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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, vamos a empezar la sesión de
la Comisión no permanente para el estudio y la elaboración de
propuestas de actuación para resolver el problema de la escasez
de agua. En primer lugar, preguntaría si hay sustituciones.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí per Vicent Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hay más substituciones, a continuación pasamos a dar
la bienvenida al Sr. Antonio Fayas i Janer, gerente de IBAGUA,
y le agradecemos su presencia aquí, en esa cámara.

I.1) Compareixença del Sr. Antoni Fayas i Janer, Gerent
d'IBAGUA.

Pasamos entonces a tratar la comparecencia del Sr. Fayas
Janer, a quien rogamos que tenga a bien informar sobre el tema
objeto de la comparecencia, advirtiendo a los grupos
parlamentarios que después de esta intervención, podrán
formular las preguntas u observaciones que consideren
pertinentes. Sr. Fayas, cuando quiera, puede empezar la
intervención. Gracias.

EL SR GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Bones tardes. Gràcies, Sr. President. Començaré, perquè
m'han explicat una mica quina és la norma d'aquestes
compareixences, fent una exposició el més ràpida possible. He
pensat que podria tenir interès distribuir la meva primera
explicació en tres petits capítols, en tres parts, la primera, fent
una pinzellada del que és l'Institut Balear de l'Aigua, perquè és
nou, fa poc temps que funcionam, i crec que val la pena recordar
una mica quin és l'àmbit d'actuació d'aquest institut; la segona
part la dedicaria a comentar també ràpidament què és el que
feim, el que hem fet i el que feim a Ibagua; i la tercera seria una
pinzellada ràpida de com personalment consider o crec que són
les línies que se segueixen i que s'haurien de seguir per enfrontar
els problemes d'aquesta escassesa d'aigua que tenim plantejats a
les nostres illes.

Per començar, idò, els diré que l'Institut Balear de l'Aigua té
una constitució i una organització que varen ser establerts pel
Decret 9/1994, de 13 de gener, que va desenvolupar les
previsions que ja estaven contingudes a la disposició addicional
onze de la Llei 11/89, de pressuposts generals de la CAIB per a
l'any 90, i en el Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre
organització i règim jurídic de la Junta d'Aigües de Balears.
Aquest decret que els he citat, el 9/1994, de 13 de gener,
estableix que l'Ibagua és una empresa pública, té caràcter, per
tant, d'entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia,
amb plena capacitat d'obrar i desenvolupa la seva activitat
d'acord amb l'ordenament jurídic privat, si bé amb les
matisacions i restriccions lògiques derivades de la seva condició
d'empresa pública de la Comunitat Autònoma.

La seva finalitat, segons aquest mateix decret, està definida,
en resum, en esquema, amb el següent: estudi, projecte,
construcció i explotació d'obres de captació d'aigua, el seu
tractament, inclosa la potabilització quan faci falta, la
regulació i la distribució. També se li poden encomanar
treballs de millora i conservació de les lleres dels torrents i,
en conjunt, després, qualsevol tipus d'instal•lació, d'obra,
instal•lació de servei complementari que pugui ser necessari
en relació amb la gestió de l'aigua i els aprofitaments
hidràulics.

Potser aquí convé aclarir dues coses en relació amb
aquest esquema tan general d'objectius o de finalitats de
l'Ibagua. El primer, és dir que en relació amb els torrents, a
Ibagua no feim res, perquè això ho fa directament els
serveis corresponents de la Direcció General de Règim
Hidràulic i, per tant, no cal repetir ni duplicar, era una
previsió, en definitiva, del Decret, però bé, després la
realitat és que es desenvolupa d'aquesta altra manera, i
Ibagua es concentra en els temes de proveïment d'aigua i, en
concret, per a proveïment de població.

I també convé aclarir un punt que potser pot provocar
malentesos en alguns casos i tal vegada ja els ha donat, i és
el tema de la distribució de l'aigua, fins on arribam. Quan
Ibagua diu que també entra en distribució d'aigua, vol dir
que arriba fins a l'abonat?, que pot entrar a un poble i fer-se
càrrec de les xarxes de distribució?, i arribar a cobrar el
rebut, per dir-ho de qualque manera, dels abonats privats,
particulars? No, fins ara el que s'ha plantejat és que Ibagua
el que fa no és substituir en aquest punt la distribució ja dins
el nucli urbà les competències municipals, locals, sinó
ajudar, col•laborar amb els ajuntaments a resoldre
problemes de recurs d'aigua, del que deim proveÏment
d'aigua en alta, hi ha una altra paraula que també es pot
emprar, que és adducció, que en definitiva és produir aigua
i dur-la, diguem-ho així, fins a la capçalera de distribució ja
a nivell individual, a nivell de nucli urbà.

L'Ibagua, configurat així, segons aquest decret que els he
dit, té dos òrgans de govern, que són el president i el consell
d'administració, i dos òrgans de gestió, que són el gerent i
la secretaria. Quan el mes de juny de l'any passat hi va
haver una reestructuració del Govern de la CAIB, quant a
distribució de noves conselleries, etc., va resultar necessari
readaptar, lògicament, l'estructura d'Ibagua a aquesta nova
estructura orgànica del Govern, i així es va fer mitjançant el
Decret 133/96, de 28 de juny, que en realitat l'únic que va
fer va ser baratar els noms que havien baratat al Govern, és
a dir que el director general d'Obres Públiques va passar a
ser director general de Règim Hidràulic, o el que sigui, etc.,
i l'única i petita novetat és que es va ampliar en un vocal el
consell d'administració.
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Ibagua va començar les seves activitats oficialment dia 1 de
juny del 94, això vol dir que, descomptant els primer mesos de
rodatge, diguem-ho així, estiu enmig i aquestes coses,
pràcticament fa tres anys que funcionam.

Bé, per tant, en relació i en consonància amb això que els
acab d'exposar, què és el que feim a Ibagua? A Ibagua, de
manera esquemàtica, el que feim és el següent. Una de les coses
que feim és estudis, projectes i execucions de plans d'obres, de
plans i d'obres tant pròpies, que siguin del mateix Ibagua o
encarregades des del Govern, com d'interès municipal o d'obres
que tenguin la declaració d'interès general de l'Estat.
Naturalment, les obres que tenen interès general de l'Estat no són
una competència nostra exclusivament, sinó que és un exercici
de competència per part del ministeri corresponent del Govern
central, abans era el Ministeri d'Obres Públiques o Ministeri
d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient, el nom que
tengués en el seu moment, ara actualment és Ministeri de Medi
Ambient, on estan els temes d'aigua; realment el que nosaltres
feim és col•laborar amb els serveis estatals central en el tema
d'estudi i gestió de l'obra fins que s'ha de començar l'obra, i quan
l'obra s'ha de començar, fins ara el que hem fet és que
l'Administració central ha encarregat als serveis tècnics d'Ibagua
la direcció d'obra d'aquestes obres.

També feim manteniment, conservació i explotació d'obres,
siguin pròpies o de les quals ens han encomanat la gestió, i la
gestió, gestió tècnica, gestió administrativa, en fi, el que diríem
gestió, gerència, com vulguin, i assistència tècnica a tots els
consorcis d'aigua que s'estan constituint, creant i desenvolupant,
consorcis d'aigua que, potser més endavant, tindrem ocasió de
comentar amb una mica més de detall.

Com exemples de coses que hem fet dins aquestes,
pràcticament diguem, quatre línies importants d'activitat, hi ha
la col•laboració amb el Ministeri de Medi Ambient ara, en les
seves obres d'interès general que s'han fet aquí, tant a nivell de
projecte, com poden ser el transvasament de Sa Costera o la
dessaladora de la Badia de Palma. Hem intervengut amb tot el
procés, com he dit abans, de projecte, informació pública, estudi
d'al•legacions, informe tècnic sobre aquestes al•legacions,
propostes d'adaptacions o de retocs en els casos en què ens ha
semblat convenient, i després esperam, supòs que entrarem ja en
l'execució.

Hi ha hagut altres obres d'interès general de l'Estat, que
ja les hem fet, com per exemple totes les obres que es van
fer per rebre l'aigua de l'operació coneguda amb el nom
d'operació barco, les obres que es van haver de fer als molls
de Palma, dic de ponent, impulsions fins a Gènova, dipòsits
a Gènova, artèria de connexió de Gènova a l'artèria de
ponent, tot això va ser una obra que vam projectar i vam
construir des d'aquí amb finançament estatal. Les altres dues
han estat, per exemple, les dessaladores de Formentera i de
Sant Antoni, la darrera a l'illa d'Eivissa.

I altres obres que podríem dir pròpies, les que hem fet
amb els pressuposts nostres, tal vegada les més destacables
han estat una millora del proveïment de Maó i un depòsit a
Fornalutx. Recordaran, per exemple, que el que és Sa
Costera és un projecte de 7.500 milions de pessetes, que la
dessaladora de la badia de Palma són 5.500 milions de
pessetes; les inversions per a l'operació barco van ser de
750; les obres que hem dirigit de dessalació a Formentera i
a Sant Antoni de Portmany, una són 900 milions d'inversió
i l'altra 1.200 milions d'inversió, i bé, això dóna idea del
volum d'obra que hem anat realitzant durant aquests anys de
funcionament.

També feim de manera directa l'explotació, la gestió de
les captacions d'aigua de Llubí, que serveixen, com tots
vostès saben, per reforçar el proveïment de Palma i Calvià
en els moment que es pot.

Quant a consorcis d'aigua, és un tema que jo crec que és
interessant, perquè a més marca una certa línia d'activitat,
els consorcis d'aigua, els puc informar que en aquests
moments en tenim ja constituïts, dos a Menorca, un a Maó
i un a Es Mercadal, un a Formentera, a Eivissa hi ha el
d'Eivissa vila i el de Sant Antoni de Portmany, i a Mallorca,
el de badia de Palma, on intervé Palma i Calvià, un altre
consorci a Deià, un a Artà, un a Andratx i un a Lloseta.

Actuacions que s'han fet fins ara. A Maó, per a millores
de proveïment s'han invertit 50 milions; a Formentera, 90;
a Deià, 45, a Artà, 80; a Andratx, 375; a Sant Antoni de
Portmany, 100. És a dir, hem gestionat, per tant, estam
gestionant, un total de 740 milions. Pensam, tenim
converses amb els ajuntaments corresponents a través dels
consorcis que ja he esmentat, hi haurà segurament
actuacions a Lloseta, alguna actuació més a Andratx, alguna
més a Maó i una actuació, que pot ser relativament
important a Es Mercadal.
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Quant a línies que al meu entendre es fan i haurien de
continuar fent i s'haurien d'aconseguir i millorar en el que es
pugui, he pensat que tal vegada seria millora llegir-los alguna de
les coses que ja he dit, perquè realment d'aquest tema n'he parlat
a totes les ocasions que he tengut, en públic, en algunes
comunicacions i presentacions de treballs, fins i tot han sortit
algunes coses als diaris; potser un resum que pot tenir interès,
com a resum, és aquest que està contingut a una comunicació a
una reunió que hi va haver a Creta, a principis d'aquest any, on,
vaig tenir ocasió de parlar d'aquests temes el mes de setembre de
l'any passat, en una setmana que hi va haver, la setmana balear
de l'enginyeria, a unes conferències que va organitzar la
Fundació La Caixa també l'any passat, si no record malament,
algunes coses que han publicat a alguns diaris de Palma, però bé,
en resum, en temes de proveïment urbà, jo crec que el que s'ha
de fer és mantenir i millorar els sistemes que hi ha, i el que no
podem fer, en principi, és emprar més aigua de la que ara ja
tenim, em referesc a augmentar extraccions d'aigües subterrànies,
perquè, bé, tots sabem, tots tenim coneixement, que els aqüífers
els tenim bastant al límit; si fa falta més aigua, d'on ha de sortir?
Ha de sortir de dessalació, és una manera d'importar aigua, i pot
sortir també de la disminució d'altres extraccions. Com poden
disminuir altres extraccions? Doncs, altres extraccions d'aigua
subterrània poden disminuir si disminueix l'extracció agrícola, i
l'extracció agrícola pot disminuir o bé perquè s'abandonin
cultius, és un tema que ja hem de recomanar, almanco no seré jo
qui ho recomani, però bé, sí que hi pot haver, és un altre tema,
intercanvi d'aigua; és a dir, si l'agricultura empra aigua residual
adequadament depurada, tota la que deixi de sortir de primera
mà, podrà augmentar disponibilitats per a proveïment urbà;
també hi ha una altra línia clara d'aprofitament d'aigües residuals,
que és aprofitar aquestes aigües residuals, també depurades al
nivell adequat per fer recàrrega artificial, en definitiva, tornar a
afavorir la seva nova entrada dins l'aqüífer i després poder-la
treure per una altra banda per al proveïment urbà. En aquesta
línia, no és un (...) directe, però en fi, tot l'esforç que s'està fent
i que s'ha fet en temes de sanejament, van per aquest camí, en
bona lògica, de poder tenir depuracions a nivell secundari,
depuracions de cada vegada més a nivell terciari, que cada
vegada més podran permetre la reutilització d'aquestes aigües
residuals adequadament depurades, sigui per a agricultura, sigui
per a altres usos de regadiu, com poden ser usos més o manco
d'esbarjo, diguem camps de golf, en concret, o altres tipus
d'autorització per a oci i per a indústria turística, diguem-li com
vulguin, i, en definitiva, el resum per a proveïment urbà, és que
aquestes són les línies.

Per tant, des del punt de vista agrícola no s'han d'augmentar
noves extraccions d'aigua, no s'han de fer nous regadius amb
aigües noves, sinó que, en tot cas, s'han de plantejar sempre
reaprofitaments d'aigües residuals.

Aquest és el resum de les línies que per a mi es poden seguir,
que realment se segueixen ja, estam construint dessaladores
d'aigua de la mar per reforçar els proveïments d'aigua urbana, i
s'està en una línia clara de millorar i augmentar cada vegada més
els temes d'actuacions en depuració d'aigües residuals i, per tant,
facilitar les possibilitats de reaprofitament d'aquestes aigües.

Crec que això, per a mi, són les grans línies, i a partir d'aquí
som a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas. Una vez acabada la
exposición, pasaríamos a formular las preguntas y
observaciones de los diferentes grupos. ¿Grupos que quieran
intervenir? Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Fayas, per se avui
aquí, en aquesta compareixença. Jo faria algunes preguntes
o algunes reflexions. És evident que miracles amb l'aigua no
en podem fer o com a mínim de moment no en sabem fer,
i sembla que el darrer, entre cometes, miracle dels darrers
anys és el de la dessalació d'aigua; és a dir aquest invent
meravellós pel qual, per un costat entra aigua salada, i per
l'altre costat surt aigua dessalada; vostè sap que des del
moviment ecologista i des de molts de sectors progressistes,
es critica aquest sistema de dessaladores per diferents
motius, entre d'altres coses perquè és molt car, perquè
consumeix grans quantitats d'energia i perquè no ataca de
rel el problema que podria ser, i aquí enllaç amb un altre
tema, que és la qüestió de l'estalvi. 

Algunes vegades que s'ha parlat de temes d'estalvis,
tècnics o alguns polítics responsables del tema diuen que no
val la pena parlar de campanyes d'estalvi perquè tanmateix
no s'aconsegueix gran cosa amb campanyes d'estalvis, és
molt poca cosa, pràcticament són percentatges mínims, i no
val la pena fer una campanya de gran abast, jo volia
plantejar-li a vostè si realment creu que la solució, aquesta
solució aparentment màgica, innòcua que són les
dessaladores ha de ser l'única alternativa o bàsicament
l'alternativa única de cara al futur per, entre cometes,
fabricar aigua, o si creu que, per exemple, el tema de la
depuració terciària que, per cert, sempre parlam de
depuració terciària, però pràcticament encara, ara mateix, no
hi ha gairebé res a les nostres illes ja fet, funcionant, de
depuració terciària, ben poca cosa, és cert que hi ha
projectes en els propers anys o a curs termini, per començar,
però encara realment les aigües que es poden reaprofitar són
bastant poques, per al tema agrícola. I, per tant, voldria
algunes idees o alguna reflexió seva respecte d'aquestes
qüestions que li he plantejat.

Gràcies, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Para responder, el Sr. Fayas, tiene
la palabra.
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EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Gràcies. Sí, jo he dit que la dessalació era una possibilitat per
als proveïments urbans, i bé, continuo dient el mateix, és a dir,
anem per parts, tenim l'aigua que tenim, evidentment, si continua
augmentant la demanda, partint d'aquesta premissa, evidentment
es pot intentar, no és el meu paper, però bé, es pot intentar que
la demanda vagi creixent al menor ritme possible, estic d'acord
que fer campanyes d'incentivar l'estalvi, bé, jo crec que,
personalment, sí, no hi són de més, per dir-ho d'alguna manera,
però no ens resoldran el problema, això és el que crec,
l'increment de demanda sempre serà, ja és lògicament més gros,
em referesc a demandes urbanes, sempre hi ha més creixement,
per les raons que sigui, que el que es pugui estalviar amb una
conscienciació d'aquest ús de l'aigua. Per tant, bé està el que es
pugui estalviar, bé està incentivar la gent perquè empri manco
aigua, però també hem de pensar que igual que l'energia, jo veig
que les estadístiques de Gesa també creixen en consum d'energia,
facis el que facis, per dir-ho d'alguna manera, de cada vegada hi
ha més geleres, de cada vegada posem més aire condicionat, de
cada vegada consumim més energia, crec que amb això contest
el tercer punt.

A l'anterior, respecte de la dessalació que és cara, és cara
fonamentalment perquè consumeix energia, hi ha un cost de mà
d'obra, hi ha un cost energètic, hi ha un cost d'inversió,
evidentment, un cost relativament important dins el que costa el
metres cúbic d'aigua dessalada, efectivament és el cost del
consum energètic, però bé, la pregunta és que necessitam tenir
més aigua i de qualque banda l'hem de treure. Aleshores, bé, una
de dues, o la treim dels pous i dels pous no ens en queda si hem
de respectar que l'agricultura continuï treient la que treu, o l'hem
de dur en vaixells. Bé, dur-la en vaixells, tant es pot dur en forma
d'aigua, com es pot dur en forma de gasoil, per dir-ho d'alguna
manera, o de fuel, o de carbó, o del que s'empri per produir
energia, o podem dur l'energia de fora, és a dir que crec que el
tema és un tema, ...això entra, perdó, jo li ho diria d'una altra
manera, això entra dins un plantejament molt més global, molt
més de model de societat, molt més de ..., bé, des del punt de
vista que s'han de cobrir unes demandes, podem entrar també en
el tema o en la figura del mercat, és una altra manera de veure-
ho, és a dir, les patates valen el que valen, els cigrons valen el
que valen, la farina val el que val, tot té un preu, les sabates, tot
té un preu en relació entre el que pots oferir, el que pots pagar o
el mercat que t'ho pugui pagar, entraríem en una altra dinàmica
o en un altre tema de quines són les tarifes de l'aigua, què és el
que podem pagar per metre cúbic d'aigua, fins on la tarifa o el
preu de l'aigua entra dins una economia familiar, diguem-li
normal, mitjana, per tant tampoc no és el mateix un proveïment
urbà normal, de cada dia, que un proveïment d'una urbanització,
en definitiva, el subministrament d'una demanda turística;
pensem que, per exemple, Mallorca i en general a les illes,
Menorca i Eivissa, a Eivissa precisament el percentatge encara
és més gros, però a Mallorca, i el proveïment urbà són 55 o
d'aquest ordre, milions de metres cúbics l'any, el turístic se'n va
a 20 o a 25, és a dir que la demanda turística és prou important
en relació amb la demanda urbana normal amb població estable.
El turista pot pagar, fins i tot és el tema, més amb una dinàmica
de l'economia a les nostres illes on tot això incideix.

I, la realitat, no ho sé, anem per exemple a Formentera,
a Formentera o hi ha dessaladora o no hi ha aigua.
Aleshores, allà hi ha 3.000 o 4.000, el cens és al voltant de
5.000, però bé, posem que hi hagi 4.000 persones que hi
viuen sempre, que necessiten aigua i que, potser amb uns
consums, no d'ara, sinó de 50 anys enrera, es podrien
defensar amb les aigües més o manco (...) i l'aigua de pluja,
cisternes, etc., jo record que de petit a casa meva teníem
cisterna, i ara tots tenim aixeta i tiram ..., a Formentera les
3.000 o 4.000 persones que hi visquin tot l'any ...

(Remor de veus)

..., sí, es el censo, el censo tiene 5.000 o 5.000 y pico, pero
vaya yo dudo que en invierno estén todos, pero es igual, son
4.000 o 4.500, éstos podrían defenderse, bueno, pues a lo
mejor, no lo sé, pero desde luego los 2.000 turistas que se
plantan ahí en verano o tienen agua desalada o no existe
Formentera como destino turístico, entonces ahí está un poco
la cuestión.

A Sant Antoni de Portmany passa una mica el mateix,
aleshores, no és un tema de costos, és un tema d'oportunitat
o de model.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fayas. Por parte del Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, tiene la palabra, perdón ... Sí, Sr.
Sampol.

Sí, si se acogen al tiempo, sí.

Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM,
tiene la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Simplement plantejaré quatre
preguntes, i després el Sr. Alorda farà ja una intervenció
més completa. Les preguntes que vull plantejar són, bé, ha
parlat de captació de més aigua per sistemes artificials de
captació d'aigua, dessaladores, fins i tot transvasaments,
etc., em consta que a les autoritats en matèria hidràulica els
han presentant projectes d'infiltració en aqüífers d'aigües de
torrents, mitjançant un sistema de perforació de pous,
promoure la infiltració d'aigua dins aqüífers sobreexplotats
o dins aqüífers que permeten una recàrrega, què opina
d'aquest projecte i quins estudis s'han realitzat.

Segon, també em consta que li han plantejat projectes de
segellar pous salinitzats que posaven en contacte aqüífers
bons amb aqüífers salinitzats, quin resultat donen i si pensen
avançar en aquesta línia. En aquest sentit li voldria demanar
si s'està realitzant, vostè ha estat molt de temps el cap de la
Junta d'Aigües, si quan es realitza una perforació, quan
autoritzen una perforació, si es realitza cap control per
evitar que es posin en contacte un aqüífer superior amb un
inferior, evitant que el superior pugui perdre aigua dins un
d'inferior que pot ser salinitzant, si han realitzat cap control
mai.
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I quant, bé, ha fet vostè unes referències, sense pronunciar-se
ni a favor ni en contra, de l'abandonament de reguius, què opina
del projecte de cinc pous de Sencelles, de canviar-los l'ús per
proveir d'aigua a Palma, i que d'aquests cinc pous, s'extreguessin
6 hectòmetres cúbics anuals, aproximadament.

Això és tot, ara el Sr. Alorda, si vol...

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Alorda seguirá con la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup, certament, considera
l'aigua un recurs escàs i per tant ens dedicarem un poc més al
control que no al proveïment. Realment la quantitat de l'aigua
que tenim pot posar en perill la sostenibilitat i, per tant, hem de
ser especialment curosos. Una primera qüestió que se'ns ocorr és
veure si vostè creu que realment amb els recursos existents
podem donar a l'abast una possibilitat de multiplicar per quatre
la capacitat d'habitació actual de les Illes Balears com
reconeixien les hipòtesis que succeiria si s'implementàs tot el
model urbanístic en aquest moment previst, aprovat. Nosaltres
entenem que bàsicament seria amb dues fórmules; una és,
efectivament, costosa, que és el món de les dessaladores, de les
operacions vaixell de què parlava vostè, i aquest cost ens
agradaria saber, si fos capaç de donar-nos una certa idea, el litre
final quin cost pot suposar, o per metre cúbic, per tona, o ja a
l'usuari, la diferència entre aigua extreta d'un pou o aigua
dessalada o, si vol, també, aigua d'operació vaixell, és a dir,
aigües que no estan al nostre abast -diguem-ne- normal. A part,
naturalment, que s'haurà d'amortitzar una inversió d'una nova
central elèctrica, un creixement que continua, i no fa falta dir que
nosaltres ja tenim un altre model territorial en què tot això fos
possible, cosa que tan sols és una nova norma de reflexió,
perquè, evidentment, nosaltres creim que l'aigua no pot estar
simplement en el mercat, perquè com a servei mínim -vostè ho
deia- tothom ha de tenir garanties de poder tenir un
subministrament d'aigua. 

Vostè deia que no és el mateix el turista que el resident. Hi ha
alguna manera, vostès han treballat en alguna manera de distingir
aquests consums?, perquè sembla que això és una ordenança
fiscal municipal que difícilment pot entrar dins aquestes
disquisicions, molt especialment quan no parlam de planta
hotelera, sinó que parlam de residents amb xalets ben iguals que
els que això discrimina. Per tant, si vostè diu que és diferent jo
crec que és molt difícil fer-ho diferent; a veure si vostès n'han
parlat, d'alguna manera. Sobretot, ja dic, també un altre criteri
que s'imposa des de directives de la Unió Europea i sembla
també per la nova Llei d'aigües, que és que l'usuari pagui aquest
servei.

Per altra banda hi ha les aigües subterrànies. Nosaltres
creim que hi ha unes aigües subterrànies que ens preocupa
saber què fa la Junta d'Aigües per evitar la sobreexplotació,
quan considera que un aqüífer està sobreexplotat?
Considera, també, -li demanaríem com a expert- si per
potabilitzar aigua salabrosa, s'incrementa la salabror de
l'aigua que queda dins l'aqüífer?, no perjudica l'aqüífer,
extreure aigua d'un pou salabrós? A nosaltres ens sembla
bastant evident, però sembla que si hi ha dubtes ens
agradaria saber el seu parer.

Per tant, una de les qüestions per a nosaltres també molt
importants, vostè ho deia, és que les concessions, en aquest
moment, l'aigua ja està en el seu límit, l'aigua subterrània;
per tant nosaltres ens demanam què es mira per donar una
nova concessió per proveïment d'aigua o per reguiu?, què es
controla, si no sabem ni el nombre de pous que en aquest
moment extreuen aigua i el cabdal que extreuen i, molt
menys encara, els que són d'aigües privades? Què controla
la Junta d'Aigües abans de donar una nova concessió
d'aigua?, perquè si no vaig errat es donen noves concessions
d'aigua per reguiu, per exemple, també, malgrat vostè digui
que s'han d'evitar aigües noves i intentar que siguin
depurades.

A les aigües ja autoritzades, les concessions, es controla
l'ús?, es controla el cabdal?, perquè la impressió que dóna
és que una vegada un té una concessió d'aigua la veritat és
que té una patent de cors per treure tanta d'aigua com vulgui
i amb una certa idea de privacitat, de fer-ne allò que vulgui,
i crec que la polèmica a què s'ha fet al•lusió sobre els pous
de Sencelles va ser prou clara, en aquest sentit, prou
il•lustrativa.

Molt especialment, amb aquest proveïment d'aigua, les
noves urbanitzacions. Què miren, per dir que sí, en aquest
informe que fa la Junta d'Aigües, per dir que sí, que no hi ha
dificultats en el subministrament d'aigua per fer una nova
urbanització a les Illes Balears? Com poden saber que hi ha
quantitat?; i quina qualitat?; els clorurs, els nitrats, es
miren?

Un tema que també ens preocupa moltíssim és el tema
de les aigües privades. A partir de la nova Llei d'aigües, les
aigües privades en aquell moment hi ha com a tres tesis; a
mi m'agradaria saber també el seu parer com a expert
respecte de quin considera. Una és, diguem-ne, que (...)
defensen que si als dos anys no s'havien donat d'alta en un
registre públic, ens deia el Sr. Antonio Martínez a la darrera
compareixença, no hi havia ja cap dret; és una idea bastant
radical. L'altra crec que és la més plausible: és que s'havia
de respectar l'explotació que es tenia, per a l'ús i per al
cabdal que es tenia a 1 de gener del 86; si això és així, creim
que hi ha una defensa de l'aigua com a titularitat pública
molt important, com a recurs estratègic, i que ens dóna la
impressió que no es tracta suficientment, sinó que es deixa
alegrement que aquestes autoritzacions anteriors,
autoritzacions, sobretot, d'ençà del Decret del 73 i, en tot
cas, la titularitat privada a seques anterior, el fet de tenir
escripturat un pou no es controla. Només d'aquesta manera
es pot explicar la polèmica de Sencelles, que dèiem, que una
aigua agrícola -i jo demanaria també a vostè la referència
que ha fet que ens l'expliqui- com és que pot aconseguir que
una aigua agrícola d'abans del 85 pugui passar a ser
proveïment d'aigua amb un canvi d'ús sense passar a ser una
concessió administrativa? Nosaltres creim que ha de ser una
concessió administrativa, indiscutiblement.
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També ens preocupa molt el nivell de qualitat de les aigües.
Ens agradaria saber, a nivell de clorurs i a nivell de nitrats, però
sobretot a nivell de clorurs, quin percentatge dels pous actuals i
dels que es dediquen sobretot al proveïment de poblacions, una
valoració de quants superen els mínims permesos de densitat de
clorurs, i quin és el mínim -perdoni- també ens agradaria que ens
ho aclarís. 

També ens agradaria una valoració del fenomen de la intrusió
marina. S'ha parlat de la infiltració d'aigües a torrents, jo no hi
entraré, però sí que ens agradaria també saber la seva opinió
sobre la infiltració d'aigües depurades però no en terciari, i
concretament m'agradaria que ens donàs la seva opinió sobre els
efectes que pot produir damunt l'aqüífer infiltrar aigües com les
del Pla de Sant Jordi que s'infiltren directament a l'aqüífer, o com
els col•lectors que recullen aquesta aigua de l'aeroport o de les
autopistes o altra mena d'aquest tipus de reculls que després
d'infiltren a l'aqüífer. 

Vull ser molt ràpid, perquè si no no en sortirem. Del tema
dels consorcis, ens agradaria saber per què aquest interès a fer
aquesta figura a través dels consorcis; no es pot arribar a ajudar
els ajuntaments directament, sense aquesta figura intermèdia? 

Després també ens interessam, ja que està triomfant aquest
concepte d'aigua en alta, que no sabem ben bé què significa, però
vaja, aigua en alta, per què no és un preu, en aquest moment,
fiscalitzat? Per cert que hi ha un acord d'aquest parlament
unànime que s'entengui que dins el cost de l'aigua, el preu es
fiscalitzi també en alta com un preu fiscalitzat; fa comptes
aplicar-ho el Govern?, quan? I ens interessa -i acab amb això-
saber també què significa en alta i què signifiquen aquestes obres
d'interès general. M'explicaré: el Sr. Antonio Martínez ens deia
que és una competència exclusivament municipal; l'interès
general ens diu que és una competència estatal. Aleshores,
exactament quina és la competència autonòmica? Nosaltres
defensam que les grans artèries, la gran planificació del
subministrament, diguem-ne, en alta, l'hauria de garantir el
Govern balear amb una planificació hidràulica que se sobreposàs
a la possibilitat municipal, hauria de garantir aigua als
ajuntament i, a partir d'aquí, l'ajuntament que fes la canalització,
per acceptar aquesta ficció o aquesta terminologia, en baixa. Però
sembla que no és ben bé així, sinó que Madrid, el ministeri, dóna
uns recursos, que el Govern d'alguna manera fiscalitza o toca,
però a partir d'aquí són els ajuntaments, també, l'altre usuari. Per
exemple, en totes aquestes obres d'infraestructura, quin paper ha
jugat el Govern?, quants de recursos seus hi ha, aportats?, perquè
veim que a l'operació vaixell mateixa hi ha uns doblers mínims
per adequació i llavors bàsicament és una operació financera
perquè els ajuntaments de Palma i de Calvià financiïn, via preu
públic, tot el preu de l'aigua.

Acab, perquè em fan senyes. Jo també he notat a faltar
molt a la seva exposició una obsessió pel tema de l'estalvi,
per intentar reduir el consum, però, vaja, creim que
realment, en això coincidim, molt més important que reduir
l'estalvi dels actuals usuaris es tractaria d'evitar usuaris,
sobretot, no necessaris, aturar-los fins que, com a mínim, no
es pogués resoldre el problema del subministrament d'aigua,
un problema que naturalment, ja dic, per a nosaltres no és
l'únic que ha de condicionar el model territorial, però sí que
és decisiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Para contestar tiene la palabra el Sr.
Fayas.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Gracias. Anem a veure, la llista és llarga; de tota manera
he de començar dient que em sap greu, però hi ha una sèrie
de coses que vostè ha exposat o ha plantejat que jo
difícilment hi puc entrar, perquè no és el meu tema: Junta
d'Aigües és Junta d'Aigües, Ibagua és Ibagua; aleshores... Jo
el que sí li comentaré amb molt de gust és el que puguin ser
opinions tècniques, opinions en relació amb alguns dels
punts que vostè ha plantejat, però jo ara, per exemple, en
aquest moment no sé com es controla un pou per part de la
Junta d'Aigües, no ho sé, fa tres anys que no hi som, a la
Junta d'Aigües, no puc parlar en nom de la Junta d'Aigües.

Perdó?

(Remor de veus)

Bé, sí, li puc dir com es feia fa tres anys. Supòs que agua
pasada no mueve molino i deu tenir bastant poc interès, i mai
millor això d'aigua passada. 

Bé, comencem idò una mica amb l'ordre que jo he anat
apuntant, que és l'ordre que vostè m'ha plantejat. Infiltració
forçada, infiltració d'alguna manera afavorida d'unes aigües
superficials, de correntia superficial que puguin anar a
alimentar un aqüífer. Bé, com a idea general tècnica, bé, si
són unes aigües que es perdien a la mar, idò li he de dir que
em sembla molt bé: si jo tenc un torrent les aigües del qual
van a la mar i d'alguna manera les puc aturar i no tenc on
emmagatzemar-les en superfície, no puc fer una presa ni un
embassament com el del Gorg Blau o Cúber, sinó que tenc
la possibilitat d'afavorir d'alguna manera la infiltració
d'aquestes aigües perquè vagin a alimentar un aqüífer,
tècnicament em sembla correcte. Els dubtes poden estar en
si aquestes aigües realment arriben a la mar, en un cas
concret, o quins són els dispositius que també en un cas
concret es puguin posar per assegurar que aquesta aigua
estigui prou neta, no provoqui o pugui provocar
contaminacions a un aqüífer o que, fins i tot, pugui
embossar, embrutar el mateix pou on l'hagis d'infiltrar i al
cap de poc temps ja no funcioni. Però açò ja són temes
concretes d'un projecte molt concret. Com a idea general ja
li he contestat.



40 Problema escassesa d'aigua / Núm. 4 / 22 d'octubre del 1997

Quant al fet d'evitar que hi hagi aqüífers que es puguin
connectar perquè hi hagi un aqüífer superficial, un aqüífer més
fons, açò sense cap dubte en algun cas es pot presentar. Sé que
es va plantejar -i la veritat és que no sé si s'ha resolt ni com s'ha
resolt- un tema d'aquest tipus a la zona on hi ha aquest
supermercat d'Alcampo; no sé com s'ha resolt perquè no estic al
corrent, però sistemes per poder aïllar un aqüífer de l'altre sense
cap dubte, és a dir, des de que el facis en el moment de fer la
perforació, per exemple així és com hem dissenyat i hem fet els
pous de captació d'aigua de mar a Formentera o com estan
prevists els pous de captació d'aigua de mar per a la dessaladora
de la Badia de Palma, és a dir, primer fer una perforació d'un cert
diàmetre, gros, per dir-ho de qualque manera, fas una perforació
fins al nivell que et convengui, col•loques un tub cec dins aquest
forat, cimentes totalment tot l'espai anular que queda entre el tub
i el terreny, i no poses un tub que passi just, sinó un tub que
tengui amplitud suficient per encimentar, tècnicament el
procediment pràctic constructiu també pot ser primer tirar una
certa quantitat de formigó o de morter de ciment dins el forat,
després clavar el tub i després continuar omplint, ara no
entrarem... És a dir, amb això, què fas?, idò un tub que queda
col•locat al terreny i que tapa completament qualsevol nivell que
hi pugui haver fins allà a on has fer açò; a continuació perfores
per dins i arribes a un altre nivell. 

Si sé aquests nivells a on són i els conec prèviament ho puc
fer perfectament i tot em sortirà la mar de bé. També pot passar
que estiguis perforant, que no ho coneguis i de sobte un nivell,
idò molt bé, el perforador ho sol notar perquè té un cert nivell
d'aigua dins el forat, continua perforant i, aleshores, aquest nivell
-això és una manera per notar-ho- puja o baixa, i s'estabilitza a
un altre nivell. Açò és una demostració clara, que si el perforador
és professionalment una persona seriosa ho nota i ho detecta, que
hi hagi una diferència de nivell dissomètric entre uns certs
metres de perforació a on l'aigua que tens dins el pou correspon
a un determinat aqüífer que té una determinada càrrega hidràulic,
i continues perforant i trobes un altre nivell diferent que si és
prou diferent (...), si és un altre nivell més o manco permeable
dins una mateixa unitat, idò hidràulicament estaran connectats,
més aquí o més allà i el nivell no té oscil•lacions notables: tu
pots passar una zona permeable, continues perforant una zona
menys permeable, després una altra més permeable, però el
nivell pràcticament no es mou; açò vol dir que són més o manco
llenties que, més a prop o més enfora, estan connectades i, per
tant, és un mateix aqüífer, una mateixa capa aqüífera.

El tema està en el fet que hi hagi un nivell realment
separador, suficientment impermeable per separar un
aqüífer d'un altre, i que el segon aqüífer tengui un nivell
dissomètric diferent. Si l'altre aqüífer té un nivell
dissomètric diferent aleshores és quan es pot produir
circulació entre un i l'altre, perquè malgrat que fossin dos
aqüífers totalment diferents -només seria una hipòtesi- però
no hi hagués moviment al nivell de l'aigua dins el pou,
voldria dir que la càrrega hidràulica és la mateixa; si entre
un i l'altre la càrrega hidràulica és la mateixa no hi ha
circulació, circulació natural, n'hi pot haver després induïda
si es posa una bomba a dins i es comença a treure aigua,
però si ja de natural hi ha un canvi de situació del nivell,
més o manco estable, dins el pou quan es perfora, això sí
que és un indici clar que hi ha dos nivells i que els hem
posat en connexió, aleshores hi pot haver, d'una manera
contínua, pas d'aigua d'un a l'altre. 

Això es pot solucionar quan es construeix un pou? Idò sí,
és qüestió de si es coneix, quan s'ha fet la perforació, quin
és el nivell que separa un aqüífer de l'altre, que normalment
serà un nivell impermeable, i si és impermeable vol dir tipus
argilós; l'argila és plàstica i fàcilment tanca contra un tub
quan el col•loques dins el forat. Una manera pràctica, una
mica rudimentària, evidentment, però que pot donar resultat,
és qüestió de vigilar-ho una mica més, és entubar molt just
amb el diàmetre de la perforació, amb la qual cosa el tram
argilós pot tancar de manera natural contra el tub de
perforació.

Dels pous de Sencelles, jo no sé si us referíeu a
Sencelles o a Llubí, és a dir, els primers pous de Llubí que
es van posar en marxa..., no, són uns altres pous més a prop,
a l'àrea de Sencelles. Perdó?

Bé, canviar pous que estiguin..., si es tracta de pous que
tenguin concessions donades per agricultura i aquesta
agricultura no s'empra, no existeix aquesta agricultura o ha
deixat d'existir, per dir-ho d'alguna manera, fer un canvi
d'ús, bé, si no s'empren idò es podran emprar pel que sigui,
per una altra cosa, sempre, evidentment, que l'aqüífer ho
permeti. Si parlam dels aqüífers de Sencelles, a la zona de
Binissalem-Sencelles, no hem d'oblidar els altres pous que
tenim a Llubí, és a dir, si això d'aprofitar aquests pous i
treure a l'aqüífer 6 milions de metres cúbics, es planteja a
més de l'extracció que es feim d'una manera molt controlada
a la zona de Llubí, bé, per a mi és un tema a tenir damunt la
taula i per anar molt alerta; s'ha de considerar molt bé quin
és el balanç de l'aqüífer i què és el que es pot fer.
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Dels altres temes, idò cost l'aigua. El cost de l'aigua o ordres
de magnitud. Treure aigua d'un pou evidentment dependrà de la
fondària de què l'haguem de treure, no és igual treure aigua a 10
metres, que a 15, que a 100. Poden ser preus que oscil•lin entre
5 i 15 pessetes el metre cúbic, per ordre de magnitud. Els pous
de Llubí, que els fa funcionar Ibagua i enviam aigua quan es pot
cap al proveïment de Palma i de Calvià, ens surt de l'ordre de 15,
16, 17, entre 15 i 20 pessetes el metre cúbic, tenint en compte el
nivell a què estan i el bombeig que es fa fins arribar a Consell.

Dessaladores. Les dessaladores poden oscil•lar, per
experiència pròpia de les que tenim a les nostres illes, entre unes
80-85 pessetes i 200-225 pessetes el metre cúbic. Per què aquesta
oscil•lació? Depèn de dels dies que funcioni al cap de l'any,
fonamentalment; és a dir, tu tens una instal•lació que funciona
tots els dies de l'any pràcticament al 100% -i si no al 80-90, és
igual- de la seva capacitat, i això fa que les càrregues fixes que
tens -personal, fixos d'energia, manteniment, etc.- els reparteixis
entre els metres cúbics que produeixes; si tens una producció
molt més petita com pot ser una dessaladora com a Formentera,
posem per cas, que fa feina a molt poca marxa durant l'hivern i
a tota marxa durant l'estiu, idò has de repartir aquests costs amb
els metres cúbics que produeixes; com que la producció és
percentualment més petita, reparteixes el cost amb els metres
cúbics que produeixes i et resulta un cost per metre cúbic produït
més alt.

L'operació vaixell està pràcticament a les darreres setmanes
i la xifra de cost del metre cúbic que s'haurà transportat durant
aquests anys està, en números rodons, en 350 pessetes el metre
cúbic, comptant el que costa comprar l'aigua a Tarragona, el
transport, les despeses portuàries i la impulsió als dipòsits de
Gènova.

Un pou que tregui aigua salobre per poder-la dessalar i, per
tant, és un pou que incideix sobre un aqüífer que estigui
salinitzat, sí, s'ha d'anar alerta però no ha de ser necessàriament
dolent, és a dir, en definitiva és un pou que treu aigua d'una zona
a on l'aqüífer anava cap a la mar i, com que el balanç entre la
sortida de tota l'aigua que podia sortir quan no hi havia
extraccions en aquest aqüífer, que era dolça, ara han augmentat
les extraccions, hi ha menys flux cap a la mar i, per tant, la zona
de mescla entre l'aigua dolça i l'aigua salada que tens davall
augmenta, augmenta el gruix d'aquesta zona de mescla. Hem de
pensar que el funcionament d'un aqüífer lliure, normalment, que
seran aquests, cap a la mar, és aigua dolça i, al final, una llentia
d'aigua dolça que sura damunt una entrada en falca de l'aigua
salada davall. El contacte entre l'aigua dolça i l'aigua salada no
pot ser un contacte d'una línia feta així, amb una retxa, com
podria ser si fos oli i aigua, per exemple; no, és aigua més o
manco dolça i aigua salada i això són dos líquids totalment
miscibles. Per tant el que hi ha és una difusió de l'aigua salada
dins l'aigua dolça. 

Quan aquest cabal és important, l'aigua dolça cap a la
mar és un cabal important, açò fa que la línia de separació
entre l'aigua dolça i la salada primer tengui una certa
inclinació i, a més, com que hi ha una velocitat relativament
important, la zona de mescla és relativament estreta; quan
disminueix el cabal de sortida resulta que, per una banda,
aquesta línia teòrica entre aigua dolça i aigua salada s'alça,
perquè el gruix d'aigua dolça cap a la mar, com que hi ha
menys cabal ha de ser més estret, és com si tenguessin un
tub que du molt de cabal necessites un diàmetre gros, si tens
poc cabal, amb un diàmetre petit en tens prou; per tant, si el
cabal disminueix el gruix d'aigua dolça ha de disminuir; per
açò baixen els nivells i per açò puja la zona de salinitat. Per
altra banda com que la velocitat també és més petita la zona
de mescla també es fa més ampla. En definitiva, si tu mulles
un pou dins aquesta zona de mescla dependrà no tan sols del
que facis tu en aquest pou d'aigua salobre, sinó del que passi
a tot el conjunt de l'aqüífer. 

Què pot succeir? El màxim que pot succeir, en principi
és que el teu pou, si provoca un desnivellament massa gros,
per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta zona i, per tant, el
balanç de l'aqüífer, perquè tot el que treus és aigua salada,
el que faràs es provocar més l'entrada de l'aigua salada i
augmentaràs la salinitat del teu propi pou. És a dir, primer
notaràs un augment de salinitat en el teu pou que els
perjudicis que puguis crear als veïns. Això ve a ser
l'esquema tècnic o físic del tema.

Quant a clorurs per proveïment de població, idò hi havia
una norma anterior, antiga, que fixava que l'aigua havia de
tenir com a màxim en clorurs 250 mil•ligrams per litre. A
partir d'aquí ja era una aigua, en tot cas, sanitàriament,
tolerable, després ja era no potable, etc., etc. Actualment la
norma no és tan estricta, en aquest sentit, sinó que recomana
que no passi -si no ho record malament- que no passi de
200, però és una recomanació, en realitat, és molt curiós
però és així; el que passa és que, bé, qui més qui manco
procura que no passi; per què?, perquè pot donar perjudicis,
molèsties, causar dificultats al proveïment, a les
conduccions, etc. La veritat és que al paladar, fins que no
arribes als 300 o 400, normalment no es nota, la qual cosa
no vol dir que l'hagis de donar.

Quant a possibles contaminacions d'aqüífers per
col•lectors, infiltracions... Bé, jo diria el mateix que he dit
abans en el tema d'una captació d'aigües superficials. El
mateix es pot aplicar aquí.
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Els consorcis d'aigua. Aquesta denominació en alta o en baixa
és una còpia dels elèctrics, de les línies d'alta tensió i les línies de
baixa tensió. Normalment les línies d'alta tensió són les línies de
transport i les línies de baixa tensió ja és distribució. Fent un
paral•lelisme amb això s'ha pres aquest costum de parlar de
distribució d'aigua en alta i distribució d'aigua en baixa. Per a mi
la distribució d'aigua en alta -no sé si ho havia dit abans- he dit
també la paraula "adducció", que vol dir tenir, agafar, produir i
dur l'aigua fins allà a on l'hagis d'emprar però abans de distribuir-
la, és a dir, per a mi l'aducció o aquesta distribució d'aigua en
alta acaba en el dipòsit de capçalera des d'on surt la xarxa de
distribució dins un poble, dins una urbanització, etc., ja als
abonats individuals, però tu pots tenir producció d'aigua a un
punt i artèries més o manco importants que et reparteixin l'aigua
fins a les capçaleres de distribució. Un cas molt senzillet i molt
clar és Formentera, com que és petitona és veu molt clar, a
Formentera tendrem una producció d'aigua, una dessaladora, que
lliurarà l'aigua a un dipòsit i d'aquest dipòsit sortirà una artèria
que passa per San Fernando i deixa aigua a San Fernando;
continua cap a Sant Francesc i deixa aigua al dipòsit de Sant
Francesc; continua fins a la Savina i lliura aigua a la xarxa de la
Savina. Aquest és el concepte d'alta, per a mi, és a dir,
distribució, grans artèries fins arribar a capçaleres de distribució
ja municipal, clarament municipal. Per tant, el concepte -i crec
que això coincideix amb el que vostè ha dit- és que aquestes
artèries de distribució en alta haurien d'estar plantejades i
gestionades per uns ens que poden ser clarament diferents dels
municipis que després rebin l'aigua a cadascun dels seus dipòsits,
tipus consorci general, tipus mancomunitats, digui-li com vulgui.

La figura de consorci que ha posat en marxa el Govern, bé, ja
els explicat una sèrie de coses. Era una figura per plantejar una
línia de possible ajut econòmic, una possible subvenció d'un 50%
a les obres d'aquest tipus que es puguin fer i aquesta subvenció,
que en definitiva posa el Govern per fer aquestes obres, insistesc
que totes elles són obres de producció d'aigua o d'artèries abans
d'arribar a dipòsit municipal, que aquestes artèries i, per tant,
totes aquestes obres que estan dins aquest concepte de "en alta",
ja no són exclusivament patrimoni municipal, sinó que el
municipi participa d'aquesta obra, el Govern també hi participa
i, aleshores, és un patrimoni del consorci, la qual cosa vol dir que
a la llarga també podrien començar a aparèixer figures que un
consorci amb un altre consorci, diguem ja a nivell d'aquest
municipi amb aquest municipi, es puguin juntar, fer consorcis de
més d'un municipi, que seria en realitat de figura a què més prest
o més tard jo crec que hem d'arribar.

I les obres declarades d'interès general de l'Estat, idò en
definitiva sempre han estat obres que, bé, l'Estat, com a Estat
central i jo crec que, evidentment, també la Comunitat Autònoma
una volta que ha assumit les competències en això, però vaja,
això ja és un tema legal sobre el qual jo no em voldria
pronunciar, per no equivocar-m'hi; què volia dir això? Jo volia
dir que l'obra que sigui, una obra ics, pot tenir una repercussió
dins un territori, que a pesar que fins i tot sigui d'aprofitament
d'un municipi, de dos o de tres, però pot tenir un ressò a nivell
fins i tot de tot l'Estat espanyol, que Palma ciutat, per exemple,
es quedi sense aigua o tengui una aigua molt dolenta, pot l'Estat
central, és a dir, l'Administració de tot l'Estat, considerar que és
una cosa que pot crear una mala imatge que repercuteixi en un
interès que no tan sols és de senyors particulars de Palma, sinó
que transcendeix i que, per tant, hi ha una definició per intervenir
i col•laborar en aquestes obres.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas. Les recuerdo que tienen un
tiempo, cinco minutos. Sr. Sampol, tiene la palabra.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Només una observació i una
pregunta, que supòs que serà de caire personal, d'opinió
personal, vull dir.

L'observació és que vostè ha dit que és possible aquest
canvi d'ús de pous de reguiu a pous de proveïment urbà,
naturalment sempre que no perjudicàs l'aqüífer, i
l'observació és la següent: els cinc pous que estaven
tramitant el canvi d'ús tenien una concessió total de 0'2
hectòmetres cúbics; el projecte era de subministrament de
sis hectòmetres cúbics a Palma; sis hectòmetres cúbics és a
l'equivalent a regar 1.400 quarterades; a Sencelles, s'hi
reguen actualment 300 quarterades; 1.400 quarterades és la
meitat de les quarterades que es reguen a sa Pobla; per tant,
no hem de parlar de canvi d'ús de pous, hem de parlar
d'abandonament de quarterades; estaríem parlant d'una
concessió nova per a proveïment de població, no de canvi
d'ús.

La pregunta, sobre l'opinió personal, és: Atès que, per a
proveïment de nuclis de població o de noves urbanitzacions,
s'ha de presentar un informe sanitari de l'administració
competent relatiu a la qualitat de la captació, i que es
recomana que la concentració màxima de clorurs sigui de
200 mil•lígrams per litre, vostè què opina que s'autoritzi una
nova urbanització amb una concentració de clorurs tres
vegades superior, aproximadament tres vegades superiors?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Alorda, tiene el tiempo restante,
que son tres minutos de intervención.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, em bastaran perquè em centraré
en demanar l'opinió d'expert també, i no de gerent d'Ibagua,
i fins i tot l'anterior experiència a la Junta d'Aigües, que ens
pensàvem que era un (...) i tot havia quedat repartit, havia
quedat a la llei. Sigui com sigui, ens agradaria que intentàs
contestar algunes de les preguntes que li hem plantejat,
especialment aigües privades. Vostè, com a estudiós del
tema, com a coneixedor, quins creu que són els drets que
tenen els explotadors anteriors a l'any 85, o com considera
que s'han de fiscalitzar, s'han de controlar  i s'han de
registrar a un registre públic aquests drets, tant en ús com en
cabdal? Ens sembla fonamental aquesta pregunta a les Illes
Balears, estam parlant d'un problema molt propi, nostre,
atesa la importància dels aqüífers subterranis.
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Després, les noves concessions. Què miren per donar una
nova concessió?, què hi miraven en el seu temps?, i si li consta,
a vostè, com a entès o com a persona que és a prop, si ho va
sentir dir per qualque passadís, i maldament només sigui a
aquests efectes i que consti el nivell a què ho sap, què és el que
es controla, tant en quantitat com en qualitat. El control dels que
es pretenen nous i el control de les concessions ja concedides, a
veure si s'excedeixen o no i a veure si, sobretot quan hi ha
proveïment a poblacions, es compleix amb totes les ratios i en
allò que suposaria la concessió de (...). Ens queden moltes més
preguntes però crec que ens encantaria només que se centràs en
aquesta contesta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Fayas, tiene usted la palabra.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Tema Sencelles, un canvi d'ús és un canvi d'ús, el que no
s'emprava no es pot canviar. Si les concessions abandonades eren
de 200.000 metres cúbics, es poden canviar 200.000 metres
cúbics, el que no es pot fer és canviar de 200 a 6 milions, això és
claríssim, i si no ho record malament, aquest expedient encara el
vaig tramitar jo quan estava a la Junta d'Aigües, informat
negativament. No sé el final (...) continuació.

Quin altre tema hi havia? Perdó, allò d'una utilització que
tengui més... Aquest ja és un tema sanitari, i jo tenc entès que
quan es dóna una utilització de captació, vaja, d'ús d'aigua per a
proveïment, hi ha un informe sanitari que és vinculant. Crec que
és així.

Dels temes que vostè m'ha plantejat, jo, ho sent molt, però
l'únic que li'n puc dir és que el tema dels drets és un tema legal
que escapa fins i tot als meus propis coneixements. Jo vaig ser
una sèrie d'anys director tècnic de la Junta d'Aigües, però els
temes (...) per utilitzar aquesta expressió no són de mi propia
cosecha; per tant, no m'hi voldria equivocar.

El que sí record és que ls autoritzacions d'aigua, tant
d'utilització com concessions, abans de donar-les per part de la
Junta d'Aigües o de l'antic Servei Hidràulic, després Junta
d'Aigües, es demanava també informe a l'Institut Geològic i
Miner, i l'informe de l'Institut Geològic i Miner s'havia de basar
en un balanç actualitzat de l'aqüífer. Per tant, si l'informe de
l'Institut Geològic i Miner, i jo record informes que reduïen, és
a dir, que si hi havia un senyor que havia demanat ics, la Junta
d'Aigües tramitava els seus papers, els enviava a l'Institut
Geològic i Miner, i l'Institut Geològic i Miner deia: "Aquest
senyor demana 40 metres cúbics a l'hora, només se li'n poden
donar 25, i demana dos milions al cap de l'any i només n'hi
podem donar mig", i és donava allò que l'informe del geològic
havia limitat d'alguna manera, les seves raons tendria.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas. Por parte  del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Fayas, per ser avui
aquí, en aquesta comissió.

Bàsicament, pel que fa a es obres hidràuliques a les Illes,
sempre sembla que el proveïment d'aigua a la població, per
a consum humà, estigui lligat a una certa precarietat, fins
aquest moment,i, per tant, sempre aquests dubtes davant
quines són les previsions que es poden fer en les obres
hidràuliques i, a més, pel llarg tràmit, estudis i el costós que
és executar els projectes, quan s'arriben a definir quins són,
per tant, el concepte previsió és dels conceptes que més
necessari és avui plantejar.

Abans d'entrar en qüestions més concretes de projectes
i d'aquestes qüestions, sí que voldríem fer, i assenyalant el
final de la seva intervenció, que les línies d'actuació,
evidentment en teoria, són correctes i hi hem d'estar d'acord,
però, en la pràctica, també hem d'assenyalar que no van per
aquest camí en aquest moment. És cert, i vostè ho ha
assenyalat, que difícilment es poden fer noves extraccions...,
augment de noves extraccions d'aigües subterrànies, i que hi
havia unes alternatives, però que aquestes alternatives avui
no estan en marxa. Creixen més avui les noves concessions
d'aigües de regiu que autoritzacions per utilitzar aigües
depurades, en tot el que fa referència a aigües de reguiu, a
l'hora que tampoc no s'ha posat en marxa cap tipus de
mecanisme d'estalvi d'aigua en l'agricultura. Per tant, el
tema agrari és un tema, d'entrada, bastant aturat, amb un
com a afegir-hi, que és la utilització d'aigües depurades.
Encara estam pendents que el Govern reguli d'una manera
estricta els paràmetres d'analìtica, concrets, per garantir el
que és la utilització d'aigües terciàries al camp. I sense
aquestes garanties és normal que, a la gent del camp, li costi
entendre que és un bon canvi, i aquesta és la realitat. Per
tant, és un camí que supòs que en el futur hauria de ser
possible però que les actuacions del Govern en aquest
moment no són prou decidides a anar per aquí. Igualment,
pel que fa a creixement. Per tant, una pregunta és,
bàsicament, i sobre les previsions en aquest moment de
creixements urbanístics, tenim en exposició unes directrius,
o un avanç de les directrius, d'ordenació territorial, ¿han
participat vostès en les obres d'infraestructura que haurien
de ser necessàries per donar proveïment a tot el creixement
de població? És una pregunta que és en l'àire, bàsicament
perquè els costos, de la manera que s'hagi de cobrir aquesta
demanda creixent, tenen una repercussió en els recursos
públics. Per tant, les previsions existents avui de creixement
sobre cada illa, com es pensen cobrir a mig i a llarg
termini?, quina és la previsió que es fa sobre un document
de previsions de creixement respecte d'infraestructures
hidràuliques, per garantir el proveïment de la població, quan
aquesta execució d'obres sempre és llarga, i sobretot per
evitar aquesta qüestió de precarietat respecte del
subministrament.
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Per tant, ens trobam que la creació de nova aigua, la
dessalació, que en aquest moment és una realitat a Formentera,
a Eivissa i a Mallorca, i també en un futur bastant immediat a
Menorca, encara que amb un origen energètic diferent, són fets
que són aquí, i sobre aquesta qüestió, ens agradaria saber la seva
opinió sobre la necessitat d'inversió pública, és a dir, s'han de fer
amb recursos públics, quan són per a proveïment de població en
general?, creu en la possibilitat de diferenciar indústria turística
respecte de població de les Illes, població de les ostres ciutats?,
i, quina és, perquè vostès també participen en els consorcis que
gestionen aquestes dessaladores, la política o els criteris respecte
de preus d'aigua resultant d'aquestes dessaladores?, és a dir,
existeixen subvencions de recursos públics pel que fa a tarifes o
quines són les previsions de cost, o la política i criteris de cost,
dins el que és aquesta aigua resultant de la dessalació?

En dessaladores, el projecte de la badia de Palma i la ubicació
resultant. Sembla que Ibagua hi ha participat, així ens ho ha
confirmat, en tot el que fa referència a projectes i informes
tècnics. Així, era poder saber quins han estat els criteris per tal
d'escollir la ubicació i si, de fet, aquest cost energètic, que és un
dels costos més elevats quant a utilitzar aigua dessalada, ha
tingut lloc dins aquest criteri a l'hora de plantejar la ubicació de
la dessaladora, i, en tot cas, saber la seva opinió.

Igual que saber l'opinió seva, concreta, si és possible i en té
les dades, sobre la dessaladora de Son Tugores. Vostè ha
assenyalat amb exemples clars que pot ser positiva o negativa
una dessalació de pou salobre, i, per tant, en aquest cas concret,
que és el que tenim aquí, a Mallorca, saber-ne la valoració, si
vertaderament els índexs de salinitat han augmentat, i, per tant,
si aquesta dessalació es fa en condicions, si ha de ser, a l'hora,
també permanent o si amb les previsions d'obres hidràuliques
que es plantegen, aquesta té una finalització, tal com es va
plantejar en el seu inici, o si aquestes previsions han canviat.

I després, també, evidentment, és important en aquests
moments que l'operació vaixell, que és a punt de finalitzar i en
cara o s'han iniciat unes obres de la dessaladora de Palma, i, de
les obres d'infraestructura hidràulica, no tenim massa clar la
informació de garanties, d'inicis, d'execucions i, per tant, de
subministrament a curt termini, vull dir, per tant, si aquestes
dades, de fet, es poden donar.

Per tant, aquesta és un poc la qüestió: Previsió a curt termini,
a través de les obres d'infraestructura compromeses, i, per tant,
si el pròxim estiu hi haurà o si es garanteix aigua de qualitat. A
llarg termini, davant les expectatives de creixement i la
participació com a responsables d'obres hidràuliques i
l'abastiment a població, pel que fa a creixement a llarg termini.

Per tant, aquestes són un poc les qüestions, al marge
d'aquestes qüestions més puntuals, respecte
d'infraestructures concretes i, sobretot, política de preus, a
l'hora que es dóna un servei bàsic als ciutadans i aquesta
inversió pública; si es creu necessari o si es pot plantejar, tal
com també ha sorgit a articles i a actuacions de l'Estat a
hora de treure concurs, bàsicament, d'explotació privada a
obres de dessalació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Para contestar, tiene la palabra el
Sr. Fayas.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Gràcies, Sr. President. Aquí també hi ha bastant tela a
tallar. Jo començaria dient una cosa, no és que no vulgui
contestar pregunta per pregunta, però sí que una de les
darreres coses que ha dit m'ha fet una mica així, i és
l'Administració hidràulica, o qualque cosa així, que, en la
responsabilitat dels proveïments... Aquest, per a mi, és un
punt clau en tot el que estam plantejant aquí; és a dir, de
l'Administració, abans de l'Estat central, ara de l'autonomia,
la relació amb els proveïments urbans d'aigua, quina és?
Quant al proveïment en si, en ser responsable..., és a dir, qui
és responsable que a un poble ics hi hagi un bon servei de
proveïment d'aigua o no n'hi hagi, que tengui problemes,
que sigui salada, que no n'hi hagi, que sigui un desastre, o
que sigui molt bona? (...) La Llei de bases de règim local. I
punt. L'únic, el primer responsable del proveïment d'un
poble, d'un (...) urbà, és l'ajuntament; l'Administració, sigui
l'autonòmica o sigui la de l'Estat, anteriorment, i ara, en les
seves coses o el que sigui, l'únic que fa, o l'únic que pot fer,
és ajudar. La cosa va començar amb uns decrets o lleis, ja
no me'n record, era cap al 1911... Bé, està exactament igual.
I què ha passat?, i jo puc rallar de fa catorze anys, o quasi
quinze, que faig feina aquí, què passa?, no sé si hi ha
qualque batle aquí, però, què passa?, idò, el que passa i està
passant moltes vegades és que, quan hi ha problemes, es
tracta d'anar a l'altra administració i dir-los que ajudin, i si
les ajudes no arriben a temps o no són tot el bones que
haurien pogut ser si s'hagués partit d'una planificació més
seriosa, amb temps suficient, idò, si no va bé, la culpa és
d'aquell, que no m'ha ajudat. I quan aquesta administració,
i ja rall fins i tot amb coneixement d'alguns casos concrets,
diu que, per ajudar, s'huaria de fer això, s'hauria de fer això
altre, "ah, no!, vostè doni'm els duros i hi faré el que
sembli". És a dir, hi ha un greu problema, i crec que aquesta
casa hi té bastant a dir, és a dir, com plantejam aquests
temes, vull dir que fins quin punt aquesta competència
municipal en molts casos ha provocat i entorpit que hi pugui
haver solucions suficientment ràpides, i la culpa és d'un
altre. Estam rallant, n'hem rallat abans, d'artèries en alta,
que potser hi hauria d'haver un ens que fos supramunicipal,
etc. Les reticències municipals normalment són enormes.
Pot ser soc una mica massa clar i massa dur, però aquesta és
la situació.
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Jo els podria contar un cas concret, evidentment no diré de
quin ajuntament, però que un mes d'agost ens van cridar:
"Escolti, que el pou que van fer vostès fa tres anys s'ha eixugat",
era cap al 15 d'agost, per dir un dia, hi vam anar a tot córrer cap
allà, i vaja, pensàrem que potser sí hem davallat molt els nivells,
EMAYA és un desastre, treuen molta d'aigua i han provocat un
desastre a un descens a una altra banda, vam anar allà, i què hi
succeïa? Succeïa que el tub de ferro de la bomba d'impulsió..., és
a dir, la bomba estava a baix, tot el tub per on puja l'aigua, de la
bomba fins a dalt, s'havia foradat i l'aigua queia una altra vegada
dins el pou. La primera cosa, quan vam arribar allà, que vam
mirar va ser el quadre elèctric, i el quadre elèctric estava més o
menys ple de teranyines, i la primera cosa que hi vam mirar va
ser l'amperímentre, lògicament, i els rellotges que hi ha, i vam
dir: "La bomba està funcionant, això marca, la bomba funciona,
l'aigua no arriba al dipòsit, deu perdre per qualque banda, idò, a
veure per on va la conducció; no heu vist cap humitat?, etc.", idò,
no, algú fer així, va dir que feia molt renou dins el pou. No pot
ser això. Aquell pou el va fer el Servei Hidràulic en el seu dia, el
va regalar a l'ajuntament, i l'única cosa que havia de fer
l'ajuntament era conservar-lo, i no sabia ni tan sols com estava el
pou, i això no pot ser.

És a dir, està molt bé que l'Administració, sigui l'autonòmica,
sigui l'estatal, ajudi els ajuntaments, però hi hem de posar unes
regles de joc, és a dir, o ets a una banda o ets a l'altra. Que més
maco que tenir un ens, una estructura supramunicipal, que es
responsabilitzàs que en els dipòsits municipals hi hagués aigua
en quantitat i qualitat adequada per a aquell proveïment? Jo no
soc jurista, crec que les responsabilitats, los derechos y deberes de
l'ajuntament en aquell cas estaven perfectament coberts, però hi
ha ajuntaments que et diuen: "Vostè s'immmisceixi en mis
competencias. Jo vull un poc en aquella banda, jo tenc aquell pou
senyalat, i el que ha de fer vostè és autoritzar-me aquell pou".
Atenció, perquè estam jugant amb competències municipals,
amb responsabilitats municipals i amb plantejaments, amb
ajudes, amb disponibilitats, sovint amb responsabilitats d'una
altra administració, però després resulta que no hi ha un terreny
clar on cadascú sàpiga on està. Ho estic dient molt de veritat i
d'una manera una mica així, però és que és això.

Aleshores, què els puc dir? Que les inversions necessàries per
dur aigua als nuclis urbans amb aquestes xarxes, jo en diria
d'alta, i en un país tan petit com el que nosaltres tenim aquí, no
sigui possible, fa una mica de..., però, en fi. Per tant, molt bé,
recursos públics per fer aquesta xarxa, idò, això va lligat a allò
altre, és a dir, si hi ha de veritat unes xarxes, unes artèries, unes
produccions d'aigua controlades i gestionades d'una manera
supramunicipal, que se'n responsabilitzi..., tot això són inversions
supramunicipals, és claríssim però plantegem-ho bé.

Hi ha un cas concret, i en alguna de les seves
preguntes..., la dessalació. No, en aquest moment no hi ha
cap tipus de..., és a dir, surt el que surt, i l'ajuntament
carrega amb el que costi. Atenció, el funcionament,
l'explotació de la dessaladora, és a dir, no es carrega a
l'ajuntament el cost d'inversió, perquè es considera que és
una inversió estatal, que és una inversió d'un ens que no és
l'ajuntament, i, per tant, no li repercuteix en el preu de
l'agiua dessalada l'amortització d'aquesta inversió. Se li
cobren els preus que els he donat abans, que si eren 85
pessetes a Formentera..., perdó, per exemple, a Eivissa, o
dues-centes i busques a Formentera, són preus de
funcionament, és a dir, cost d'energia, cost de personal, cost
de manteniment, etc. De la mateixa manera que no se li
repercuteix tampoc si s'ha fet una artèria, si s'ha fet tal, s
continua amb aquesta idea.

La dessaladora de la badia de Palma. El solar on
s'ubicarà és un solar que es va seleccionar en el seu moment
mitjançant un anunci d'oferta pública, i bé, és el que és. La
planta de Palma va començar. El plec de bases, quan es va
fer per fer el concurs, era un plec de bases que es va voler
en aquell moment que fos, i es va fer, molt ample, és a dir,
un plec que permetés diferents tipus de solucions, amb
diferents tipus de tecnologia de dessalació, de membranes
d'evaporació, que produís energia, que no en produís, i
després de tot el procés del concurs, la Direcció General
d'Obres Hidràuliques del Ministeri, a Madrid, que és en
definitiva qui hi fa la inversió i, per tant, és qui decideix, va
elegir una planta d'osmòsi inversa amb membranes, diguem
que és de les que són més o menys estàndard i ja conegudes
i triades a tota l'experiència que el ministeri ja tenia a
Canàries, on hi ha plantes que funcionen des de l'any 85, 86;
és a dir, hi havia de l'ordre de deu anys d'experiència a
Canàries. I bé, van considerar que aquesta era la solució
més adequada.

De la planta de Son Tugores poc li puc dir, és de
l'Ajuntament de Palma, és competència municipal, i punt.
Tornem a lligar amb el primer que comentava.

Crec que amb això, en general, he contestat totes les
seves preguntes. Si hi ha qualque matisació més, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas. Para replicar, tiene la palabra
la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, Sr. President. Sí que hi han matisacions, i tant, perquè ara
resultarà que l'Administració de la Comunitat Autònoma, amb
les competències que té en matèria d'aigües, no hi té cap
responsabilitat. Qui informa les autoritzacions en aquesta
comunitat autònoma?, qui informa les concessions i les
autoritzacions d'ús? Hi ha una responsabilitat d'una
administració. Surten en el butlletí, les veim en el BOCAIB cada
dos per tres, informacions públiques sobre concessions de noves
extraccions d'aigua, i evidentment aquí també hi ha una
responsabilitat, i, per tant, hi ha una teoria que es diu però que no
es practica. Açò és un fet. La teoria està molt bé, no hem de fer
noves extraccions per a cap ús, hem de substituir aigua depurada
per aigua bona al camp, però açò no s'executa, i hi ha una
responsabilitat, no dic en absolut que sigui responsable de qui ha
de fer obres hidràuliques, o si les té previstes, però hi ha una
responsabilitat del Govern de la Comunitat Autònoma, i també
hi ha unes funcions, quan es fan planejaments municipals, que
estan informats pel que fa a l'a Junta d'Aigües. Existència o no
existència d'aigua. Evidentment, l'aigua no és un fet limitatiu, la
podem fer amb dessaladores, però bé, si els creixements i els
planejaments vénen informats per la Junta d'Aigües, també hi
existeixen responsabilitats. I vertaderament hi ha casos, vostè ha
contat una anècdota, però n'hi ha més, d'anècdotes, anècdotes de
planejaments que han quedat damunt la taula pendents de
l'informe de la Junta d'Aigües, i l'informe sempre és positiu,
sempre és positiu, sempre, quan sabem que en aquella zona, com
ho assenyalava un altre representant d'un grup polític, el nivell
de la qualitat de l'aigua que hi ha, per autoritzar un nou
creixement urbanístic, no és correcte, i amb açò no dic ni que
l'aigua sigui un factor limitatiu per a aquest creixement, però sí
que hi ha d'ahver unes previsions d'obres hidràuliques, siguin les
que siguin, per al proveïment, i evidentment hi ha unes
responsabilitats municipals de planejament, però estan
autoritzades sempre, informades, per la Junta d'Aigües, sigui qui
sigui el seu responsable; unes vegades, informades, i ara,
informades i concedides, i hi ha unes feines de la Comunitat
Autònoma respecte de la planificació hidrològica compartides
amb l'Estat, i existeixen unes responsabilitats respecte d'estudis
i control dels aqüífers que hi tenim, i existeixen unes
responsabilitats de vigilància i policia hidràulica, etc. en tot cas,
les responsabilitats són compartides, compartides, però,
evidentment, no crec que es pugui carregar només sobre els
ajuntaments, com s'ha intentat veure a través la intervenció
anterior. Hi ha hagut una manca de previsió, aquest és el
problema, que hi ha una manca de previsió, sigui ara,
evidentment, la Comunitat Autònoma i els organismes
dependents de la Comunitat Autònoma, que hi tenen molt a
veure, amb aquestes autoritzacions d'aquest desgavell no
previsor.

En aquests moment, la pregunta era molt clara: Respecte
de les directrius d'ordenació territorial, respecte de
planejaments existents, vertaderament es pot donar i es dóna
garantia que amb les obres en alta o amb les dessaladores es
pot donar proveïment a la població potencial que hi ha? És
una pregunta, i en tot cas, vertaderament, la Junta d'Aigües,
i en tot cas, tampoc, és clar, la pregunta no la faré a vostè,
serà capaç d'informar qualque dia que facin una dessaladora
i que no es pot fer damunt recursos subterranis? No ho
sabem, d'entrada, no ho fan, d'entrada, no ho fan, o, com a
mínim a Menorca no coneixem cap cas que s'hagi denegat
res per manca d'aigua, res, sigui de la qualitat que sigui. Per
tant, el fet de la manca de previsió en aquesta comunitat
autònoma respecte d'una qüestió tan important com és donar
aigua de qualitat, no només a la població d'aquí, sinó també
a la gent que ens visita, continua estant en l'aire, a mig
termini i a llarg termini, o a un cost que no sabem, i no
sabem com es repercuteix. Jo crec que aquesta és la realitat,
i açò és el que és difícil, no la teoria, jo crec que hi ha
mecanismes com per reconduir..., i vertaderament l'aigua
pot deixar..., no és aquest factor limitador de creixement,
però creim que els costos s'han de repartir i que,
evidentment, són importants decisions clares respecte de
noves extraccions d'aigua subterrània, i decisions,
evidentment, polítiques, a partir de les dades que els
organismes corresponents han de presentar. A partir d'aquí,
per tant, aquesta concreció de les obres existents avui i de
cara a l'estiu que ve, és una pregunta que havíem fet, es
garanteix que la dessaladora de la badia supleixi i doni
cobertura a la demanda d'aigües el proper estiu, a curt
termini, curt termini, per saber qual es començaran les
obres. I, en segon lloc, a mig i llarg termini, quins són els
mecanismes, quins són els mecanismes perquè no es torni
a produir en aquestes illes aquesta sensació de manca de
recursos d'aigua, els fets són els fets,tenim el que tenim, a
partir d'aquí que és pot fer, com a mínim, la teoria que
tenim, com l'hem de començar a aplicar, i per part, en
aquest cas, d'Obres Hidràuliques, quines són les previsions
quan s'acabin aquestes obres que hi ha en marxa, si en són
necessàries més o no, si han començat a estudiar si seran
necessàries altres infraestructures. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Barceló. Tiene la palabra, para
contestar, el Sr. Fayas.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Bé, jo en moltes de les coses que comentam aquí, la
veritat és que no som al meu lloc. Moltes de les coses que
s'han comentat i s'han plantejat, no són temes d'Ibagua, són
temes, en tot cas, de Direcció General d'Obres Hidràuliques,
són temes de conselleria, és a dir, perdó, jo ho sent molt,
però no és el meu tema. Per tant, de l'únic que puc parlar és
del que conec i amb el que faig feina directament, he
començant dient quines eren les feines que feia Ibagua i què
és el que havíem fet fins ara, i d'això sí que en puc parlar i
els puc explicar, sobre quines són les directrius del Govern,
no em correspon a mi, sobre quines són les previsions de la
planificació d'aquestes directrius de planificació que hi ha
en aquest moment, no em correspon a mi, i jo ho sent molt,
Sr. President, però no és .., estam equivocant la figura, no
era a mi a qui havíeu d'haver convidat, no ho sé, però no és
el meu tema, em sap molt de greu.
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Sí, vull matisar una cosa que he comentat abans i tal vegada
no m'he explicat prou bé. Primer punt, evidentment hi pot haver
..., és a dir quan deim que els aqüífers estan acabats, no vol dir
ue hi hagi algun aqüífer que encara fins i tot sigui sobrat, amb
això no vull dir que alguns pous no es puguin autoritzat, i allà és
la Junta d'Aigües, allà és el Geològic i Miner, qui correspongui
en aquest tema.

L'altre tema, el tema de responsabilitat municipal o no
municipal, no em referia a les obres d'infraestructura, és a dir que
les obres d'infraestructura per a un proveïment urbà, necessiten
un temps, i bé, sí, sí la competència és municipal, i és d'esperar
que sigui l'ajuntament qui digui el que vol, això és el que ens ha
estat passant fins ara. Per tant, jo agafant una mica el títol
d'aquesta comissió, i amb això no vull pontificar ni rectificar-los
res, si del que es tracta és de propostes d'actuació per resoldre el
problema de l'escassesa d'aigua, doncs bé, és a partir del que
tenim què és el que ens convé fer i què és el que podem fer. I jo
els podria parlar, i he intentat parlar-los des del principi, del que
dins Ibagua s'ha fet fins ara, i sembla ser que podem continuar
fent, però Ibagua no és el responsable de la planificació
hidràulica, Ibagua no és el responsable que es planifiquin les
infraestructures que s'hagin de planificar, i a partir d'aquí a mi
em sap molt de greu, però és que no estic en condicions de poder
contestar més del que ja he dit a totes les intervencions que he
tengut.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, darle las gracias
al Sr. Fayas por haber asistido a esta comisión y yo intentaré
centrarme en unas determinadas preguntas de temas que no se
han tocado, y no hacer polémica política con usted, porque creo
que esa polémica ya la podremos hacer más adelante con los
políticos que vengan aquí, a esta comisión.

En este sentido, me gustaría preguntarle qué valoración
realiza sobre la polémica que se inició con el tema del acuífero
Llubí-Sa Marineta, en cuanto a cómo se está concretando en
estos momentos este control, si ese control es adecuado, si
realmente ha habido problemas o nos lo ha habido, problemas
que en un momento determinado los ciudadanos y los políticos
suscitaron, si realmente estos problemas se producen o no, y su
valoración técnica de cómo está funcionando este tema.

En segundo lugar, muy brevemente, su valoración del tema
de las desaladoras que en estos momentos están en
funcionamiento en Baleares, si cree que esa valoración se puede
trasladar a la bahía de Palma, Calvià i Palma, y si puede ser una
solución válida para el problema de abastecimiento, y yo creo
que con estos dos temas que no se han tratado o que no se han
tratado suficientemente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rovira. Sr. Fayas, si quiere contestar.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Antoni Fayas i Janer):

Bien, el tema Llubí, que efectivamente fue polémico en
su momento, bien, lo que le puedo decir es que por lo menos
no tengo ningún dato que haga pensar que se ha producido
en el acuífero ningún tipo de daño, entre comillas, es decir
que el acuífero está perfectamente bien, que la extracción
que se ha hecho ha sido una extracción en cualquier caso
muy controlada, las captaciones de Llubí las hemos hecho
funcionar desde Ibagua, siempre con la supervisión de la
Junta de Aguas en cuanto al control de niveles en el
acuífero, nosotros hacemos nuestros propios controles, y la
Junta de Aguas también hace los suyos. Se habían fijado
unos niveles a partir de los cuales no se bajara, la famosa
cota 50, y eso se ha respetado, a mí me consta que los
servicios técnicos de la Junta de Aguas incluso aceptarían
más descenso a la vista ya de cómo ha respondido el
acuífero durante estos tres años, durante las épocas de
niveles altos, se le han realizado unas extracciones de 2,5
millones, 3 millones, 3,5 millones. Entonces, yo creo que
las captaciones de Llubí funcionan, pueden seguir
funcionando dentro de esta norma, que tienen a su alrededor
todo un sistema de vigilancia y de control que, bueno, que
ya estaría bien que tuviesen todas las captaciones
importantes, y que realmente lo importante es la salud del
acuífero, y creo que eso se ha respetado perfectamente.

En cuanto al funcionamiento de las desaladoras, hasta
ahora tenemos experiencia en una en Eivissa ciudad, otra en
Formentera, y otra en Sant Antoni, en la bahía de Sant
Antoni. La primera que se puso en marcha fue la de Eivissa
ciudad, es capaz de producir del orden de, como son tres
líneas, del orden de casi 10.000 metros cúbicos al día, y la
experiencia hasta ahora es positiva en cuanto a la mejora del
abastecimiento de Eivissa ciudad. La de Sant Antoni ha
empezado a arrancar prácticamente este verano, y la de
Formentera lleva dos veranos. Los costes del agua desalada
que se ha repercutido en tarifas, bueno, yo creo que, como
es lógico, siempre hay una primera reacción de que van a
subir, de que va a subir el agua, pero que a continuación el
ciudadano lo asimila perfectamente, puesto que, bueno, yo
creo que seguimos con costes, en el precio del agua,
perfectamente asumibles, si lo decimos por litros en lugar
de por metros cúbicos, las cifras suelen ser mucho más
claras de lo que a una familia le cuesta el agua al cabo del
mes o al cabo de los dos o tres meses, cuando le pasan el
recibo. Por tanto, bien, es una experiencia positiva y
perfectamente trasladable a la de Palma, que esperemos que
se pueda empezar en breve.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fayas.

Bueno, acabado el debate, sólo queda agradecer al Sr.
Fayas la comparecencia en esta cámara. Se levanta la
sesión. Muchas gracias.
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