noves
formes d’organització social en un procés cíclic. En virtut
d’aquesta relació, l’aigua i la societat es relacionen
internament, la qual cosa significa que el tipus particulars de

relacions socials, poden produir diferents tipus d’aigua i
viceversa. Malgrat que aquesta producció d’aigua i malgrat la
constitució social de les representacions de l’aigua, les
propietats materials de l’aigua juguen un paper actiu en el
procés hidrosocial, estructurant a vegades les relacions socials
i de vegades interrompent-les.

Pel que fa a l’evolució històrica de la gestió de l’aigua,
podem passar del segle XIX, on hi ha una supremacia de la
gestió privada, al començament del segle XX, amb processos
de municipalització, i passant a mitjans del segle XX, on
comença a haver nacionalitzacions dels proveïdors d’aigua en
algunes zones, i després a finals del segle XX, on comença a
haver novament una participació privada en l’abastament urbà
de l’aigua. I en el segle XXI ens trobam amb molts de
municipis amb una mutació de la participació privada a través
de la financerització i en paral·lel, processos i lluites de
remunicipalització i de racionalització de l’aigua.

Podem concloure, per tant, que durant gran part del segle
XX l’aigua fou vista i administrada com a un bé públic, sí que
es veu una tendència que, un cop superada aquesta etapa a
principis del segle XXI, l’aigua es torna convertir de manera
discursiva i material en un bé escàs i valuós que ha de ser
gestionat de manera eficient mitjançant mecanismes de mercat.

En els objectius de desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides es dedica un objectiu sencer al
subministrament i al sanejament de l’aigua, concretament el
número 6, aigua neta i sanejament; es demana que s’ha
d’aconseguir un accés universal i equitatiu de l’aigua potable
a preu assequible per a tothom, i s’ha d’aconseguir un accés al
servei de sanejament i higiene adequats i equitatius per a
tothom i posar fi a qüestions que puguin posar en perill la salut
de les persones.

La financerització i la privatització del sector de l’aigua va
en paral·lel a processos de financerització del medi ambient, en
general, o d’altres esferes de la producció social, l’habitatge, la
sanitat, l’educació. L’ecologia política urbana està començant
a explorar les implicacions de financerització del medi ambient
i més específicament del cicle i vida social que tractam avui en
aquesta proposició no de llei. Aquesta financerització del medi
ambient com una forma de comprensió del temps espai, que
significa un divorci entre el valor dels usos dels recursos i del
valor del canvi dels instruments financers. Aquest divorci a la
vegada amenaça la integritat material dels mateixos
ecosistemes naturals. En qualsevol cas, l’argument és que la
naturalesa i el medi ambient poden influir en la financerització,
però al mateix temps la financerització dóna forma a la
producció de la natura. 

La privatització del subministrament de l’aigua pot suposar
diversos riscs respecte a les qüestions al mercat, adquisició,
desinversions, reassignació geogràfica, fallides de les empreses
que la puguin gestionar, funcionament ineficaç, risc polític,
etc., alguns estudiosos fins i tot arriben a qüestionar la
sostenibilitat a llarg termini de la participació privada en el
subministrament de l’aigua.

El reconeixement que l’aigua i el sanejament són drets
humans no implica que el sector públic sigui el proveïdor
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d’aquests serveis. Per tant, l’opinió de molts experts és que els
drets humans són violats per la privatització, moltes vegades es
basen en el supòsit que la privatització s’acompanya amb una
recuperació completa dels costs, mitjançant les tarifes que
s’apliquen als usuaris. Un fet inquietant que vàrem veure fa
cosa d’uns mesos d’aquesta relació de l’aigua i el seu
aprofitament com un producte financer, va ser la consideració
a Califòrnia com un bé de mercat i que va començar a cotitzar
des del mes de desembre del 2020 en el mercat de futurs de
matèries primeres a Wall Street, a causa de la seva escassetat
precisament, i conforme amb l’índex Nasdaq que es va crear a
l’any 2018. Per tant, vàrem veure que a partir d’aquell moment
els preus de futurs de l’aigua a l’estat de Califòrnia el dia 7 de
desembre de 2020 tenien una cotització de 486 dòlars, una
mesura equivalent a uns 1.233 metres cúbics.

Per tot plegat, per aquesta alarma que comença a sonar per
l’escassetat, -i ja vaig acabant presidenta-, per l’escassetat de
l’aigua que es pugui convertir en un bé de mercaderia.
Nosaltres demanam primer de tot que es reconegui l’aigua com
un dret humà, l’accés a l’aigua com un dret humà, l’aigua
potable i el sanejament; que s’exclogui l’aigua de tots els
acords comercials internacionals; que l’aigua no pugui ser
classificada com a una mercaderia, o un actiu financer amb el
qual comerciar; i que, a més, la millor manera d’aconseguir
aquests propòsits és mitjançant un control públic de la gestió de
l’aigua; i que, a més, es puguin implementar i fomentar
pràctiques sostenibles de gestió que protegeixin l’ecologia de
cicles naturals de l’aigua i a mantenir la qualitat d’aquesta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. També per la defensa d’aquesta
iniciativa intervé el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Ensenyat, quan vulgui.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies Sra. Presidenta. Aquesta és una
d’aquelles proposicions no de llei que és un envit a obrir una
reflexió i molt especialment entorn al Dia Mundial de l’Aigua,
que, com bé sabeu, se celebra dia 22 de març i coincideix amb
la presentació d’aquesta proposició no de llei, i que, com deia
abans, és això, és un envit a la reflexió i especialment i tenint
en compte que forma part d’un dels objectius 2030, i
especialment de com està aquesta situació tant aquí com arreu
del món. I especialment és aquí on veiem que la privatització
moltes vegades del servei de l’aigua comença a ser una qüestió
generalitzada, i això evidentment hi ha la falsa creença que una
gestió privada d’un recurs que és o ha de ser pública, en certa
manera pot ser més eficaç o més eficient i crec que hi ha
sobrades experiències que demostren ja el contrari.

De fet, el fet que es gestioni o es privatitzi la gestió de
l’aigua, d’entrada suposa que passa a ser automàticament més
cara, perquè passa a aplicar-se IVA sobre una factura que, de
fer-ho directament l’ajuntament, no hi ha un IVA.

Però, bé, al cap i a la fi crec que hi ha dues qüestions que
són bàsiques i que formen part d’aquest envit a la reflexió,

quant que s’ha d’entendre l’aigua com a un bé, com a un dret
fonamental que han de tenir les persones i, per tant, hi ha una
pregunta que és la que evidentment resta en el fons d’aquesta
proposició no de llei, que és si es pot especular o no sobre un
dret fonamental com és el dret a l’aigua, com sí que comença
ja a produir-se aquesta situació en determinades zones del món,
com bé s’hi referia abans el portaveu del Grup Socialista que
m’ha precedit en la paraula.

Per tant, entenem que hi ha tot un conjunt, diríem, de
propostes que es fan molt vinculades amb un dels objectius 20-
30, com deia abans, i es tracta d’agafar aquesta diada, que es va
celebrar dia 22 de març i que és vera que per dinàmiques
d’aquestes parlamentàries en parlam gairebé dos mesos
després, però bé, crec que sempre és important que es donin
aquests processos, diríem, de reflexió. 

Res més a afegir, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. S’ha presentat una esmena
amb RGE núm. 4989/21, en principi ve signada pels tres grups,
Unidas Podemos, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, però entenc
que simplement és un suport, entenc que és una esmena
d’Unidas Podemos, única i exclusivament, no?

Per tant té la paraula ara el Sr. Jiménez per defensar
l’esmena, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, esta
enmienda es de Unidas Podemos, por un error achacable a
nuestro grupo parlamentario se ha firmado por tres grupos
cuando eso es imposible en cuanto a enmiendas, ¿no? Por lo
tanto, se piden disculpas desde este punto de vista, y paso a
explicar esta enmienda que hacemos a esta proposición no de
ley. 

Bien, estamos de acuerdo con esta PNL del Partido
Socialista y MÉS per Mallorca. Compartimos la exposición que
se hace, siguiendo el planteamiento de la ONU, con respecto a
la consideración del agua como un bien esencial tanto del punto
de vista del abastecimiento como de su saneamiento. 

Compartimos asimismo que el calentamiento global trae
consigo la reducción de las reservas de este recurso, lo cual nos
obliga como sociedad a tomar consciencia de este hecho y
consecuentemente adoptar hábitos individuales más austeros en
su consumo. Pero como administración se debe trabajar
obligatoriamente para garantizar su acceso universal en
condiciones óptimas de salubridad. 

Por otra parte, como bien se explica en esta PNL, un
recurso tan esencial pero escaso como el agua mueve a que se
considere, por parte de determinados grupos financieros, un
bien de mercado sujeto a prácticas especulativas, que también
se hace con otros recursos indispensables como, por ejemplo,
los cereales. Esta práctica perversa del capitalismo hace más
complicado el acceso a estos bienes esenciales para la
supervivencia más elemental de muchos sectores de la
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población global más vulnerable. Por ello, creemos que es
necesario poner freno o frenar estas prácticas en nuestro estado
y en este territorio reforzando los sistemas públicos de gestión.

De esta forma, hemos presentado una enmienda a esta PNL
instando al Govern balear a que, de común acuerdo con los
ayuntamientos de las islas, potencie la remunicipalización de
los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, tal
como vayan finalizando los contratos vigentes con las empresas
concesionarias. 

Tenemos varias experiencias exitosas en este sentido, de
varios municipios en el conjunto del Estado, que han
emprendido la gestión directa del suministro y saneamiento del
servicio de agua. El caso más conocido, por ser una capital de
una comunidad autónoma, es el de Valladolid: el ayuntamiento
de esta ciudad, una vez acabada la concesión a la empresa
adjudicataria, decidió gestionar en 2017 directamente ese
servicio, y por ello sufrió, una vez pasado este tiempo de
concesión, varias denuncias por ello por parte del sector
privado de la gestión del agua, que, no obstante, fueron
desestimadas, todas estas denuncias, fueron desestimadas por
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este
servicio remunicipalizado ha mejorado la gestión y ha
conseguido beneficios que se reinvierten en la mejora de los
sistemas de saneamiento y abastecimiento o en la mejora de la
calidad del agua, desmontando el mito neoliberal de que la
gestión privada es siempre mejor que la pública.

Además, la entidad pública para gestionar este servicio ha
creado una web de transparencia para que todas las personas
usuarias puedan consultar cualquier aspecto relacionado con
dicha gestión en oposición con el modelo privado anterior, sin
olvidar el compromiso social que se plasma en las
bonificaciones y descuentos para familias vulnerables.

Hay al menos 60 ejemplos más de municipios pequeños que
han emprendido este mismo camino que pone por delante el
interés público antes que el privado y evita todos los procesos
especulativos que estamos cansados de ver en muchos otros
aspectos de la vida económica del país.

Defender lo público, por tanto, defender la gestión de lo
público es la salvaguarda de los derechos de la gente más
vulnerable y de la población en general, frente al dogma
neoliberal de la gestión privada, que al final genera más gasto,
menos transparencia y más precarización de lo común.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vidal, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull dir que
m’agradaria fer una votació separada dels quatre punts que té,
o dels cinc, si s’accepta l’esmena, i dir-los que per a nosaltres,
per al Partit Popular l’aigua és un tema important, per tant, a

determinats punts votarem a favor i a determinats punts ens
abstendrem. 

Quan he llegit aquesta PNL, no sé per què, m’ha vengut al
cap aquella cançò d’Ella Baila Sola, Yo quiero ser mujer
florero, i quiero ser mujer florero de mi gobierno, com el Grup
Parlamentari Socialista. Per què dic això? Com podeu presentar
una PNL aquí on dieu que el sanejament sigui un dret necessari
per a la vida, quan les competències en matèria de sanejament
són autonòmiques i quants d’indrets hi ha a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa que no tenen depuració d’aigües, que
només correspon al vostre govern, fer-los! Quants municipis hi
ha? Quantes preguntes hem fet’? Quantes proposicions no de
llei he presentat personalment al Ple dient-los: senyors que
governau, que ja fa sis anys que governau, i no heu tengut
nassos en sis anys que una persona tengui aigua bona a ca seva
per beure, i no en tenia fa sis anys, i no heu estat capaços que
només una casa pugui tenir aigua bona a ca seva, en sis anys,
que fa sis anys que no en tenia!

I veniu aquí amb una esmena de l’aigua reconeixent que
l’aigua és necessària, que a Califòrnia pateixen set..., a Santanyí
també! I no en fa gaire, que en vaig haver de presentar una a
Santanyí, de Sineu, que es moren de set!, que l’han d’anar a
comprar cada dia. Doncs, és clar, que l’aigua és un bé
necessari! Com la Constitució Espanyola diu que el derecho a
la vivienda digna, faltaria més!

Llegint i rellegint aquesta PNL m’adon que no us n’heu
adonat, i ara fa dos anys que governau. En aquestes illes, a
Mallorca, governa des de fa sis anys un govern que diuen que
està format pel PSOE, per MÉS per Mallorca, Menorca i no sé
quants més, per Unidas Podemos, els comunistes i no sé quants
més..., però diuen, ells presenten aquí proposicions no de llei
perquè la gent tengui aigua. I que no us n’heu adonat que sou
vosaltres els que la hi heu de dur a la gent que no en té?

M’agradaria que això quedàs clar i hi podem redundar, però
mujer florero, Ella Baila Sola, ha estat el que m’ha redolat dins
el cap tot el temps que he llegit aquesta PNL.

Idò, com li deia, senyors de Podemos, MÉS, PSOE i tots els
altres que acompanyen a aquesta PNL, les competències són
vostres, gràcies al fet que la societat us va votar per resoldre
aquest problema fa sis anys, no us varen votar perquè diguéssiu
que a Califòrnia pateixen set, eh?, us varen votar perquè els
arreglàssiu els problemes d’aquí, que no els els heu arreglat, a
Califòrnia ens és igual. A mi és a ca nostra que m’agradaria
poder fer un tassó d’aigua i no el puc fer sense haver de pagar
l’osmosi inversa. I que sigui pública..., l’altra legislació diu que
ha de ser municipal i si l’ajuntament no té doblers per compar-
li, el Govern (...)

(Pèrdua de so per manca de micròfon)

Perdó. Per tant, en aquest sentit us dic que per a nosaltres
l’aigua no és de mujer florero sinó que l’aigua és una necessitat
que se solucioni aviat i que per tant encara que aquests punts -4
més la...- ens semblen que no tenen cabuda aquí, que podrien
estar amb el rímel mal puesto en el baño, però no li votarem en
contra, sí que ens abstendrem a qualcun que trobam que el tir
fer Cabrera i no fer Mallorca. Gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Seré bastante breve porque el
principio de mi grupo y de mi partido ha sido siempre aplicar
las resoluciones de Naciones Unidas. Efectivamente, la
Resolución 64292 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoce implícitamente el derecho al agua y al
saneamiento reafirmando que una agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los
derechos humanos, o sea que efectivamente eso lo tenemos
muy claro. 

Toda la historia de California, bueno, nos queda lejos, es su
legislación y su problema. 

Referente a la aplicación de las reglas de comercio
prohibiendo, no prohibiendo la (...) mundial de comercio, pues
bueno, estamos en la Unión Europea, tenemos una Comisión
Europea y un Parlamento Europeo que son los que tienen
competencia para aplicar las reglas de comercio, no las
tenemos nosotros. Entonces, pues simplemente pienso que esto
desde luego no es un tema nuestro, es un tema que se discute a
otro nivel. 

Nuestro grupo pide voto separada y, bueno, votaremos que
sí al punto 1 y al punto 6 y no a los demás puntos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Bé, crec que perque no hi hagi
confusió mantindrem la numeració, porque usted cuando se
refiere, Sr. Benalal, usted cuando se..., Sr. Benalal, ¿cuándo
se refiere al punto 6 es el punt 6 de..., el darrer punt de la
proposta?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

El punto 7 es el que está...

LA SRA. PRESIDENTA:

No el 6, el 6.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

... ¡ah, el 6! Sí, es el...

LA SRA. PRESIDENTA:

El último.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

El último, sí, exacto. Disculpe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Després a l’hora de votar ja...

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Ah, sí, que falta un punto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però trob que haurem de mantenir la numeració i així no
hi haurà embulls. Bé, passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hace justo una semana,
aquí VOX llevó una PNL para que se declarara actividad
esencial la caza en Baleares, y para votar en contra el Partido
Socialista, Podemos y MÉS explicaron aquí un argumento
interesante y es que decían que no tenia..., esta PNL no era -
¿cómo dijeron?-, “no era relativa a las Islas Baleares, era más
un tema peninsular”, claro, ya se sabe que, como no hay caza
en Mallorca, pues es normal que sea un tema peninsular; “no,
pero es que está planteada de un tema que no tiene suficiente
arraigo en Baleares”, y ustedes me vienen aquí esta semana -es
que hay que reconocer que son ustedes muy divertidos-, me
vienen aquí esta semana con una PNL hablando del agua en
conceptos ya no sólo nacionales sino europeos e incluso
mundiales.

Entonces, yo, si tomara su argumentación, tendría que hacer
lo mismo, decir: oiga, ustedes, que estamos aquí en las Islas
Baleares, ¿a qué viene esta filosofía mundial?, que incluso en
algunos aspectos podemos compartir. Lo digo para que vean lo
ridículo y absurdo de sus argumentaciones, que ya no saben
qué hacer para votar en contra cuando algo lo propone VOX.
Por eso es muy divertido.

Pero, miren, que ustedes, Partido Socialista, MÉS y Unidas
Podemos, que son los que están sosteniendo al gobierno actual,
presenten esta proposición no de ley supongo que será para
blanquear su nefasta gestión del agua, porque son ustedes los
que a día de hoy siguen manteniendo, cuando hablan aquí de
calidad del agua y demás, la calidad del agua en Baleares es
lamentable, están incumpliendo la propia legislación en cuanto
a la calidad del agua y son sus administraciones las que lo están
incumpliendo. Y aquí ustedes se quedan tan anchos, hablando
del derecho humano del agua potable, hablando de que el
control público es la mejor manera de tener agua de buena
calidad, bueno, pues será cuando ustedes no gobiernen, porque
cuando ustedes gobiernan no puede haber peor agua.

Entonces, realmente ¿a quién quieren engañar? Ustedes se
creen que nosotros vamos a votar a favor de una PNL que,
aparte de brindis al sol y grandes manifestaciones, como el
punto 1 que evidentmente es al único que vamos a votar que sí,
junto con el 6 según la PNL que habla de fomentar las pràcticas
sostenibles de la gestión, evidentemente, y si luego añaden un
punto 8, que diga que queremos que el sol salga todas las
mañanas, también votaremos que sí, pero a todo lo demás
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votaremos que no, no vamos a contribuir a blanquear su nefasta
gestión del agua. 

Yo siempre digo lo mismo, es que el medio ambiente en
manos de la izquierda, todo lo que tenga que ver con la gestión
medioambiental, con los recursos naturales, con el mundo rural
en manos de la izquierda es la pérdida y la degradación de todo
ello. Aunque ustedes salen con la pancarta, ustedes son como
esos grupos ecologistas que no tienen ni idea ni de gestión del
agua ni de protección de la naturaleza sino justo al reves, viene
cuando la arruinan; hablen con los que están en contacto con el
campo, con los que saben, con los agricultores, con los
ganaderos, con los ciudadanos que viven en los pueblos de
Mallorca, de Menorca y de Ibiza. Como decía el Sr. Vidal, lo
que pasa en Santanyí; y después vengan aquí a decir que hay
que reconocer y que la mejor manera de la gestión del agua es
el control público y todo eso.

Tengan más contacto con el mundo real y dejen de perder
el tiempo con estos brindis al sol y con estos blanqueos que
desde luego nosotros votaremos en contra.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt...,
no hi és. Procedim a la intervenció dels grups proposants, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que les paraules del
Partit Popular m’han sobtat, no sé si tant per l’abduccionisme
espectacular de l’exposició, no sé si tant per la ignorància del
que havia succeït durant la seva legislatura en la qual
governaven abans que entràs el pacte actual de govern, on no
es va destinar ni un euro del cànon de sanejament a aquest
supòsit, no sé si tant em sorprèn també pel seu desconeixement
com, per exemple, de la darrera passa adoptada amb el
Ministeri de Transició Energètica de poder sufragar en un 80%
el projecte de la nova depuradora de Palma i la resta sufragada
a través de recursos propis del Govern de les Illes Balears, i
d’alguna manera de tots els debats que hem tengut a aquesta
comissió en anteriors ocasions que hem pogut tenir
l’oportunitat de parlar de sanejament, on han quedat clares
quines eren les passes que s’emprenien des de l’any 2015 fins
a l’actualitat, i que sembla el diputat ha volgut enaltir el seu
relat ignorant-les intencionadament i acabar parlant, bé, d’un
tassó d’aigua, no?, de si ens prenem un tassó d’aigua.

Que, sincerament, crec que el debat el podíem elevar una
miqueta més, i ho dic sense cap mena d’acritut cap al Sr. Vidal,
però crec que aquesta vegada no ha estat encertat, perquè el
que ha intentat vostè, d’alguna manera també, és desviar
l’atencio cap a un dels fonaments del debat que nosaltres
instal·làvem dins aquesta proposició no de llei i que era
justament el de la municipalització de l’aigua.

Un tema que entenc que pugui ser compromès a les seves
files, perquè sé que fa qüestions d’unes setmanes un batlle del

seu partit al municipi de Sóller es va veure forçat a votar a
favor d’una moció del Partit Socialista que justament demanava
la muncipalització de l’aigua, de la gestió de l’aigua a aquest
municipi, un cop aquesta finalitzàs la seva concessió l’any
2030. Una votació a la qual els varen forçar els seus socis de
govern, Ciudadanos, i haver-se d’empassar un caramel amarg
per a vostès, que és el de la municipalització de l’aigua, clau de
volta d’aquesta proposició no de llei que vostès han volgut
ignorar i que nosaltres precisament, amb aquesta presa de
posicionament, el que volíem era no només parlar del Dia
Internacional de l’Aigua, no només parlar de què no podem
considerar l’aigua com a una mercaderia -qüestió que sí es fa
per part de les empreses privades que gestionen que ho fan de
manera excel·lent, no atacam la forma com ho fan-, sinó el
model que s’ha escollit per part d’alguns municipis o que
alguns municipis, en el cas de Sóller, governat per vostès,
volien perpetuar en el temps.

Per tant, entenc que haguem acabat parlant de tassons
d’aigua, que de vegades és més fàcil dedicar-nos a l’anècdota
que no dedicar-nos al gruix de la qüestió que volíem tractar.

Pel que fa a Ciudadanos, entenc les redundàncies
normatives que ens ha volgut explicar, però entenc també que
no ha entès la contextualització que nosaltres fèiem i quins eren
tots els objectius que volíem emmarcar.

I bé, al diputat de VOX, ja sabem quin és el seu relat en
qüestions de Medi Ambient, vostè sempre diu el mateix i tal
vegada jo no hauria de dir-li el mateix. Per tant, m'alegraré que
almanco en aquesta ocasió l’haguem divertit, ha dit vostè que
el divertíem, idò, bé, si vostè pensa que el divertim, jo no sé si
el diverteixen les persones que paguen preus excessius per al
subministrament d’aigua a molts de municipis perquè justament
aquesta gestió és privada, si els diverteix tant, però bé, vostè
considera que la nostra proposició era divertida.

Voldria acabar amb unes paraules de Pedro Arrojo que fa
ser doctor en Físiques i que va ser nomenat per part de les
Nacions Unides com a relator especial per als drets humans a
l’aigua, diu Arrojo que, des del seu punt de vista i des del punt
de vista de l’ONU “l’aigua no pot considerar-se una simple
mercaderia i per això a l’any 2010 es va reconèixer l’aigua i el
sanejament com a un dret humà. Si fruit de maniobres
especulatives el petroli pujàs de manera desmesurada i
tenguéssim dificultats per omplir el dipòsit seria un problema,
però podríem desplaçar-nos a peu o en transport públic, però si
ens falta l’aigua simplement no podríem viure. Per això el
petroli no és un dret humà i l’aigua sí. L’important de l’aigua
no és la seva materialitat, sinó per a què l’empram. Els
intercanvis financers en relació amb l’aigua entren en flagrant
contradicció amb les bases en què s’administra un bé públic,
més que flexibilitzar el seu ús. Parlam doncs que és el lliure
mercat el que fa negoci amb l’aigua i de sobte fa que algú
guanyi diners a força de vendre un dret que l’Estat li ha donat
gratis”. 

Finalment, sí indicar, presidenta, que acceptaríem votació
separada i que també admetríem l’esmena presentada pel Grup
Unidas Podemos, que es convertiria en el punt núm. 6 amb la
nova numeració, un cop regularitzat l’ordre dels punts. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estic content que al Sr.
Vidal li agradi Ella Baila Sola i La mujer florero, un ram de
flors sense aigua aviat seria musti, no és veritat? Per tant, ha
estat molt adient l’analogia.

Sí que... com... com jo especialment he fet especial
referència, és a dir, es tracta d’un envit a un procés de reflexió,
no es tracta de passar comptes de les inversions que hem fet o
hem deixat de fer, o si vostès en feren més quan governaven
que les que haurem fet nosaltres. És a dir, si vol un dia fem un
recopilatori i ho veiem. Jo crec que ho hem de fer sobretot en
termes d’efectivitat, d’eficiència i d’eficàcia i no quant a
milions d’euros perquè si és quant a... bé, crec que tant d’una
manera com de l’altra així i tot seguiríem guanyant, no?

És veritat que hi va haver la moda aquella de fer
dessaladores, fins i tot que en feien on no les havien de
menester, no?, i vostè que ha estat batlle de Santanyí ja sap -
supòs- de què parlam, però, bé, és igual, això ja són figues d’un
altre paner.

Amb motiu del Dia mundial de l’Aigua es va presentar una
PNL, forma part d’uns objectius del mil·lenni i va ser un envit
a la reflexió.

Hi ha una cançó de José Luís Guerra que diu també: “Ojalá
que llueva café en el campo”, de moment jo m’estim més que
plogui aigua.

I el Sr. Campos deia abans que era com a molt oportunista,
que era com a dir: bé, i si fem una moció que digui que demà
surti el sol. D’això es tracta, vostè imagini que diguéssim,
aprovàssim una proposició no de llei que digués: demà surt el
sol, però li cobrarem -li cobrarem- perquè vostè vegi sortir el
sol. Quan plou, de moment aigua, no plou cafè, com deia José
Luís Guerra, quan plou plou per a tothom i plou per a tothom
igual. Per tant, aquí hi ha una pregunta: és lícit que algú
especuli amb un bé comú com és l’aigua? Aquesta és la
qüestió, per damunt evidentment d’altres qüestions que (...) més
de veure quin nivell d’inversió s’ha fet i quines ens queden a
tots per fer i què haurem fent per aconseguir-les.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat passam a la votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 2796/21, per separat,
farem punt per punt.

Punt 1.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETARIA:

10 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2... ai!... bé, és unanimitat. 

Punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2 més.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt 5, que seria el 4, si no anassin correlatius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt 6.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació del punt 7, que seria l’esmena
d’Unidas Podemos. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2796/21, relativa a reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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