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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados. En primer lugar, ¿hay
sustituciones en esta sesión de la Comisión no permanente para
el estudio y la elaboración de propuestas de actuación para
resolver el problema de la escasez del agua?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Joan Flaquer substitueix Pilar Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Sí?

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, Sr. President. Mercè Amer substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien.

I.- Debat de propostes d'actuació.

No habiendo más sustituciones, en principio, explicaré
inicialmente lo que ha acordado la Mesa. Como ustedes saben,
hay un informe elaborado por la ponencia de la Comisión sobre
el estudio y elaboración de propuestas para resolver el problema
de la escasez del agua, y también se dio un plazo, que acabó el
lunes pasado, para que cada grupo presentase, al margen de este
informe, propuestas que habían sido defendidas, que habían sido
votadas en ponencia y que no figuraban en la relación de
propuestas aprobadas.

El orden del debate será: en principio, se fijaran las
posiciones de cada grupo respecto a este informe y,
posteriormente, del grupo menor al mayor, se defenderán sus
propuestas, se iniciará un debate y el posicionamiento de los
grupos. Y creo que sería interesante parar esta comisión durante
diez minutos por si acaso quieren organizarse, y dentro de diez
minutos justos volveríamos a empezar. Gracias.

Para el posicionamiento del Grupo Parlamentario Mixto sobre
el informe elaborado por la ponencia, Sr. Balanzat, cuando qiera,
puede informar.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, voldria fer un
comentari general sobre el que ha estat la feina en ponència i
quines són les propostes que fins ara han estat aprovades.

He de dir que, en general, hem fet, jo crec, bona feina, però
he de remarcar que hi ha hagut alguns aspectes per part del Grup
Popular que han fet que les propostes finalment hagin quedat,
com a mínim fins ara, pobres, en el sentit que un aspecte
important per als Verds és importants és considerar l'aigua com
un factor limitatiu del creixement, és un aspecte que el Grup
Popular s'ha negat a incloure, s'han negat a lligar-lo al tema de
l'aigua, és a dir a lligar aigua i creixement. Pensam que era molt
important, i això, fins al moment, n'ha quedat fora, esper que si
hi ha alguna esmena dels grups que pugui recollir això, que
pugui ser aprovada, que sigui reconsiderada per part del Grup
Popular.

Per altre costat, he de lamentar que fins ara, del que s'ha
aprovat de moment, també el Grup Popular també s'ha negat
a aprovar totes les propostes que feien referència a mesures
concretes, les quals significaven fins i tot quantificar tota
una sèrie de recursos per a diferents projectes o projectes
específics, no s'ha acceptat. 

En principi, des del Grup Mixt, he de dir que no es
votarà en contra de cap de les propostes de resolució que
fins ara han estat ja recollides en el document de ponència,
però sí que, en principi, mostraríem la nostra actitud
d'abstenció a algunes d'elles, com per exemple a la sis i a la
vint-i-nou, ens hi abstendrem, que fan referència a
dessalinització d'aigua, Els Verds consideram que no es pot
tractar la dessalinització com una alternativa per buscar més
recurs aigua, s'hauria d'eliminar aquesta possibilitat, i, per
tant, com que aquestes propostes fan referència.., donen per
fet que aquesta dessalinització és una via o una bona manera
d'obtenir aigua, i nosaltres no hi estam d'acord; ens
abstendrem en aquestes.

Quant a d'altres, en principi, no hi hauria gaire
problemes.

I de moment, res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Por parte del Grupo de Izquierda
Unida... No hay ningún representante. Por parte del Grupo
Nacionalista-PSM, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Dels debats tant en comissió com
a compareixences com del debat en ponència, s'ha vist que,
efectivament, hi  havia un problema d'escassesa d'aigua a les
Illes Balears i que s'han de prendre moltes i diverses
mesures per atacar-lo per distints fronts.

Nosaltres ja vàrem expressar, en primer lloc, i crec que
és important deixar-ne constància, que lamentam que unes
administracions tan involucrades en aquest tema, fins i tot
en algun moment, a les quals es culpabilitza de ser
responsables del subministrament a poblacions d'una part
d'aquest problema, com són els ajuntaments, no hagin estat
escoltats per la Comissió de l'escassesa d'aigua, com tampoc
tècnics independents o d'altres indrets que tenguin
problemes semblants, sinó que ha estat, bàsicament, una
comissió que ha escoltat membres de la pròpia
Administració autonòmica.
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En qualsevol cas, de la ponència sorgeixen tota una sèrie de
propostes que nosaltres valoram positivament, tot i que, perquè,
al cap i a la fi, són 35 recomanacions a distintes administracions
però, fonamentalment, acords adreçats al Govern de les Illes
Balears, les quals d'alguna manera constaten que falten moltes
coses per fer i que s'ha de canviar el rumb. Això no obstant,
també ho hem de lamentar, i en farem més la defensa quan
tractem les nostres esmenes, que no es prenguin mesures amb
major ambició i amb major concreció.

En qualsevol cas, per passar un poc per damunt de quins són
les nostres posicions sobre l'informe de la ponència, estarem
d'acord amb les tres primeres, que parlen del Pla hidrològic i
d'algun dels punts que s'hi han d'incloure, especialment aquesta
previsió del pla d'explotació de cada un dels aqüífers, que
consideram important, interessant, però al cap i a la fi també és
amb vista a un instrument que hauríem de tenir ja aprovat i que
realment es torba molt. De totes maneres, també celebram,
saludam, aquest compromís que els treballs del Govern estiguin
acabats dins l'any 98, després, a càrrec que els aprovi el Consell
nacional de l'aigua. És un instrument, com dic, importantíssim,
cabdal, que hauríem de tenir present, i lamentam que no s'hagi
pres cap mesura cautelar ni cap mesura durant el temps de
redacció del. Pla hidrològic que pogués garantir tots els efectes
que voldríem que tengués.

Això no obstant, ens abstendrem al punt quart i al punt
cinquè. Al punt quart, perquè la veritat és que ens queden dubtes
sobre si l'objectiu de recuperació d'aqüífers ha de ser de deu
anys, com que tampoc no podem dir que hi estiguem en contra,
ho deixarem amb una abstenció. I al punt cinquè, perquè no
estiguérem d'acord amb les directrius del Pla hidrològic i tampoc
no estam d'acord, exactament, com queda redactat respecte de la
prioritat d'usos;estam absolutament d'acord que no podia ser
d'altra manera que el primer ús ha de ser el de població, el d'ús
residencial, i el segon, el de regadius, només en tercer lloc o en
d'altres, els usos terciaris. El problema que aquí se suscita és
quan l'ús residencial és realment terciari, perquè, en realitat,
nosaltres proposàvem en aquest debat de les directrius, les
al•legacions a les quals no han estat mai contestades, per tant, no
podem saber quins arguments va tenir en compte el Govern a
l'hora de no tenir-lo present, era que els nous desenvolupaments
residencials amb caràcter de lleure no havien de ser prioritaris,
i això és el que no vol recollir aquest criteri, sinó que pensen que
les urbanitzacions noves, encara que tenguin una vocació
turística latu sensu, no és estrictament de places turístiques, però
és turística, està per damunt de l'agricultura, creim que això és un
error i a posta no votarem a favor d'aquest punt cinquè.

Al punt sisè, també ens hi abstendrem, no voldria fer ara
un gran debat sobre les inversions que hem tengut en
diverses ocasions. Nosaltres discrepam de quines són
aquestes inversions i, sobretot, de les prioritats que hi ha: les
dessalinitzadores, els transvasaments d'aigua; creim que són
últimas ratios, són mesures que, probablement, a aquestes
altures s'han de prendre, però voldríem haver dedicat
primerament els recursos a d'altres inversions importants per
utilitzar l'aigua i després, només com a darrer extrem, haver
de recórrer a aquests, in o amb l'ordre que ha establert el
Govern. Per tant, i per no fer-nos còmplices, diguem-ne,
d'aquesta prioritat, ens hi abstendrem.

Amb tots els elements de conscienciació, hi estam
d'acord, per tant, són punts, des del set, si no ho tenc mal
apuntat, fins al tretze, el catorze, el quinze..., molts de punts
parlen de conscienciació i d'estalvi, el que passa és que, com
direm nosaltres a la defensa de les nostres esmenes, no basta
que el Parlament faci instàncies i recomanacions i que faci
reflexions en veu alta, el Parlament és la màxima institució
de sobirania i determinades obligacions, jo crec que per
seguretat jurídica i per competència jeràrquica, diguem-ne,
com a institució jeràrquicament única que pot posar alguna
mena d'obligacions, hauria d'aprovar una llei, una llei, que
és l'única manera que alguna d'aquestes mesures que per
aquí s'apunten en positiu fossin realment efectives.

En qualsevol cas, votarem a favor que quedin com a
recomanacions al Govern i als ajuntaments o com a simples
declaracions en positiu, perquè creim que això també
ajudarà a una possible nova regulació.

Quant a l'agricultura i a les mesures de reaprofitament en
l'agricultura, en les quals tanta incidència ha fet la ponència,
hi estam majoritàriament d'acord i, per tant, hi votarem a
favor. Creim que el que es constata amb aquest llistat és que
no s'està fent, ni s'ha fet tots aquests anys, prou esforç en la
matèria; creim que, de totes maneres, bo és l'acte de
contrició si ve el propòsit d'esmena, a veure si en aquests
pròxims mesos es veu una activitat i una intensificació en la
línia que proposa la ponència, especialment quant a la
qualitat sanitària i a les garanties de l'aigua depurada, com
avui al matí mateix es posava en dubte la qualitat de les
depuradores de l'aigua que surt de les depuradores de
l'Ibasan.

A una que ens abstendrem, començam per la número 20,
és aquella on es preveu que, si fos precís, es limitaria l'aigua
bona que s'ha de dedicar als reguius. Nosaltres podríem
estar d'acord amb qualsevol mena de mesura que potenciÏ
l'aigua reutilitzada en front e l'aigua, diguem-ne, potable, de
primera mà, però veim que, diguem-ne la contumàcia, a no
prendre cap mena de mesura respecte de les urbanitzacions
i respecte del nou creixement de residencials de lleure, ens
fa, fins i tot, mala música aquesta limitació respecte dels
reguius, quan no es fa en res més res. Això no obstant, i
com que en gran mesura hi podríem estar d'acord, sobretot
si l'aigua depurada és de qualitat, ens hi abstendrem.
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Als punts 21 i 22, ens hi abstendrem de moment, com a
mínim, perquè, malgrat podem estar d'acord amb el redactat que
tenen, estam molt més d'acord amb els redactats que nosaltres
proposam, perquè són molt més ambiciosos, es refereix que la
reutilització d'aigües depurades no ha de suposar una disminució
del nivell actual de reguiu, nosaltres creim que la manera de
garantir això és que l'aigua sigui molt barata per al pagès, i ens
agradaria que aquesta esmena, abans de la votació del punt, hi
fos incorporada. Quant al punt 22, per al nostres gust, és
absolutament insuficient. Constatar les dificultats, com hem fet
en aquesta ponència, de les aigües subterrànies, les dificultats
que tenen i els processos de salinització dels aqüífers que patim,
i quedar en una declaració tan genèrica com la del punt 22, ens
sembla, a totes llums, insuficient, creim que s'han de fer
declaracions d'aqüífes sobreexplotats, això és el que preveu la
llei, com a mínim hi ha d'haver mesures cautelars mentre el
(...)lògic no es pronuncia a aqueix respecte i, especialment, com
a mínim en aquells aqüífers on això ja és absolutament
inqüestionable per a tots els científics que els han estudiat, les
mesures haurien de ser immediates i no aquesta mena de
declaració de principis, que ens sembla del tot insuficient.

Al punt vint-i-tres, hi donarem suport, tot i que també es veu
que també és insuficient, respecte de la comunicació dels
aqüífers, però saludam i consideram molt positiu que a la fi el
Govern, després de desmentir-ho en diferents ocasions,
reconegui que hi ha un problema en el fet de comunicar aqüífers
superiors amb aqüífers inferiors, especialment per l'estratografia
de les Illes Balears, que pot suposar la salinització d'aqüífers o de
part d'aqüífers que són bons, perquè es buiden dins un altre
d'inferior que està salinitzat.

A favor de tot allò que siguin controls i intensificació dels
controls dels recursos hidràulics, dels punts 24 i 25.

Al punt 26, contents que a la fi el Govern vegi la importància
que es delimitin les zones inundables per als torrents, no fa
encara un any que es va denegar una proposta del PSM en aquest
mateix sentit, del nostre grup, però benvingut sigui aquest canvi,
per cert, deu voler dir zones inundables i no zones inundades, les
zones inundades, crec que, afortunadament, no importarà grafiar-
les, són zones humides i són ja a un altre catàleg. Nosaltres ara
volíem les zones inundables pels torrents.

Al punt 27, també hi donarem suport, encara que sigui, per
ventura, insuficient també, però aquestes indústries
d'emmagatzemament poden tenir una dificultat i és bo que hi
hagi les previsions mediambientals.

Al punt 28, ens hi abstendrem, i ens hi abstendrem
perquè no ens queda clar, tot i que tampoc no hi votaríem en
contra, perquè estam completament d'acord respecte que els
camps de golf hagin d'utilitzar aigües residuals, no s'ha
arribat a la concreció que nosaltres demanàvem, i era que
també hi entrin tots els camps de golf anteriors a la
publicació de la Llei de camps de golf, encara que fos
establint alguna mena de transitorietat, però s'havia
d'establir aquesta obligació.

El redactat del punt 28 és prou..., pareix realment rotund,
de fet, utilitza aquesta mateixa paraula, es limita de manera
rotunda, però deixa golf a fora, fins i tot golfs que no han
entrat en funcionament, no de la Llei de camps de golf, sinó
avui mateix, però que tenien una autorització que han
mantengut congelada o que l'han mantenguda dins un calaix
tots aquests anys, des dels anys 88, 87, 86 i més enrera; per
tant, creim que ja a aquestes altures, sobretot, s'hauria de dir
com a mínim que per a aquells que encara no l'han posat en
funcionament, l'aigua ha de ser depurada, i per a aquells que
estan en funcionament amb anterioritat a la Llei de camps
de golf, establir alguna mena de transitorietat.

Al punt 29, també ens hi abstendrem per la referència a
la dessalinització. La dessalinització d'aigua de mar en
aquest moment és utilitzada per part del Govern com la gran
salvació del que és el tema de l'aigua, ja no funcionen just,
quant a darrer recurs, amb una gran instal•lació perquè no
hi ha altre funcionament, com és la dessalinitzadora de
Palma o la d'Eivissa, sinó que es donen sistemàticament a
urbanitzacions i, fins i tot, a particulars per al consum
domèstic en sòl rústic. Creim que aquest tipus
d'instal•lacions, pel seu consum energètic, creen un altre
problema a un altre nivell, no pròpiament hidràulic, però
que serà un tercera planta a Mallorca i d'altres problemes
afegits a les illes de Menorca i d'Eivissa. Per tant, en aquest
sentit, creim que les dessalinitzadores, per ventura, no es
poden descartar en absolut, sí les potabilitzadores d'aigües
salobres, com nosaltres demanam, però les dessalinitzadores
(..) com a última ratio, com dic, potser no hagin de ser
descartades del tot, però no amb aquesta alegria, que és la
que nosaltres veim dins el Govern balear.

Quant als punts següents, ho veim positiu, sobretot, hi
insistim també, aquest compromís de les juntes insulars
d'explotació, llargament recordat en aquest parlament, i
distints compromisos, però, segons sembla, no arriben a bon
port. Nosaltres voldríem que no hi hagués juntes insulars
d'explotació, sinó que l'autoritat hidràulica acabàs per ser
l'illa; és evident també que no hi ha cap aqüífer que
intercomuniqui les distintes illes, i creim que és lògic, i
aquesta era la vocació, d'alguna manera confederal, de la
redacció de l'estatut, que tot allò que pugi fer una illa amb
els seus propis recursos, no importa que ho faci el Govern
balear, així ho entenem nosaltres, creim que, el Pla
hidrològic, és bo i correcte que sigui redactat per part del
Govern, amb les aportacions que hi poguessin fer les illes
que no han tengut ocasió, però, a partir d'aquí, la gestió i
execució hauria de ser insular, cosa que, desgraciadament,
aquest resultat de la ponència no preveu.
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Quant a la resta, res més a dir, en tot cas, ho matisarem, si hi
hagués un altre punt d'intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, jo voldria fer un reconeixement al treball de la ponència i a
l'esperit i esforç per tractar d'integrar resolucions que s'han fet
durant aquest treball. Voldria dir que d'aquets trenta-cinc
resolucions que es presenten com a resultat de la ponència, nou
provenen del Grup Socialista i, a més, aportacions a moltes
d'altres en la seva redacció definitiva, en concret, les aportacions
del Grup Socialista, encara que algunes han coincidit també amb
aportacions d'altres grups, són posar una data al Pla hidrològic,
en la redacció balear; allò de fer el pla d'explotació de cada
aqüífer dins el Pla hidrològic; la referència, encara que sigui una
mica genèrica,a la necessitat de promoure el consens social sobre
la necessitat d'estalvi; la introducció per via normativa de
l'obligatorietat de tarifes progressives a tots els centres de
consum, a tots els municipis, cosa que avui en dia encara no
existeix; que també hi hagi una norma, no tan sols les ordenances
municipals, en els casos que ho preveuen, sinó norma general
que obligui a comptadors individuals a tots els edificis nous de
caràcter plurifamiliar, o també aquesta norma que es demana
perquè els nous habitatges en sòl rústic tenguin sistemes
d'aprofitament de l'aigua pluvial; igualment, aquesta referència
al decret balear de 1987, que no s'aplica, per tal que s'apliqui, que
regula la declaració d'utilitat pública a totes les actuacions que
tenen per objecte les obres o les infraestructures agràries que han
de permetre la reutilització d'aigües depurades; la referència, que
és un compromís d'anys, reiterat no sé quantes vegades, sempre
per unanimitat aprovat, de les juntes insulars d'explotació, juntes
hidràuliques insulars d'explotació, o també l'acord també reiterat
i aprovat diverses vegades per unanimitat que és necessari un
control públic dels preus d'aigua en alta.

Dit això, també dic que nosaltres no estam en contra de cap
de les 35 resolucions, però, en termes generals, especialment pel
que fa a les que procedeixen, o a alguna de les que procedeixen
del Grup Popular, ens sembla que són les que marquen una mica
el to d'aquest document, doncs, ens semblen que són unes
propostes, en general, molt suaus, en general, poc incisives, i en
certa manera, intemporals, en el sentit que cap de les propostes
té un caràcter immediat o aborda problemes urgents o dóna una
prioritat pròxima a la solució o a les mesures a adoptar, sinó que
tot es planteja des d'un gran distanciament en el temps, com si els
problemes no fossin en cap cas problemes de màxima urgència.

Per tant, en alguns casos, nosaltres ens hi abstendrem, tampoc
no fa falta que digui exactament..., ja els veurem quan
hàgim de fer la votació, però, generalment, és perquè o les
redaccions són insuficients, en el sentit que hi ha altres
redaccions alternatives, les quals després veurem, una mica
més clares o més contundents, o bé perquè tenim alguna
diferència, encara que no sigui de manera suficient per
votar-hi en contra, amb el plantejament de la qüestió, per
exemple, quan aquí es parla dels deu anys, que hem de
recuperar els aqüífers en deu anys, bé, jo crec que això dels
deu anys, els deu, és una xifra mítica per al Govern balear,
fa els plans deu, s'endeuta a deu anys, i ara vol recuperar els
aqüífers en deu anys, però, apart d'això, no hi ha cap
justificació, no hem trobat enlloc que digui no, els deu anys
són el resultat de tal projecció o de tal evolució dels
aqüífers, no, simplement, deu anys, queda bé, és un pla deu,
però hidrològic.

Quant a ajustar-se estrictament a les directrius del Pla
hidrològic, és clar, nosaltres vàrem tenir diferències amb les
directrius del Pla hidrològic, i, per tant, com que hi vàrem
tenir diferències, les mantenim en el moment que aquí es fa
una reafirmació de les directrius del Pla hidrològic, quant a
jerarquització d'usos.

Quant a les obres previstes en el Pla hidrològic, bé, aquí
se'n citen algunes, quatre, de les quals voldria cridar
l'atenció sobre el punt d), apartat sis, a la proposta sis, quan
diu que s'han de gestionar de forma coordinada els recursos
hidràulics d'Eivissa i de Formentera. Ho veig un poc difícil,
la veritat, fora que es faci una conducció entre les dues illes,
que es coordini l'explotació de les dessalinitzadores
d'Eivissa i de Formentera, supòs que no és això el que vol
dir, però bé, la nostra diferència no és aquest, aquest és una
redacció una mica confusa, la nostra redacció és que les
directrius del Pla hidrològic, quan parlen de les obres, ho
fan de coses amb què no estam d'acord, encara que aquí no
se citen, són dins aquest punt, com són l'explotació de les
Ufanes, que és una qüestió summament delicada i que, tal
com nosaltres ja veníem anunciant quan discutíem el Pla
hidrològic, quan hi ha hagut debats en el Parlament en
matèria de política hidràulica, hi hem insistit diverses
vegades, i ara es confirma la seva explotació dia a dia, i
després, tampoc no es fa menció de l'existència de
dessalinitzadores d'aigua salobre, i nosaltres també volem
exposar aquí la nostra radical oposició que es continuï
empobrint o deteriorant els aqüífers mitjançant l'explotació
per dessalinització d'aqüífers que ja estan deteriorats.

Hi ha coses que no repetiré perquè ja he sentit que les
plantejava el portaveu del Grup del PSM, com és aquesta
falta absoluta de concreció, d'adoptar mesures preventives,
i després veurem com les mesures preventives, quan es
proposen amb una certa claredat, són rebutjades per qui
proposa aquest text.
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I a la resolució 21, jo hi mantenc, encara que s'ha discrepat
del meu punt de vista, però ja ho he exposat en ponència, que la
redacció, tal com es'ha fet, que diu que la reutilització d'aigües
depurades per a l'agricultura no ha de suposar una disminució del
nivell actual de reguiu ni disminució de les dotacions que
actualment es destinen a l'agricultura, la nostra interpretació no
pot ser d'altra que la que es després d'aquesta redacció, i és que
si no es pot tocar la dotació ni la superfície que actualment es
rega amb aigua potable, vol dir, idò, que la utilització d'aigües
depurades s'ha de destinar necessàriament a nous reguius, i
nosaltres consideram que això és un error, i encara que no sigui
una obligació i sense disminuir de forma forçada la potencialitat
de reguiu que actualment hi hagi, s'ha d'anar a una substitució de
les aigües bones per aigües reutilitzades per a reguiu agrícola i
en funció de la qualitat específica d'aquestes aigües depurades.

Respecte del punt 27, que parla de les benzineres i del
conflicte, del problema de contaminació hidràulica que poden
suposar, per tant, l'exigència d'una tramitació especial davant
l'administració hidràulica, voldria dir, i em pens que la idea no
era meva, però la tenc anotada, perquè l'assumesac, que no basta
amb això, s'hi hauria de fer menció a altres tipus de contaminació
hidràulica que no són exactament les benzineres, com són, se'n
va parlar, les bugaderies industrials, simplement la infiltració en
la terra d'aigües pluvials contaminades, contaminades, per
exemple, perquè són aigües que han discorregut per carreteres o
que han discorregut per vies urbanes, i, per tant, estan fortament
carregades de tot el que són els elements que hi ha a la calçada,
i que s'infiltren en la terra per evitar-ne el bombeig o el trasllat
a un punt d'embasament, etc.

Igualment, en una primer lectura, està bé, que els camps de
golf s'han de regar de manera rotunda amb aigües residuals
depurades, això està bé, el que passa és que quan es fa la
referència a la Llei de camps de golf, és quan això empitjora,
perquè, és clar, la Llei de camps de golf regeix a partir d'un
determinat moment i, com ja ha dit el Sr. Alorda, això no resol
el problema dels camps de golf que reguen actualment amb aigua
bona i dels camps de golf que no reguen amb res, perquè encara
no existeixen, però que estan autoritzats, i no se'ls ha pogut
aplicar la caducitat a l'autorització o tenen llicència d'obres que
van allargant per voluntat municipal, a aigües potables, que no
queden recollits dins aquesta redacció però sí que queden
recollits a una redacció alternativa que després veurem.

Quant a la dessalinització d'aigua de mar, a més de la
dessalació de les dessaladores que ja es preveuen al punt 6, quan
parla de les obres principals del Pla hidrològic, hem de dir que
nosaltres, en principi, creim que és una apel•lació excessiva a la
dessalació, que realment, fetes les grans obres principals, hauria
de ser la racionalització dels recursos hidràulics, la reutilització
de les aigües depurades la que hauria de dur l'equilibri hidràulic
a les Illes Balears, sense necessitat de noves dessaladores, per
suposat, que, en cap cas d'aigües salobres, però tampoc d'aigua
de mar.

Bé, i aquest és el nostre punt de vista, en conjunt la
valoració és favorable, ja que no votarem en contra de cap
dels punts, si bé hi haurà algunes abstencions motivades per
les raons que he donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Triay. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
manifestar, en primer lugar, la satisfacción del que les habla
por el documento aprobado en ponencia, documento que,
como ya se ha dicho, recoge propuestas de todos los grupos
presentes en esta cámara, en mayor o menor medida, pero
yo creo que con un ánimo de buscar unanimidades o de
buscar consensos, y estas propuestas que salen de la
ponencia, por lo tanto, van a ser apoyadas en su totalidad
por el Grupo Popular, propuestas que nosotros creemos que
hacen referencia a los grandes temas que rodean el
problema de escasez de agua en Baleares, y que esperamos
que estas propuestas que salen hoy del Parlamento, que
saldrán hoy del Parlamento, tengan reflejo posteriormente
en la actuación de todos, tanto de las administraciones
implicadas, recordemos que en el tema del agua, no
solamente el Gobierno balear o solamente los
ayuntamientos son los implicados, sino que son todas las
administraciones que tienen en este momento competencias
en las Islas, unas en mayor medidas, otras en menor medida,
y también por supuesto que tengan su reflejo en las
actuaciones sobre los particulares y sobre la demanda y
sobre el uso que los particulares, tanto sean ciudadanos de
base, como sean empresas, empresas turísticas, tengan sobre
el recurso del agua.

También hay que tener en cuenta algo que no creo que
se tenga que olvidar, lo que hoy se aprueba aquí son
propuestas para dar unas posibles ideas sobre lo que se tiene
que hacer y para instar a las administraciones que hagan
cosas, para recomendar a los particulares cómo tienen que
usar este bien, pero no es una ley lo que se está aprobando
aquí, y por lo tanto, las propuestas tienen que tener la
redacción que tienen que tener y no determinar redacciones
que se les quieren dar en las que se obliga a determinadas
administraciones a hacer cosas que solamente se pueden
obligar por medio de una ley o a través de los debates
presupuestarios y, por lo tanto, y como diré más adelante y
como veremos después, el Grupo Popular no ha querido
entrar en un debate presupuestario ni en un debate
urbanístico, que creemos que no es el foro adecuado. 

Tiene que haber, por supuesto, un debate presupuestario
en cada administración, tiene que haber por supuesto un
debate urbanístico, que lo está habiendo, y que, sin lugar a
dudas, el tema del agua tiene que verse reflejado en estos
debates, pero no al revés.
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Nosotros creemos que los temas importantes que se aprueban
en esas propuestas, como es todo lo que tiene que ver con el Plan
hidrológico, con las infraestructuras que se están apoyando, tanto
desaladoras, como conducciones, como trasvases, como
depuradoras, como todo tipo de infraestructuras que se puedan
ir aplicando, así como todos los puntos referidos a
concienciación ciudadana o todos los puntos referidos al control
de la demanda, tanto turística, como privada, como industrial,
todo aquello que tiene que ver con las tarifas, con el precio del
agua en alta, con los contadores, con el agua de lluvia, todo lo
que tiene que ver, en especial, que es un gran consumidor, un
sector que es un gran consumidor de agua, como es el sector
agrícola, todo lo que tiene que ver, por lo tanto, con el riego,
todo lo que tiene que ver con el agua depurada y sus usos, y todo
lo que tiene que ver con el control de acuíferos y explotaciones
y su contaminación, creo que son grandes temas que se tocan en
estas propuestas que hoy seguramente se aprobarán.

Estamos, por lo tanto, satisfechos del trabajo que se ha
realizado, aceptamos, por supuesto, otros puntos de vista y los
respetamos, no quiere decir que podamos estar absolutamente de
acuerdo en todos y por eso habrá propuestas presentadas por
otros grupos que posteriormente no votaremos a favor, pero en
ningún momento creemos que se debe hacer, como ya he
repetido antes, de este documento o de este debate que hoy
tenemos aquí, un debate urbanístico o un debate presupuestario.
Y en este sentido, nosotros nos lo hemos planteado y creo que de
alguna manera, por lo menos este criterio del grupo mayoritario,
ha quedado reflejado en el documento.

Por tanto, como ya he dicho, votaremos a favor de todas las
propuestas que vienen de ponencia y posteriormente
manifestaremos nuestra opinión sobre los puntos que han
quedado pendientes del resto de grupos. Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Bueno, siguiendo el orden que habíamos
establecido, ahora pasaríamos a defender cada grupo y entablar
un pequeño debate sobre las resoluciones, las propuestas que hay
presentado tanto del Grupo Nacionalista-PSM como el Grupo
Parlamentario Socialista, y que no han sido reflejadas en este
informe de ponencia.

Por lo tanto, los ponentes tendrán tiempo ilimitado para
defender, y luego se posicionará cada uno de los grupos con
respecte a estas propuestas. Por parte del Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat un conjunt
de 22 propostes, no vol dir que siguin exhaustives, però creim
que efectivament, sí que enriquirien i donarien un altre caràcter
i una aposta més ambiciosa si fossin aprovades, als que han estat
els treballs de la ponència.

En primer lloc, creim que la primera proposta és una mesura
que s'hauria d'haver pres ja fa anys, que és declarar
formalment aqüífers sobreexplotats aquelles unitats
hidrogeològiques amb greus problemes de salinització.
Aquesta és una mesura que prevé la Llei d'aigües, que la
contempla precisament com una mesura que s'ha de prendre
davant els aqüífers sobreexplotats, i que en  ls situació en
què es troben determinats aqüífers de vorera de mar
especialment, però també dins l'interior de les Illes Balears,
creim que és ben hora de fer-la.

Es va (...) l'any 69, quan amb motiu d'una llei per mor de
l'escassesa d'aigua aleshores, es va establir una moratòria
fins i tot d'autoritzacions, que no va ser aixecada fins
després d'un estudi, on miram tots les recursos, l'any 73 es
publica un decret en el qual se sotmeten a autorització
prèvia totes les noves extraccions d'aigua. Haurà estat
aplicada amb major o menor rigor aquesta regulació,
nosaltres en som més aviat crítics, però hem de reconèixer
que en aquell moment, l'any 1969, ja s'era conscient d'un
problema greu. Desgraciadament, el que no es va fer va ser
protegir determinades unitats hidrogeològiques amb unes
mesures més importants, i després, amb el gran augment
d'extraccions dels anys 70, 80 i dels anys 90, no s'ha pres
cap mesura ni una.

Creim que ara és le moment, si es volen recuperar tant
si són en deu anys, com en més o en menys, la primera cosa
que s'ha de fer és protegir-los, i mentrestant es protegeixen
hi ha d'haver una mesura cautelar que les noves
autoritzacions no puguin extreure aigua d'aquestes zones
afectades, perquè en aquests moments fins i tot es donen
com a subministraments de nous assentaments de població,
amb vocació de lleure, a través del nostre grup som ben
conscients que la població resident estricta haurà de fer
l'esforç que faci falta perquè tengui aigua de qualitat, i si no
n'hi ha de qualitat, serà salada, però se li ha de subministrar
aigua de qualsevol manera, però no necessàriament establir
i garantir subministrament als nuclis de població d'aquests
aqüífers salinitzats.

En la mateixa línia, i en el segon punt, feim una reflexió
sobre com és que es pot garantir el subministrament d'aigua
a la capacitat d'habitació que hi ha prevista al planejament
actual, a nosaltres no ens sembla raonable que dins una
reflexió sobre l'aigua no es pensi amb els principals
consumidors, tant si és l'agricultura, com si és el turisme,
com si és la població, i pensar les solucions als problemes
plantejats, les solucions tant poden ser de caràcter curatiu i
quirúrgic, que són molt agressives i que hem de mirar
d'evitar, i les que, evidentment, són del tot recomanable, que
són les de caràcter preventiu. Per tant, nosaltres creim que
per fer una ordenació del territori assenyada, s'ha de tenir en
compte l'aigua. I des del moment en què s'ha de tenir en
compte l'aigua i amb quines condicions, les ha d'estudiar
una ponència creada ad hoc, si hi ha un problema
d'escasessa d'aigua, com resa el títol de la ponència, és
perquè hi ha un excés o una important població resident i
especialment visitant, que n'és una gran consumidora, i això
no es pot ignorar a l'hora d'analitzar aquest problema.
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Per tant, nosaltres instam que l'avantprojecte de Directrius
tengui en compte aquesta realitat, per tant, les Directrius que
seran un document que aprovarem molt ràpidament, segons
sembla, vàrem aprovar que s'havia de dur i aprovar dins l'any 98,
per unanimitat en aquesta cambra, no fa gaire, per tant hauran de
tenir en compte, naturalment, naturalment, com és que se
subministra aigua a les activitats econòmiques i a la població que
prevegin aquestes directrius. Això és el que nosaltres demanam.

Per fer-ho amb una mica de seny, creim que s'ha de fer una
moratòria dels nous assentaments mentrestant discutim d'on
treim l'aigua per a aquest subministrament. Nosaltres ho limitam,
com dic, a aquests assentaments amb vocació de lleure.

Per altra banda, tampoc no entenem que es digui que no hi ha
un debat urbanístic, hi ha moltes mesures del caràcter d'aquesta
ponència, que són recomanacions als ajuntaments perquè les
incorporin als seus planejaments generals. N'hi ha una que
nosaltres valoram positivament, que ha proposat el nostre grup,
respecte de tota una sèrie de mesures o tota una sèrie
d'obligacions que els plans general haurien de preveure per
reutilitzar aigua en sòl rústic, per a les dobles xarxes, per a tota
una sèrie de mesures que són de caràcter urbanístic en tant que
seran els plans que les implementaran o que les exigiran, perquè
si no les exigeixen els plans, no sabem a què ve posar-les damunt
un document, a no ser que sigui pura retòrica i ganes de fer veure
que es té una sensibilitat, tot i que no es té cap interès a actuar.

En el tercer punt, creim que és una reflexió respecte del preu
de l'aigua. L'aigua és un recurs escàs, però un recurs essencial,
ningú no pot viure sense aigua i cap activitat econòmica no es
pot posar en marxa sense aigua, això significa que és un bé social
de primer ordre, les solucions al problema de l'aigua no poden
passar per augmentar el seu cost sense cap mena de problema. És
a dir, aquesta solució fàcil de, si no hi ha aigua la fabricarem,
mentre el cost de fabricació suposi encarir-la d'una manera
notòria no pot ser una solució presa a la lleugera. Treure aigua
d'un pou costa de l'ordre de 12 pessetes el metre cúbic, treure-la,
mentre que la dessaladora, crec recordar que era la de
Formentera, que se n'anava a les 450 pessetes, en qualsevol cas
hi pot haver l'oscil•lació entre 250, 300 pessetes l'hectòmetre
cúbic, perdó, o el metre cúbic, devia ser, perdó, el metre cúbic,
que hi ha moltíssima diferència respecte del que és treure aigua
d'un pou i el que és fabricar aigua. Per tant, creim que això s'ha
de tenir present a l'hora de fer nous assentaments.

Al quart punt, i crec que també referit amb el 5è i el 6è,
i el 7è, és una obsessió del nostre grup que, evidentment, no
hi participa gens el Partit Popular, i és una diferència també
important respecte de com nosaltres ens atracaríem a la
problemàtica de l'aigua. Nosaltres reivindicam que la
"publificació" de l'aigua, que ha estat "publificada". L'any
1985 surt una llei que diu que tota l'aigua és pública, tota
l'aigua és pública, ara bé reconeix i, d'alguna manera, per
tant, admet que l'aigua que s'explotava privadament a 1 de
gener del 1986, és de caràcter privat i s'ha de mantenir dins
la titularitat privada. És correcte, evidentment, és la previsió
legal. Ara bé, quina era aquesta aigua, és impossible que un
gestor públic que té un problema d'aigua no s'interessi per
saber quanta d'aigua pública utilitza en aquests moments, i
a un molt bon preu, un titular privat que no hi té cap dret.
Posem el cas de les (...) que nosaltres demanam, que l'únic
que demanam és que s'aclareixi la situació jurídica d'aquesta
aigua, s'arriba a la conclusió que no, que és aigua privada.
Ja està, evidentment no es podrà utilitzar.

Nosaltres estam convençuts, convençuts que l'aigua que
s'explotava a 1 de gener del 86 és inferior a la que s'explota
a 1 de gener del 98 o a 20 d'octubre del 1998. I, per tant,
demanam que es faci aquest estudi exhaustiu, que es mirin
totes aquestes extraccions privades, titularitats privades per
discutir-les una per una, si fa falta.

Per altra banda, també en el mateix sentit demanam que
s'inscriguin en els registres, que s'inscriguin als catàlegs i tal
i com preveu la Llei d'aigües que es posin multes coercitives
si així no es fa.

A més a més, demanam que s'apliqui el que diu la Llei
d'aigües, que diu que no se'ls atorgui protecció
administrativa. Ha quedat molt clar a partir de la Llei
d'aigües que el registre que dóna dret en matèria hidràulica,
no és el registre de la propietat, sinó el registre d'aigües, i,
per tant, tothom ha de passar pel registre d'aigües si vol
alguna protecció administrativa, i de cap manera no es pot
tolerar que l'administració doni titularitats privades d'aigua
sense que estiguin inscrites. Això és l'únic que demanam al
Govern balear que tengui en compte. Sembla més preocupat
el Govern a garantir als privats que gaudeixin i frueixin de
la seva titularitat d'aigua malgrat sigui abusiva, que no de
reivindicar per a si la propietat d'aquesta aigua.

El punt 8è és una reflexió també sobre la qualitat de les
aigües. Tenim un llistat de la Conselleria de Sanitat on una
quantitat important dels pous que es dediquen al
subministrament d'aigua potable a poblacions en aquests
moments, superen amb escreix els 200 punt (...) de clorur
per litre, ara no record aquesta mesura química, com
s'esmenta, però, en una paraula, és aigua prou salada. Se
superen les recomanacions de l'AU, de la Unió Europea
recollides per la normativa espanyola. És cert que és tan sols
una recomanació, i com a tal no és una prohibició, però
superar-la en cinc, en sis, en quatre vegades, creim que ja és
preocupant.
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En qualsevol cas, l'únic que nosaltres demanam és que no
s'admeti com a justificació de nous assentaments amb vocació de
lleure, aquells subministraments que no admetin, que no tenguin
el recurs d'aigua en condicions.

Un altre punt, el novè, es refereix als nitrats i als nitrits,
preocupants també, d'aigua contaminada, als quals no es pren
prou atenció.

Al punt 10, nosaltres arribam a una passa més envant d'on
s'arriba amb la idea que l'aigua en alta ha de ser a un preu
fiscalitzat, i demanam que el subministrament d'aigua a
poblacions, les concessions per a subministrament d'aigua a
poblacions, només s'atorqgui a ajuntaments. Evidentment,
l'ajuntament després podrà fer la gestió directa o indirecta del
servei, no hi veim cap mena d'inconvenient en la gestió indirecta
del servei, és ben recomanable probablement en molts casos,
però la titularitat de la concessió d'aigües ha de ser municipal.

En el punt 11, aprofit per fer una esmena in voce perquè una
altra vegada s'ha escolat el mateix problema que tenia la redacció
originària, i és que "el Parlament de les Illes Balears es
pronuncia en contra de qualsevol incentiu als pagesos a renunciar
al reguiu dels seus conreus". Surt al pas aquesta declaració a tota
una sèrie de recomanacions o de suggerència, més o menys
dissimulades, algunes de molt explícites que havia fet el Govern
balear devers l'any 95, en el sentit d'instar els pagesos, pagar als
pagesos perquè deixassin de regar. Creim que això no és de
rebut, realment el Govern darrerament n'ha fet una bandera, fins
i tot, en declaracions públiques i, per tant, confiam que no hi
haurà cap dificultat a aprovar aquest punt, que no va ser inclòs en
ponència.

El punt 12, també és sobre el domini hidràulic, privat, i és una
mesura de "publificació" més enllà de la Llei d'aigües, és la
mesura que s'ha pres al Parlament de Canàries i que nosaltres
saludam i que creim que amb la problemàtica semblant que tenen
els aqüífers canaris i els balears, seria molt bo que aquí la
copiassin. Es tracta de declarar públiques totes les aigües
privades que no passin pel registre. Ens sembla del tot raonable
i això és evident que només podria ser a través d'una llei, i
nosaltres demanam que l'aprovi aquest govern.

En el punt 13, també demanam una altra mesura legislativa,
perquè estam convençut que tota una sèrie de mesures que, com
hem comentat al principi, aquí es preveuen, només poden ser
eficaces si són previstes en textos legislatius, i és el tema de
l'aigua depurada en els camps de golf. El nostre punt 13 demana
que els camps de golf siguin obligats a regar amb aigua
depurada, sigui quina sigui la seva data d'obertura, en allò que
podríem transigir i arribar a alguna mena de transaccional, és a
posar terminis, alguna mena de transitòria respecte dels camps de
golf que funcionin o que es posaren en funcionament amb
anterioritat a la Llei de camps de golf, crec que és l'única
transacció lògica, tota la resta són voluntat de no voler resoldre
el problema de l'aigua, quant a afectant els camps de golf.

El punt 14 preveu les transferències als consells insulars,
naturalment a través de la Comissió Tècnica Interinsular i
la fórmula que el nostre estatut, respectuós amb la voluntat
i en l'opinió dels consells insulars, aquestes institucions
estimades i mimades pel nostre estatut, tot i que no sempre
ben considerades per determinats grups de la Cambra o, fins
i tot pel Govern que, a l'hora de transferir o modificar el
repartiment competencial entre Govern i consells, creim que
aquesta competència, com deia a la meva primera
intervenció, és lògic que sigui a nivell insular, com a mínim
a nivell de consells insulars, en el cas d'Eivissa i
Formentera, però no, no veim la necessitat que totes les
competències siguin residenciades al Govern balear.

En el punt 15 volem arribar una mica envant del que
havia fer respecte de les benzineres o altres punts
d'emmagatzament la proposta aprovada en ponència, i és
regularitzar tots els abocaments. És realment, tan sols, una
declaració de reconèixer que això no es fa, però que la Llei
d'aigües, evidentment, demana l'autorització i la llicència
per a tota mena d'abocaments, però tots som conscients que
això no es produeix. Hi ha una problemàtica de la (...)
d'aigües pluvials, hi ha una problemàtica respecte de les
aigües depurades que surten de les edars perquè no estan
adequadament depurades o fins i tot, com que hi van les
xarxes de pluvials, quan hi ha creixements d'aigua les
depuradores obrin comportes, això crea problemes a
particulars i hi ha abocaments d'aigües contaminants de
bugaderies i d'altres activitats que creim que, amb aquest
punt 15, els sortim a camí.

En el punt 16, demanam al Govern que no autoritzi, en
cap cas, potabilització d'aigua salabrosa. Les extraccions
d'aigua, en qualsevol punt, tenen un efecte d'embut, i com
més aigua s'extreu d'un punt, més gran és l'embut cap on
se'n va dins aquest aqüífer. Per tant, qualsevol extracció per
potabilitzar, significa extraccions molt potents que afecten
indubtablement un arc per davall del pou d'extracció.
Nosaltres consideram que això no és raonable en absolut,
que a més no contribueix gens a potabilitzar, a millorar la
potabilització de l'aqüífer que hi ha soterrat, sinó que, com
que es continuen extraient d'una manera molt potent, hi ha
un problema greu damunt l'aqüífer, i a més a més, les aigües
posteriors, les aigües que s'han de rebutjar, tenen una
quantitat de sal extraordinària, una vegada rebutjades per la
potabilitzadora, i són un focus de contaminació també molt
potent, que està dins l'interior, perquè la potabilitzadora
evidentment és a l'interior.
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Creim que si hi ha d'haver alguna mena d'instal•lació de
dessalació ha de ser sempre dessaladora d'aigua de mar, a més és
evident que la mar no s'utilitza com aigua potable, no és
recuperable com aigua potable i, per tant, feim una política
intel•ligent. El que nosaltres hem vist és que va començar Son
Tugores, dient que era una instal•lació absolutament provisional,
ja s'ha ampliat, ja s'han gastat mil de milions de pessetes en una
instal•lació provisional, i ja es veu a mig termini, com a mínim,
com una gran obra d'inversió de la qual, si bé de tot d'una,
d'alguna manera es disculpava a través de la provisionalitat, avui
ja és una medalla que es posa directament el Govern balear i
Emaya. Creim que és un error, un error d'estratègia important i,
per tant, demanam que això no només no es torni a fer, sinó que
es prevegi el tancament de les instal•lacions existents i afegim un
termini prudent, perquè evidentment quan es fan inversions
milmilionàries, com a mínim, s'han d'haver amortitzat
mínimament perquè tampoc no hem de fer actuacions
absolutament antieconòmiques.

En el punt 17, creim que és bo que de tant en tant les
administracions facin alguna mena de mea culpa, aquesta gran
"xapussa" que ha suposat l'operació vaixell, que ens ha posat, jo
crec que en boca de tots els ciutadans, a les administracions en
general i, per tant, als que d'una manera directa i fins i tot
indirecta en som responsables, del fet d'haver de gastar 8.000
milions de pessetes per dur aigua que una vegada que s'ha gastat,
ja està, ha desaparegut. No és una gran inversió, amb 8.000
milions de pessetes es poden fer moltes de coses que queden per
a generacions i generacions, no estic pensant en una piràmide,
però sí que hi ha moltíssimes de coses que queden per a sempre
més, mentre que l'operació vaixell ha arribat, encara es paga,
però ha desaparegut.

Creim que és bo que entonem tots plegats el mea culpa, que
aquest parlament ho faci, i jo crec que cadascú amb l'aliquota
part que li correspon, nosaltres bàsicament d'haver estat mirant-
ho, però vaja, en qualsevol cas, el Parlament de les Illes Balears
creim que és bo que ho constati i que vegi i reconegui que, com
a mesura no ha de tornar a ocórrer, no ha de tornar ocórrer. S'han
de prendre les mesures de precaució, s'han de prendre les
mesures d'ordenació del territori, s'han de prendre les mesures
necessàries, perquè això no torni a passar.

Al punt 18, demanam que s'assessori i es promoguin
constitucions de comunitats de regants, no entenem per què no
es va admetre en ponència, de fet, efectivament, se'n va aprovar
una del nostre mateix grup que era un poc més ampli, que eren
les comunitats d'usuaris i creim que era una aportació positiva,
fins al punt de donar l'enhorabona a la comunitat d'usuaris de sa
Marineta, nosaltres estam convinçuts que amb les seves alertes
és qui ha aconseguit que s'aturassin les extraccions a determinats
moments, però ara les comunitats de regants, si realment volem
que el pagès regui amb aigua depurada, crec que és el mecanisme
més útil. Nosaltres hem constatat i ho hem denunciat aquí en
distintes ocasions que tota comunitat que s'intenta crear com la
de Campos, només troba entrebancs burocràtics, en comptes
d'anar-hi l'administració hidràulica o l'administració agrària i
dur-los damunt la mà i passejar-los de maneta per totes les
finestres o dir-los, "quedau a ca vostra que nosaltres vos
resoldrem tots els problemes i vos durem els papers a ca vostra,
ben arreglats, i vos durem l'aigua", sembla que els fan passar per
un viacrucis respecte de crear aquesta comunitat. Creim que és
un mal plantejament i demanam i confiam que s'aprovi aquest
punt 18 per part de tota la comissió.

Al punt 19 demanam, és un leit motiv de tots els punts,
protegir la titularitat pública de les aigües subterrànies, ho
són, no estam inventant res, ses Ufanes, concretament
aquesta que ara comentam, és aigua pública, absolutament
pública, perquè a 1 de gener del 86 no s'utilitzava per a res,
per tant és pública; ara sembla ser que qualcú ho dubta o
podria ser que algú ho dubtàs, i jo crec que en política
hidràulica i en aquests moments ens convé ser
extraordinàriament prudents, sembla ser que quan un
promotor d'aigua compra una finca a un preu molt important
i diu que això li servirà perquè necessita aigua, pot ser que
s'hagi pensat que l'aigua que hi ha sota terra sigui seva, jo
crec que és bo que aquest parlament li recordi que no, que
a partir de l'any 85 això no és així, i que aquesta aigua
s'utilitzarà a través de concessions administratives, segons
com sigui l'interès públic i així com convengui a l'interès
general. A posta ens interessa que quedi constància d'aquest
punt i que sigui el Pla hidrològic que ho prevegi.
Desgraciadament, si el Pla hidrològic l'aprova el Govern
balear, probablement ràpidament es donarà una concessió
privada a algú, però, en qualsevol cas, haurà estat una
decisió presa per una institució democràtica i dins els
òrgans, diguem-ne, dins la previsió legal, de cap manera que
qualcú faci un pou i es pensi que l'aigua és seva.

Al punt 20, volem ajudar ja el Govern i el Partit Popular
en general que posi en marxa la previsió que hem aprovat en
ponència, que és que hi hagi tarifes progressives, com que
tots estam d'acord que hi ha d'haver tarifes progressives, hi
ha una part d'aquesta tarifa que la pot fer el Govern, que és
la del cànon d'aigües, si volem tarifes progressives hi hem
d'eliminar la tarifa fixa. Com que hem d'eliminar la tarifa
fixa del preu de l'aigua, un dels seus components és el
cànon, demanam que eliminem la tarifa fixa del cànon
d'aigües i anem tots plegats a la progressiva. Sona un poc
estrany que demanem als ajuntaments que apliquen de les
seves, ara taxes, fins abans d'ahir preus públics i ara taxes
d'aigua en tarifes progressives, mentre que una cosa tan
semblant com el cànon d'aigua, tengui tarifa fixa i tenir la
valoració.

En el punt 21, també una altra constatació, perquè no es
cometin errors al futur que és que si com es pretenia
s'haguessin tret 8 hectòmetres de sa Marineta, i 7
hectòmetres cúbics del por Binissalem-Sencelles, l'aqüífer
s'hagués salinitzat, això ha quedat, jo crec que ben constatat
amb els distints membres presents a la Comissió o els
convidats, com ho han comentat, en aquests moments
s'extreuen de l'ordre de 3, 4 hectòmetres cúbics de sa
Marineta, tot sol, per tant no són els 15, sinó els tres o
quatre, i la comunitat d'usuaris ha demostrat o ha fet el crit
d'alerta del fet que més de tres o quatre hagués suposat
salinització, i el bo que el Parlament constati de cara al futur
que això hagués succeït.
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I en el punt 22 i final -i agraesc, ja que s'ha (...) tot el debat,
el temps i la paciència que ha pogut tenir el president amb
aquesta exposició- és una esmena a un punt que ha quedat
incorporat, una esmena al punt 23, respecte d'un punt que era el
de la comunicació d'aqüífers superiors i inferiors dels distints
estrats, que des del nostre grup consideràvem important i que
hem saludat en positiu que això fos reconegut pel Govern balear
després de negar, jo crec que per activa i per passiva, la seva
importància, però creim que ara hi hauria d'haver encara una
passa més, i és un compromís, després d'haver constatat que
aquest tema és delicat, després d'haver vist que això no ha de
tornar a succeir, veure que com a mínim en els llocs on aquesta
activitat que fins ara s'ha fet amb total impunitat és especialment
perjudicial, hi hagi un compromís de segellar les
intercomunicacions. Segons els nostres informes (...) el Sr.
Pericàs concretament, que ha estat un senyor que des de la seva
experiència, diguem-ne que un poc diletant, ha estat qui ha posat
els punts sobre aquest tema, creu i jo crec que documenta prou
àmpliament que això és possible; és cert que en determinats
casos resultaria molt complicat i en determinats casos,
probablement, la importància dels aqüífers que es posen en
comunicació no compensaria la despesa, però hi ha d'haver algun
compromís: nosaltres suggerim aquest de les intercomunicacions
perjudicials existents, però podríem transaccionar que quedàs
ben aclarit quines hagin de ser, però, en qualsevol cas, hi hauria
d'haver un compromís del Govern, creim, o una instància al
Govern perquè assumís aquest compromís, per part d'aquest
parlament, de segellar les intercomunicacions d'aqüífers que
s'han fet durant tots aquests anys. Creim que ha quedat, com dic,
provat que algunes d'elles han estat greus, són greus perquè es
mantenen unides i que, per tant, per recuperar aqüífers una cosa
que s'ha de fer és segellar i, a partir d'aquí, l'aigua de pluja
mateixa i la mateixa regeneració de l'aqüífer ens suposarà tenir
algun aqüífer nou amb aigua potable.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Como saben, ahora para fijar posición de
los grupos de menor a mayor, si quieren... Tiene la palabra, por
parte del Grupo Mixto, el Sr. Alorda. Perdón, el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de la completa i
exhaustiva explicació que ha fet el Sr. Alorda de les propostes
del seu grup, del Grup Parlamentari Socialista, degut al fet que
crec que poca cosa s'ha d'afegir i donat que he tengut accés a
aquestes propostes fa pocs minuts, diré simplement que d'una
lectura ràpida, (...), que es diu ara, d'aquestes propostes i sentint
els comentaris de justificació que de cada una d'elles ha fet el Sr.
Alorda, diré que des del Grup Mixt pensam que aquestes
propostes suposen una millora evident, una millora evident, del
document tal com ha quedat i que, per tant, ajuden a concretar i
a afinar una mica més i, per tant, crec que seria molt convenient
que tots els grups els donàssim suport. Com a mínim tendran el
suport, totes i cadascuna d'elles, del Grup Mixt. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Por parte del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida tiene la palabra el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull anunciar que
efectivament nosaltres també donarem suport a totes les
propostes presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Crec que aquí hi ha, o pensam que aquí hi ha una
feina rigorosa que afecta la gestió de la política hidràulica
i que jo crec que racionalitza d'una manera molt important
tota la política hidràulica. Des d'aquest punt de vista,
l'acceptació d'aquestes propostes nosaltres pensam que seria
una millora important en la gestió d'un recurs que és escàs
a la nostra comunitat, malgrat que aquí, en aquesta
ponència, o, perdó, en aquesta comissió no permanent per
a l'estudi del problema de l'escassesa de l'aigua,
efectivament hi ha un problema filosòfic i conceptual
d'inici, que ha expressat abans el Sr. Maurici Rovira en una
de les seves intervencions, que és que efectivament es pugui
opinar que els temes, per exemple, referits al creixement
urbanístic són independents del tema política hidràulica i
que no afecten les preocupacions l'aquesta comissió.
Lògicament això és una diferència conceptual important:
significa, des del nostre punt de vista, que es renuncia a
entrar en consideracions relatives a allò que des del nostre
punt de vista suposa una major pressió sobre aquest recurs
escàs que és l'aigua, però -insistesc- dins l'àmbit limitat en
el qual una mica s'ha obligat a treballar a aquesta comissió,
nosaltres pensam que les propostes del PSM la veritat és
que enriqueixen molt el debat que fins ara hi ha hagut en
aquest parlament, i que suposen una aportació molt
interessant per resoldre els problemes dels recursos
hidràulics a la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
termes generals estam d'acord amb aquest paquet de
resolucions complementàries, vint-i-dues, que proposa que
el Grup Parlamentari Nacionalista, però voldria fer alguns
comentaris, a pesar que les votarem totes a favor. 
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Un comentari és, per exemple, en relació a la proposta
tercera, que fa referència al fet que no s'utilitzaran
transvasaments d'instal•lacions de potabilitzadores o
dessaladores quan la seva construcció es faci necessària per al
subministrament de nous assentaments amb vocació de lleure i,
en aquest casos, no s'utilitzarà el nou creixement. Nosaltres no és
que no estiguem d'acord amb aquesta idea, el que passa és que
creim que hi ha com una excessiva autocensura per part del Grup
Parlamentari Nacionalista en aquesta qüestió, en el sentit que jo
crec que els poders democràtics han de decidir què és el que
volen créixer i que és el que no, quin ús volen fer del territori i
quin no, i una vegada decidit quin ús es vol fer del territori, en
cada cas concret o en general, jo crec que el més adequat és
acudir a la resolució que tots hem defensat en algun moment, i
és que hi hagi una xarxa pública en alta que garanteixi, amb
igualtat de condicions, aigua potable a les xarxes de distribució
i, per tant, no fer un plantejament a la inversa perquè en aquest
sentit ens hem de centrar en definir quina política territorial es
vol fer, quina ocupació del territori es vol fer, quins usos es volen
posar sobre el territori, perquè encara que li sàpiga greu, al
Sr.Alorda, el territori és limitat, però l'aigua es fabrica, i és així;
per tant, és un fet objectiu; territori, no s'en pot fabricar, llevada
l'experiència holandesa, sempre citada, etc., i menys territori
turístic, i menys territori de valor paisatgístic, però l'aigua sí. Per
tant, el punt central d'aquesta discussió és el punt de l'ús i de la
gestió del territori, entenem nosaltres.

Quant al punt..., la proposta número 8 proposta com a
objectiu 200..., em pens que són mil•ligrams -parl també de
memòria, com ell- de clorur per litre, no? Bé, això és fantàstic,
200 mil•ligrams; això ho diu no sé quina organització mundial,
de la Salut o la que sigui, és una recomanació, però jo no crec
que a les Illes Balears hi hagi cap aprofitament hidràulic que
tengui menys de 200 mil•ligrams per litre. Jo crec que això és
una norma o una recomanació que, per a països que tenen grans
masses d'aigua dolça, llacs i rius, etc., idò està molt bé, però
resulta que el Mediterrani això és de molt difícil per no dir
impossible consecució, a no ser que dessalem tota l'aigua d'una
manera generalitzada per rebaixar massivament la seva salinitat
i, per tant, volia deixar aquí constància que em sembla un
requeriment com a molt excessiu perquè no som Finlàndia ni
som Noruega, no som països que tinguem aquestes masses
d'aigua potable que, d'una manera normal, donin proporcions
baixíssimes de clorurs en la seva composició.

En relació al punt 13, que és molt important, estic totalment
d'acord, el tema dels camps de golf que es reguen amb aigua
potable, li voldria fer un recordatori: l'anterior conseller de Medi
Ambient, el Sr. Bartomeu Reus, jo ja no record exactament en
quina data, però record perfectament que es va comprometre, en
un termini determinat que era molt curt, que passaria de la
negociació a eliminar totalment, suprimir, l'aigua potable dels
golfs que encara la utilitzaven, i encara avui discutim altra
vegada aquest tema, i han passat anys, d'aquell compromís, i
encara pensam a veure a quin termini; això hauria de ser ja un fet
completament desfasat i no d'haver-lo de discutir avui, que se
utilitzi, amb la quantitat d'aigua residual depurada que hi ha i que
no s'aprofita, que es continuï utilitzant aigua de primera qualitat,
de primer ús, per regar camps de golf.

Naturalment vull destacar el punt 16, que fa referència
a la potabilització d'aigua salabrosa; ha fet menció a la
primera intervenció de l'efecte negatiu que té això i del
pèssim precedent que això és cap al futur perquè,
òbviament, en un futur, o en un present, és molt més
econòmic dessalar aigua que no és de la mar, sinó que és
aigua salabrosa, que dessalar aigua de la mar i, a més, no
s'ha d'anar a la vorera de la mar a cercar l'aigua de la mar
sinó que es té a qualsevol punt de l'illa però, clar, això és
una pràctica que necessàriament condueix al deteriorament
dels aqüífers que ja estan castigats i que ja estan
sobreexplotats i, per tant, jo crec que hauríem d'anar a la
filosofia inicial d'aquestes instal•lacions de dessalació
d'aigua salabrosa, que són les de Palma, que era que tenien
un caràcter temporal i que formaven part d'una solució
momentània, transitòria, i no d'una solució definitiva, com
ja en aquests moments tothom dóna per fet, per part del
Partit Popular i, òbviament, és absolutament rebutjable que
pugui ser una solució que es pugui repetir en el futur.

I bé, aquí sembla que tenim uns punts d'història, sobre
història del tema de l'operació vaixell. Sense cap dubte
l'operació vaixell va ser deguda a la imprevisió tant
hidràulica o hidrològica com d'ordenació territorial durant
anys, no hi ha cap dubte, va ser la culminació, la suma de
totes les contradiccions com a resultat d'aquestes
imprevisions greus, d'aquesta alegria, no?, d'aquest viure
sense preocupacions els creixements, sense complementar
les infraestructures ni posar límits a aquests creixements,
però fet l'anàlisi històrica de per què es va produir, no hi ha
dubte que l'operació va servir per, momentàniament, a un alt
preu, sense cap dubte, a un alt preu però momentàniament
durant dos anys poder solucionar l'impasse necessari per
posar en marxa noves instal•lacions definitiva. El que passa
és que al final tampoc la planificació ha estat prou bona
perquè les noves instal•lacions definitives encara no hi són
i, per tant, correm el perill de tornar a passar una altra crisi
de falta d'aigua potable, en quantitat suficient, però sense
cap dubte estam d'acord amb el PSM quan fa la valoració de
per què es va produir aquesta fortíssima, no diré inversió,
sinó despesa -una petita part va ser inversió però la major
part va ser despesa- també a deu anys, és un altre pla 10,
que els ciutadans durant deu anys pagaran, deu anys després
d'haver begut aquella aigua que van haver de dur de
Tarragona a un preu prohibitiu perquè la van pagar a
Tarragona a un preu molt més car que el que paguen els
tarragonins, que és una cosa que també s'ha de tenir en
compte i qualque dia s'hauran de cercar les raons de per què
això es va produir.

En relació a ses Ufanes ja no vull afegir més del que he
dit. Crec que és un projecte nefast, un projecte que a nivell
tècnic estava descartat pels responsables de la política
hidràulica de Balears i que quan semblava que això era ja un
malson que ja havia passat, idò ens tornam trobar que amb
una interpretació absolutament laxa del que és la Llei
d'aigües, idò un promotor està a punt d'aconseguir la
concessió d'unes aigües, no tan sols públiques, que per això
és una concessió, sinó d'unes aigües que, a més, es
desconeix totalment quines conseqüències pot tenir el seu
aprofitament per a usos urbans sobre el delicat equilibri de
tota la zona de Muro i de s'Albufera d'Alcúdia i Muro.
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Nosaltres hem defensat ja com a iniciativa separada i, per
tant, estam d'acord en el fet que aquí es recordi perquè no es va
aprovar, l'eliminació de la taxa fixa del cànon d'aigua i, per tant,
la progressivitat integral del cànon.

I repetesc que, en conjunt, nosaltres estam d'acord amb
aquestes iniciatives i les votarem totes a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Triay. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, para fijar la posición tiene la palabra el Sr. Mauricio
Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÒS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, y no debería
entrar en debate con otros grupos pero ha habido una alusión
directa, con nombre y apellido, por parte del Sr. Grosske, y ha
puesto en mi boca palabras que yo no he dicho o que, por lo
menos, se han entendido mal o que él las ha entendido mal. Yo
lo que he dicho y he dejado muy claro es que el debate del
urbanismo y el debate de la ordenación del territorio no se debían
hacer en este foro, y que el debate presupuestario tampoco. En
ningún momento he dicho que el agua tenga o no tenga que ver
con el urbanismo y en ningún momento he dicho que la escasez
del agua tenga o no tenga relación con el crecimiento o no
crecimiento. Por lo tanto yo en primer lugar quería dejar claro
eso: el debate del urbanismo se está realizando, yo creo que
todos somos conscientes de ello, demasiado conscientes, y, en
segundo lugar, el debate presupuestario viene cada año, cada
administración lo tiene y en este parlamento pues habrá un
debate presupuestario, como lo habrá en los consells insulares,
como lo habrá en los ayuntamientos, y es en ese debate en el que
cada administración y cada partido político tiene que tomar
postura en cuanto a las inversiones que desde aquí se
recomiendan o no se recomiendan que se hagan, pero lo que nos
parece excesivo es marcar cantidades, pero bueno, de este tema
hablaremos posteriormente.

Ahora, posicionándonos sobre las posturas, las
propuestas del Grupo Nacionalista, en primer lugar quiero
comentar que hay una propuesta muy similar presentada por
el Grupo Socialista, que es la primera, que hace referencia
a los acuíferos sobreexplotados, y sobre este punto ya
hemos dicho en multitud de ocasiones que tomar a priori
una postura en cuanto a la declaración de acuíferos
sobreexplotados puede conllevar unas consecuencias, tanto
legales como económicas, que pueden ser en un momento
determinado graves y que, por lo tanto, no se debe hacer en
ningún caso a la ligera. Yo en otras ocasiones he comentado
que había sentencias y se me ha pedido que las nombrase;
pues aquí las tengo: hay una del Tribunal Supremo del 30 de
enero del 96, de la Sala contenciosa-administrativa, y otra
del 14 de mayo del 96, también del Tribunal Supremo,
ambas dos sentencias haciendo referencia a dos recursos, el
382/94 i el 742/93; en esta dos sentencias se comenta de una
forma clara y evidente que el hecho de que la
Administración adopte determinadas medidas excepcionales
como pueda ser la declaración de acuífero sobreexplotado,
no quita que los titulares tienen todo el derecho del mundo
a reclamar indemnizaciones, y en ese sentido incluso se
plantean aquellas indemnizaciones..., y si alguien tiene
interés luego puedo pasar copias o puedo pasar referencias
de esas sentencias, pero lo que es evidente es que lo que ya
se ha propuesto y lo que ya se ha dicho por parte de este
grupo, es que lo importante en este tema es lo que el
Gobierno balear prevé que se haga a través del Plan
hidrológico, que es declarar acuíferos clasificados, trabajar
sobre los acuíferos, trabajar sobre aquellos que tengan
problemas, trabajar sobre aquellos que tengan tanto
problemas de contaminación como problemas de salinidad,
y no directamente declararlos sobreexplotados, de tal
manera que en esos acuíferos clasificados se puedan, en
determinados casos, suspender el otorgamiento de nuevas
autorizaciones y, sobre todo, controlar mucho las existentes,
de tal manera que no nos lleve a un camino sin salida en el
que nos podamos encontrar con unas obligaciones
indemnizatorias que sin lugar a dudas será peor el remedio
que la enfermedad.

En ese sentido, de entrada, de entrada, no aceptamos este
primer punto del Grupo Nacionalista: ya será en cada
momento el plan de explotación de cada acuífero el que
determine si ese acuífero en un momento determinado debe
ser declarado sobreexplotado o debe ser declarado
clasificado; en ningún caso aceptamos que se incoen los
expedientes en el plazo de un mes, y aunque sea en un plazo
distinto.
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En segundo lugar, cuando hablemos del Grupo Socialista,
también se hace referencia al tema urbanístico pero, bueno, me
voy a centrar en este momento en la propuesta segunda del
Grupo Nacionalista, hace referencia tanto a las DOT como a los
planeamientos urbanísticos de los municipios y al hecho de que
no se permita la implantación de nuevos asentamientos con
vocaciones de ocio. En ese sentido ya hemos comentado que
consideramos que el debate urbanístico no se debe realizar en el
seno de esta ponencia, que aquí no estamos aprobando ninguna
ley, que aquí no estamos aprobando medidas concretas de
aplicación inmediata, sino que estamos, de alguna manera,
haciendo propuestas y recomendaciones a otras administraciones
que en teoría tienen que ser escuchadas como el Parlamento
merece que sean escuchadas pero, en ningún caso, esto es una
ley y, por lo tanto, ya serán las leyes, ya serán las Directrices de
Ordenación del Territorio y su desarrollo las que marquen las
posiciones urbanísticas que se deben adoptar en las Islas
Baleares.

En cuanto a la tercera propuesta, no podemos aceptarla, en
primer lugar porque, como ya ha dicho muy bien el representante
del Grupo Socialista, no se debería ya renunciar de entrada a que
estos asentamientos de ocio pudiesen tener o no pudiesen tener
un suministro de agua, sino que lo que hay que procurar es que
todos los que en este momento tienen necesidad de suministro de
agua tengan agua de calidad, ya sean agricultores o sean
ciudadanos o sean industrias, y proporcionar agua de calidad a
todos y, por supuesto, controlar a través de las Directrices y a
través del ordenamiento respectivo que el crecimiento sea de una
manera y de una forma controlada y lógica y no de una forma
desmesurada, y es de ese modo que se controlará el uso de un
recurso como puede ser, como es, escaso, sin lugar a dudas, el
agua.

En cuanto a la propuesta número 4, la propuesta número 5, la
propuesta número 6 y la propuesta número 7, vamos a votarlas
también en contra porque creemos que ya se están tomando
medidas desde el Gobierno balear, ya se hace un análisis
exhaustivo, ya se está aplicando el Programa Arica, que en una
primera fase tenía una inversión prevista de 160 millones de
pesetas y también se me ha autorizado para que diga y creo que
ya el propio conseller ha hecho mención a ello, se están
negociando posteriores incrementos en cuanto a otras fases de
este proyecto Arica en las que se podrían aplicar, se podrían
conseguir más recursos para seguir con la actualización del
registro y catálogo de aguas privadas con una rigurosidad como
la que se está haciendo en este momento, y por lo que nosotros
no creemos que sea preciso formular instancias como las que se
formulan en estas peticiones al Gobierno sobre algo que ya se
está haciendo. De la misma manera quiero recordar que el
Programa Arica, en su primera fase, pretende la inscripción de
14.000 aprovechamientos hidráulicos, de los cuales 6.000 -
aproximadamente- serían los inscritos en catálogos o registros,
todos aquellos que hagan referencia a abastecimiento poblacional
y aquellos de regadío con extracciones superiores, me parece, a
los 7.000 metros cúbicos anuales. Por tanto, y en previsión de
esta segunda fase del Proyecto Arica, nosotros no votaríamos a
favor de estas propuestas. 

De la misma manera, la propuesta número 6, cuando se
habla de que no se dispense protección administrativa,
nosotros creemos que no se está dispensando esa protección
administrativa; lo que tampoco podemos aceptar es que se
diga que puedan existir explotaciones inscritas en el
catálogo e incluso sin inscribir que daten antes de la Ley de
aguas, que deban ser respetadas en las mismas condiciones
de explotación que la fecha de entrada en vigor de la Ley,
por lo que no podrán ser aceptadas como recursos para
nuevos asentamientos urbanos. Y de misma forma, en la
séptima propuesta del Grupo Nacionalista nosotros creemos
que esa posibilidad que contempla la ley es precisamente
eso, una posibilidad: se puede aceptar, se puede no aceptar,
se puede contemplar o no la posibilidad de imponer multas
coercitivas; nosotros creemos que no es necesario.

En cuanto a la propuesta octava del Grupo Nacionalista,
que hace referencia también a las concentraciones de ion-
cloruro por litro, le recuerdo de la misma forma que estamos
en una zona mediterránea, que las concentraciones de ion-
cloruro en esta zona mediterránea están -como media y,
sobre todo, en Baleares- por encima de la propuesta que
usted nos hace y yo dudo que incluso de la misma manera
algún acuífero o alguna explotación se mantenga en estos
niveles que usted marca. De esta manera y tal como ustedes
proponen aquí, lo que sería muy complicado sería poder
garantizar el suministro a nadie, y yo creo que eso es
sumamente delicado, a parte que no creo que el Gobierno
balear esté en disposición de adoptar una medida como ésta,
primero, porque no tiene competencias, hay que recordar
que la competencia no existe en este sentido y que, por lo
tanto, lo único que hace el Estado es trasponer directivas
comunitarias y nosotros, en cualquier caso, intentamos
adaptarnos a ellas y, además, adaptarse a la realidad que
tenemos en Baleares.

En cuanto a la propuesta novena, el Govern ya ha
actuado en este campo con la declaración de zonas
vulnerables que exige la normativa europea, y esta
declaración lleva emparejada la aprobación de un código de
buenas prácticas agrícolas para que se vaya corrigiendo este
contenido de nitratos en las zonas que se consideren
vulnerables, y nosotros no creemos que en este momento
sea necesario llevar una actuación con incidencia directa
sobre la agricultura intensiva porque no sería oportuno, y
creemos que es más lógico actuar de una forma pausada y
de una forma continuada sobre las prácticas agrícolas tal
como se viene haciendo en este momento por parte del
Gobierno.

En cuanto a la propuesta décima, la Ley de aguas es la
que regula el procedimiento y los requisitos para el
otorgamiento de concesiones administrativas para el
abastecimiento a núcleos de población, entre las que se
requiere que sea el ayuntamiento el solicitante o el
concesionario municipal en su nombre. En consecuencia, no
creemos que se deba votar esta propuesta de resolución,
pues ya establece la Ley de aguas qué procedimiento se
debe seguir y no creo que nosotros podamos marcar un
procedimiento distinto al que marca la Ley de agua.
Además, ¿qué haríamos con todos los concesionarios que en
estos momentos ya están aplicando las concesiones que en
derecho han recibido?
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En cuanto a la propuesta número 11 nosotros no aceptamos
este pronunciamiento en contra de ayudas o incentivos a los
payeses, sean del tipo que sean. En este sentido, además, en
materia agrícola, todas las actuaciones se realizan siempre, como
usted muy bien sabe, siguiendo la política agraria europea y,
además, nosotros creemos que no sería, en ningún caso nos
hemos planteado que sea necesario incentivar el abandono del
regadío, sino que en un caso en que fuese necesario bastaría con
que se promoviese un cambio de cultivo, ya le digo, si fuese
posible y necesario. Lo que creo que no se debe hacer en ningún
caso es ya renunciar por principio a ningún tipo de política en
materia agraria, en primer lugar, porque la política en materia
agraria muchas veces te viene dada por Europa y, en otros casos,
simplemente con que se promueva en determinadas ocasiones y
siempre que sea necesario un cambio en el tipo de cultivo, pues
bastaría.

En cuanto a las propuestas 12, 13 y 14, provienen todas de
una propuesta única que antes estaba enumerada como número
14 por parte del Grupo Nacionalista. Creemos que la Comunidad
Autónoma y este parlamento no tienen competencia para legislar
en materia de aguas y, sobre todo, en algunas materias de
régimen local y, por lo tanto, muchas de las medidas que se
proponen no pueden ser adoptadas.

En cuanto al tema de los campos de golf, en estos momentos
está claro que los campos de golf deben adaptarse al riego con
agua depurada y que de los que anteriormente estaban
excepcionados por parte de la Ley de campos de golf, en estos
momentos, creo, me parece que sólo queda uno que falte por
incorporarse a este riego con aguas depuradas y, además, como
muy bien se ha dicho, ha sido el Gobierno el que, de una forma
negociada, está intentando que todos esos campos de golf poco
a poco vayan incorporándose al riego con agua depurada.
Además hay que recordar que también hay que tener una
disposición y hay que realizar unas inversiones para poder
obtener y poder utilizar ese agua depurada, cosa que se está
haciendo, pero lo que no nos parece correcto en este momento es
parar de golpe este tema, sino que creemos que la política que
está llevando el Gobierno es la adecuada en este momento.

En cuanto a la política de transferencias a los consells
insulares, que es la propuesta número 14, nosotros, como ya se
ha dicho en otras ocasiones, el Grupo Popular, el Partido
Popular, tiene un programa electoral, marca unas prioridades y
nosotros no tenemos como prioridad en el programa de traspasos
de competencias para esta legislatura la materia hidráulica. Por
lo tanto, tampoco vamos a votarla a favor.

En cuanto a la propuesta número 15, tal como viene redactada
parece que es pedirle al Gobierno que realice un control que no
realiza, y esto nos parece totalmente injusto y totalmente
incorrecto: nosotros creemos que el Gobierno balear ya hace este
control de los vertidos de aguas, por supuesto incluyendo las
depuradas y las infiltraciones.

En cuanto al punto 16, todas las actuaciones en ese
sentido se deben hacer..., todo lo que tenga que ver con la
autorización o no para la potabilización de agua salobre, se
debe hacer en función de los recursos disponibles y de las
necesidades de abastecimiento a poblaciones. Hay que
esperar, además, en cualquier caso, a que se construyan
todas las infraestructuras -en este momento la desaladora de
la bahía de Palma está en construcción- y que hasta que
todas esas infraestructuras no estén en marcha no se pueden
tomar decisiones al respecto, de cierre o no cierre, por
ejemplo, de la planta de son Tugores; además, les recuerdo
que su propio grupo municipal en el Ayuntamiento de
Palma, en un momento determinado, y aunque
efectivamente de una manera temporal, aceptaba esa planta
desaladora de aguas salobres.

En cuanto a la propuesta número 17, que hace referencia
a lo que usted ha denominado, Sr. Alorda, chapuza, la
operación barco, creemos que no es aceptable que se
utilicen estos calificativos cuando en un momento
determinado una situación muy grave, que además
socialmente ya rayaba unos límites muy preocupantes en los
que no se tenía agua de calidad, y en el que el agua salobre
estaba de alguna manera afectando muy gravemente a los
ciudadanos, sobre todo de la bahía de Palma, pues no
creemos que sea aceptable plantear propuestas como la
número 17 que ustedes presentan, en el sentido en que
además fueron no solamente la Administración autonómica,
sino los ayuntamientos, incluido por cierto el de Calvià, y la
Administración central los que en un momento determinado
optaron porque se tomase una medida como podía ser la
operación barco, que sin lugar a dudas en un momento
determinado cubrió una demanda social que existía en ese
momento, de suministro de un agua de calidad.

En este momento además lo que está claro es que ese
problema que existía en aquel entonces no se produce, y que
además con la entrada en funcionamiento de las
infraestructuras que en este momento están en marcha, pues
creemos que no habrá problema en cuanto al abastecimiento
de agua a las poblaciones, concretamente donde más
problema había, que era en la bahía de Palma.

En cuanto a la propuesta número 18, la votaremos a
favor efectivamente, aunque creemos que parece que insta
al Gobierno a hacer algo que no hace, nosotros creemos que
sí. Además, lo que también está claro es el anuncio que ha
hecho el Gobierno balear de esa negociación para conseguir
pactar, convenir con la Administración central un programa
entre 10.000 y 15.000 millones para la materia de riego
agrícola con agua depurada, convenio que ya además se
anunció en el debate del estado de la Comunidad.
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En cuanto a la propuesta número 19, que hace referencia a
Ses Ufanes, el Plan hidrológico tiene previsiones sobre Ses
Ufanes, y en concreto la realización de los estudios pertinente
sobre caudales y sobre usos y aprovechamientos. Además,
mientras el Plan no se apruebe, es la Ley de aguas la que protege
sin lugar a dudas la titularidad pública de este bien; y lo que está
claro es que en ningún caso se debe permitir que una utilización
de los caudales de Ses Ufanes pueda perjudicar tanto a los
acuíferos como a zonas húmedas. Está claro que en ningún caso
la Administración debe permitir que un aprovechamiento de
cualquier tipo de caudal, de cualquier tipo de pozo, de cualquier
tipo de afloramiento de agua perjudique sin lugar a dudas a los
acuíferos y perjudique a las zonas húmedas. Como en el caso de
Ses Ufanes está previsto realizar esos estudios, nosotros creemos
que será el Plan hidrológico el que en cualquier caso marque qué
tipo de usos -y los posteriores estudios que se hagan, y siempre
desde una perspectiva técnica y absolutamente seria se debe
hacer, o no se debe hacer, o no se debe permitir determinados
aprovechamientos o determinadas concesiones.

A la propuesta número 20, no la podemos apoyar porque, tal
y como en estos momentos está previsto el canon, incluso es
insuficiente para nuevas instalaciones y para nuevas
infraestructuras, y que solamente y de una forma escasa cubre las
ya realizadas, y por lo tanto nosotros creemos que apoyar esta
propuesta número 20 sería una disminución de lo que en este
momento se está ingresando por el canon del agua, y por lo tanto
no lo vamos a apoyar.

La propuesta número 21, que hace referencia a una
constatación, a nosotros la verdad es que nos parece que sería
salirse de la línea que lleva esta ponencia. O sea, ¿cómo es
posible que el Parlamento constate que si algo que no se ha
hecho se hubiese hecho ahora tendríamos o no tendríamos un
acuífero salinizado? Nosotros creemos que lo que el Parlamento
puede constatar es aquello que haya ocurrido, pero lo que el
Parlamento no debe en ningún caso constatar son cosas que no
sabemos cómo hubiesen sucedido. Nosotros creemos que apoyar
una propuesta que dice que si en un momento determinado se
hubiesen explotado 8 hectómetros en un sitio y 7 hectómetros en
otro se hubiese producido una salinización cuando eso no se ha
producido, no ha ocurrido, no ha sucedido, es absurdo constatar
cosas que no han sucedido en la realidad, y que esto por lo tanto
es ciencia ficción, y que si quiere, el día que ocurra -y esperemos
que no ocurra, porque de esa manera el Gobierno balear está
trabajando para evitar la salinización de esos acuíferos- en ese
caso hablaríamos, pero en este momento creemos que no se debe
aprobar esta propuesta.

La propuesta número 22, que es una enmienda al punto
23 de las propuestas aprobadas en ponencia, ya lo he
comentado antes, que nos parece hasta cierto punto
aceptable, pero en ningún caso con la redacción que trae por
parte del Grupo Nacionalista. ¿Por qué? Por que creemos
que obligar al Gobierno balear a sellar todas las
intercomunicaciones perjudiciales existentes es imposible
en estos momentos técnicamente, y además a nivel
económico también sería una exageración plantear
propuestas de este calibre. No sé exactamente cómo se
podría redactar de otra forma, porque además también es
difícil que el Gobierno balear pueda intervenir en
determinadas intercomunicaciones que se han podido
producir, si éstas han sido producidas por los privados, y si
no se tiene constancia de que se hayan producido, y si no se
puede intervenir precisamente en esas prospecciones o en
esas extracciones. Por lo tanto, no sé exactamente cómo
habría que redactarla, en este momento yo no le puedo dar
una alternativa. Quizá si nos lo hubiésemos planteado en
ponencia hubiésemos podido llegar a un acuerdo; en este
momento yo no lo veo, si usted luego me hace una
propuesta distinta la podríamos aceptar. De cualquier
manera, tal como viene redactado ya el punto 23 de
ponencia es bastante claro.

Y yo creo que con esto termina mi intervención por el
momento.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rovira. En el turno de réplica el Sr.
Alorda tiene la palabra, por un máximo de cinco minutos.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he d'agrair als
portaveus, tant als distints portaveus que donaran suport a
tots els punts que hem presentat, tant el Grup Mixt, com
Esquerra Unida, com el Grup Socialista, i especialment
també en els termes en què s'ha produït aquest suport; però
contestant sobretot al Partit Popular, i amb alguna precisió
al portaveu del Grup Socialista, començaríem amb un ràpid
repàs com a rèplica.

Nosaltres el que creim és que el Partit Popular no vol
tenir cap mena de debat quant al que s'hagi de fer, quines
conseqüències ha de tenir el tema hidràulic, el problema de
l'aigua, amb l'ordenació del territori; perquè quan parlam
d'ordenació del territori, per exemple en els plans territorials
parcials, se'ns diu que no és el moment de parlar d'aigua.
Quan es parla d'urbanisme, per exemple en els plans
generals, en normes subsidiàries, en comissions insulars,
se'ns diu que no és el moment de parlar d'aigua; quan
procuram parlar d'aigua amb efectes territorials amb seu
hidràulica, tampoc no és aquí. Aleshores, s'haurà de crear un
altre espai, virtual per ventura, en el qual convergeixin
aquestes dues matèries. Nosaltres consideram que a les dues
bandes se'n pot parlar, però en qualsevol cas ens diguin a
quina.
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Per tant, crec que sí que és un debat importantíssim el model
territorial, i des de la reflexió hidràulica quines conseqüències ha
de tenir respecte del creixement, desmesurat per altra banda, de
hongkonguització del territori, parlava el primer avanç de
directrius que ens va sotmetre el Govern balear. Per tant, jo crec
que sí que hi ha de ser aquesta referència, aquesta reflexió dins
les conclusions que hagi de fer una ponència.

La conseqüència, algun punt, i estic d'acord amb el que
comentava el Sr. Triay, respecte que una vegada feta una
ordenació del territori assenyada, que ha tengut en compte el
tema hidràulic, que és l'únic que demanam al punt segon, que
tengui en compte el tema hidràulic, aleshores ja no s'ha d'anar
amb precaucions com les que preveu el punt tercer, sinó que s'ha
d'anar a implementar el model territorial que hagi escollit, o que
hagi planificat i hagi decidit la Comunitat a través de les seves
institucions polítiques. Aquest no és el cas que tenim, no hi ha
directrius, i en qualsevol cas també sembla que a les directrius no
els interessa el tema hidràulic, amb la qual cosa tota la reflexió
hidràulica que fins ara estam fent sempre es basa en la pròpia
matèria d'aigua, d'alguna manera dóna com a uns (...) que no pot
tocar ni poc, ni molt, ni gens, que hi ha una expansió territorial,
i a partir s'han de cercar solucions -per exemple el vaixell.
Enhorabona, magnífic- per donar solució a aquest model
territorial. Nosaltres creim que no, que una reflexió hidràulica ha
de pensar que si la solució ha de ser un vaixell, és que no hi ha
d'haver el problema.

I he apuntat un tema important per a nosaltres, i és que per als
residents i per a les activitats econòmiques existents qualsevol
esforç serà insuficient, és a dir, s'ha de fer allò que faci falta, i si
és un poc descabellat, doncs s'haurà de fer el que faci falta per a
un subministrament correcte i de qualitat. Sempre creim que hi
pot haver mesures d'austeritat, mesures d'optimització, etcètera.
Ara bé, per continuar creixent i continuar implementant un
model desmesurat, que ens du a una situació no sostenible, creim
que no. Per tant, aquest punt tercer està pensat a un moment on
no hi ha directrius, i a un moment en què s'està actuant en
matèria hidràulica de qualsevol manera. Per tant, així no podem
anar, això és el que volem dir. A un moment determinat en què
hi hagi aquesta reflexió conjunta, és evident que el que s'ha de
fer és fer el model, que si ha tengut el tema hidràulic en compte,
segur que ja s'haurà redimensionat.

El tema de les aigües privades, en absolut s'està fent. El
projecte Arica d'entrada se'n va a 14.000 pous, no als 30.000
existents, i en qualsevol cas, el que nosaltres no veim és que hi
hagi cap mesura per reivindicar la titularitat pública. És un tema
d'inventari en el qual es dóna per bona la declaració del privat.
Com es pot anar a esbrinar què és el que s'estava explotant a 1 de
gener del 86 si ara donam per bo que el que s'ha d'inventariar és
el que s'explota ara? Ens pareix que són plantejaments
absolutament diferents. Per tant, no ho entenc.

Al punt sisè, no deim que l'aigua no sigui privada, la que és
privada; deim que no tengui protecció administrativa, i en donam
una concreció. No es pot dir que una aigua privada que no figura
al registra és bona per a subministrar, perquè d'entrada són uns
hectòmetres cúbics que el particular diu que les té, però que no
consta a cap registre públic que les tengui. És la seva idea que
era propietari. Idò que ho demostri. L'únic que diu la Llei
d'aigües és que si vostè vol al•legar davant una administració una
propietat privada d'aigua, demostri-la i registri-la. Crec que el
Tribunal Constitucional va ser claríssim amb aquella sentència
sobre la constitucionalitat de la Llei, perquè el PP trobava que
era inconstitucional, naturalment, publificar l'aigua, però el
Tribunal Constitucional diu que és ben lògic que l'Administració
no doni per bones unes dades que no li consten, demana que li
constin, que es demostrin, constin, s'inscriguin. Nosaltres
demanam que s'inscriguin, no demanam res més. Per tant no
estam conculcant res a ningú.

Que el punt setè no és necessari, mesures coercitives pel
catàleg d'aigües privades, ja em dirà idò com l'arribarà a fer,
quin interès hi pot tenir?, si vostè dóna tots els drets a les
que no estan en el catàleg ben igual que a les que estan en
el catàleg, quin interès pot tenir un particular en inscriure
les seves aigües privades, si no el va a encalçar per enlloc?

Del punt vuitè, jo puc reconèixer que la mesura de dret
positiu espanyol i de dret positiu europeu, dels 200
mil•lígrams de (...) de clorur per litre sigui de difícil
assoliment a les Illes Balears. Podríem transaccionar; el que
no puc admetre és que es puguen fer de l'ordre de 5, de 6, de
7 vegades com es fa en aquests moments. I no és cert que no
hi hagi molts de subministraments que no arriben a aquests
punts. N'hi ha. De totes maneres, del que nosaltres estam
parlant és de nous assentaments, i el que ens sembla absurd,
encara que sigui amb una altra quantia, és que en base a
l'ordenació del territori o en base a les competències
importantíssimes que té en sanitat o en aigua aquesta
comunitat..., recordem que sanitat està en el 10, digui el que
es digui ara amb les transferències d'Insalud, la competència
exclusiva de les Illes Balears perquè està a l'article 10,
encara que pareix que s'hi ha com a renunciat, i la d'aigües
també està a l'article 10, Sr. Rovira, jo és que no sé de què
em parla. La matèria d'aigües està a l'article 10 de l'Estatut
d'Autonomia. El règim d'aigües és competència exclusiva de
les Illes Balears, al mateix nivell de les Illes Canàries, que
és la que ha regulat per llei la publificació de l'aigua que no
s'inscriu en el registre dins un termini prudent. Em pareix
recordar que el varen posar a 3 anys.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vaya acabando. Lleva ocho minutos y medio.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo voldria mirar de ser molt ràpid, però voldria contestar
els punts que s'han apuntat, perquè si no...

Al punt novè, em perdonarà però, em diu que ja es fan
mesures en nitrats i en nitrits. Si he d'interpretar que tot el
que ja es fa ho votaran en contra, he d'interpretar que dels
35 punts que votaran a favor de la ponència no s'està fent
res, que no és correcte.

Del punt 10, el respecte als drets adquirits li vull aclarir
que no els qüestionam. Estam parlant de noves concessions,
i no és ver que les concessions d'aigua potable de
subministrament a poblacions es donin a concessionaris i a
ajuntaments, no. Es dóna a qualsevol privat, tengui o no títol
concessional, clar que no. Miri, una de les picaresques més
interessants, que és la que hem intentat resoldre en aquest
parlament, i el Govern no ens fa ni cas -i estic content que
el Grup Parlamentari Popular estigui amb nosaltres, encara
que el Govern no els faci ni cas- és que el concessionari
d'aigua en baixa de l'Ajuntament compra l'aigua en alta a un
senyor que no és concessionari de res. I aquí hi ha una
picaresca que normalment és el mateix consell
d'administració, però són dues empreses diferents. Això ho
trobam inacceptable, no només pel preu d'aigua en alta, és
que consideram que de cap manera pot ser titular d'una
aigua amb subministrament de poblacions.
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Al punt número 11, creim que això de dir que en ningún caso
es farien mesures d'aquest tipus va en contra del que han dit
destacats membres del Govern en distintes ocasions. Jo crec que
donaria tranquil•litat el fet de dir que no es posaran. Però després
també ens diu que no es pot renunciar a aquesta possibilitat.
Nosaltres creim que s'hi ha de renunciar. Per tant, són dues
polítiques diferents.

El punt 12 sobre el domini privat, ja l'he comentat. El punt 13
sobre una llei per als camps de golf, és evident que el Govern va
interpretar que sí que tenien competències per fer en aigües el
que es va fer en camps de golf. No entenem ara per què no s'ha
de fer la passa següent que el Sr. Reus, com ja s'ha recordat, va
anunciar. Un, Sr. Mauricio Rovira, jo n'hi recordaré un almenys:
el camp de golf de Son Ferrandell, que no sé si farà que Mallorca
ja no sigui paradisíaca, o exactament com quedarà Mallorca
després de Son Ferrandell, però té un interès social de l'any 87 -
en el meu temps es deia de la picor- i com que era anterior a la
Llei de camps de golf, malgrat hagi estat deu anys tirat dins un
calaix, ara podrà regar sense aigua depurada, Sr. Mauricio
Rovira. A part que algun tal vegada està regant amb aigua
depurada però no en té obligació, demà dematí podria tornar a
regar amb aigua dolça, segona. Tercera, si totes les solucions han
de ser com la de Son Vida, que l'Administració pública ha de
pagar milions de pessetes perquè no s'atreveix a publicar en els
butlletins, quan vostès diuen que respecte dels pagesos sí que ens
podrem arribar a publicar, jo crec que no és un bona línia, i
evidentment no és la nostra.

Demanam que les competències sien per als consells insulars.
Crec que no ha de tenir cap problema, perquè si vostè creu que
gairebé no en té, de competències, el Govern en matèria
hidràulica, doncs cedeixin-les, i quasi no hi ha problemes.

Al punt 15, els abocaments creim que no és donen. I vull ser
molt ràpid. Al punt 16 nosaltres deim que de cap manera aigua
salabrosa, i el que deim cap al futur les noves, les actuals deim
un termini prudent. Jo li vull recordar que deim exactament això.
Vostè em diu que no poden renunciar a obrir-ne de noves, no a
tancar Son Tugores, perquè tancar Son Tugores està en el segon
apartat, que és en un termini prudent; al primer apartat hi ha "no
a noves", que n'estan autoritzant de noves, Sr. Mauricio Rovira,
no sé si ho sap, però n'estan autoritzant de noves per a
urbanitzacions, potabilització d'aigües salabroses.

Al punt 17, de l'operació vaixell, estam dient que una mala
política general va dur a aquest absurd. Jo li puc retirar allò de
"xapussa", si a vostè li sap greu, li diré que és un pegat foradat,
i per tant, d'aquí no em mourà; i deim que són les autoritats
hidràuliques les que han de prendre llum de na Pintora.

Al punt 18, gràcies pel suport, almenys de 22 n'haurem
aprovat una. Jo li agraesc aquest reconeixement de la
importància de les comunitats de regants. Voldríem veure-la
aviat en la política del Govern.

De ses Ufanes, tremolam que facin estudis. Tremolam,
perquè els estudis, tal com els fan vostès, fins ara ens dóna
al mateix, però d'alguna manera com a mínim voldríem
veure que no se'n faci cap explotació fins al Pla hidrològic,
creim que és el mínim que s'hauria d'exigir, i ens sap greu
que no ens votin aquest punt 19.

Quant al punt 20, vostè no n'ha entès la filosofia. No
proposam que hi hagi d'haver una minva en la recaptació pel
cànon d'aigües. Podríem discutir, si hi ha de ser o no, però
no proposam això. Estam canviant la filosofia del càlcul, li
deim que no hi hagi tarifa fixa, de la mateixa manera que
supòs que quan hem aprovat en ponència que hi ha d'haver
tarifes progressives en el preu de l'aigua, en aquells
ajuntaments que fan en aquests moments tarifa fixa i tarifa
progressiva no els deim que cobrin menys per l'aigua, els
deim que recondueixin l'ordenança fiscal. Jo els dic que
recondueixin la Llei.

Al punt 21 he entès que el problema era del verb
constatar, no. Li transaccionarem; vostè ens digui quin verb
vol que utilitzem, i posarem exactament el verb que vulgui
el Grup Parlamentari Popular. El que jo crec que sí és bo,
per higiene mental, i per fer algun mea culpa en públic, que
quan es proposava aquesta explotació era una aberració, i
vol que quedi apuntat i quedi expressat perquè es pugui
present en el futur. Ara, si el verb li molesta, jo li puc
acceptar que és desafortunat, i evidentment jo de la seva
vàlua gramatical en faria ús.

Al punt 22, oberts a qualsevol entesa. Nosaltres som
conscients que hi pot haver algunes intercomunicacions que
no hagin de quedar afectades, que l'esforç econòmic no
compensi. Algunes són públiques, totes o moltes
autoritzades per la Junta d'Aigües. Per ventura una bona
línia seria que la Junta d'Aigües comprovàs si aquestes
perforacions o extraccions s'han fet o no d'acord amb el
projecte d'autorització, però ara tampoc no improvisaré una
modificació, el que sí que ens pareix important és que hi
hagi un compromís que aquelles que siguin especialment
perjudicials s'arreglin, perquè parlam que determinats
aqüífers que si s'arregla el fet que es buidin dins un altre
s'arreglàs i se segellàs la intercomunicació tendríem un
aqüífer bo, recolliria aigua potable de molts de metres
cúbics, perquè si obligam els pagesos, o deim que seria bo
obligar les cases de fora vila a posar aljubs per recuperar
una miqueta l'aigua que cau de pluja, s'imagini vostè quin
aljub tenim si tenim el primer aqüífer que és bo i no es
buida dins el segon, que està salinitzat. És un aljub gros -
anava a emprar una expressió que no seria molt afortunada
llavors de llegir-la al Diari de sessions-. En qualsevol cas, es
un esforç que creim que ho paga en determinades ocasions
prendre aquest compromís. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. En turno de contrarréplica el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. No creo que sea ahora prudente
repetir todo lo que se ha dicho anteriormente, simplemente
repetir y redundar en lo que yo creo que es más importante. En
cuanto a las propuestas que no se aceptan, también recuerdo que
si hoy quedan 22, y de las 22 se acepta una, también recuerdo
que se han aceptado muchas otras en ponencia, tanto del Grupo
Nacionalista como de otros grupos. De hecho hay grupos que
incluso no han presentado ninguna más al debate hoy porque la
mayoría habían sido aprobadas. En cualquier caso, la filosofía
que yo veo distinta entre el Grupo Nacionalista y el Grupo
Popular está claramente representada en la mayoría de estas 22
propuestas. En cuanto a lo que nosotros consideramos que debe
ser regulado por una ordenación del territorio, por unas leyes de
ordenación del territorio y por unas directrices de ordenación del
territorio, y lo que se pretende regular desde la materia de aguas,
cuando ni siquiera tenemos delante una ley, sino simplemente
una ponencia, una comisión que elabora propuestas de actuación.

En ese sentido lo que nosotros no queremos, y ya lo he dicho
y creo que ya lo he repetido tres veces, es levantar aquí de nuevo
un debate sobre ordenación del territorio y sobre escasez del
agua, que creo que no lleva a ningún sitio, y que no es éste el
foro para hacerlo. Y por lo tanto repito que votaremos
favorablemente la propuesta número 18, votaremos en contra
todas las demás. Y tampoco ahora voy a entrar en si el verbo
constatar es o no adecuado, nosotros creemos que si usted quiere
hacer críticas las haga, nosotros no tenemos por qué aceptar que
usted tenga siempre razón, ni creo que usted considere que vaya
a tener siempre la razón. Por lo tanto, creemos que aquí se
equivoca en todos estos puntos en los que recrimina políticas de
las administraciones, concretamente del Gobierno balear en
algunos casos, y nosotros creemos que estas políticas han dado
resultado positivo, que en un momento determinado hacía falta
adoptar alguna medida, que no podíamos esperar indefinidos
años a que otras administraciones hiciesen inversiones que
finalmente se están haciendo, y por lo tanto los problemas
tuvieron solución en su momento, y ahora creemos que pueden
tener solución de continuidad. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira. Interrumpiremos, levantaremos esta
sesión y continuaremos dentro de cinco minutos.
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