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I.1) Compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, i dels
responsables de la Junta d'Aigües, Ibasan i Ibagua, en relació
amb el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1996 (RGE núm. 2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos, per celebrar sessió informativa sobre
els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per l'any 1996. Compareix l'Hble. Sr. Bartomeu Reus i
Beltran, conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient, acompanyat de les autoritats següents: Il•lm. Sr.
Antoni Martínez Sánchez, cap de departament jurídic
administratiu de la Junta d'Aigües; Il•lm. Sr: Carles Forteza
Steegman, cap de departament tècnic de la Junta d'Aigües; Il•lm.
Sr. Josep Antoni Fayas i Janer, gerent d'Ibagua; i l'Il•lm. Sr.
Gabriel de Juan i Coll, gerent d'Ibasan.

Abans de començar el seu torn d'intervencions, deman si hi
ha substitucions. Sí?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Carlos Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ha pres nota, Sr. Lletrat?

Idò, començam amb el torn d'intervencions. Sr. Conseller,
vostè té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria presentar
el Sr. Novoa, president del Consorci d'Aigua Badia de Palma, i
la Sra. Gomila, cap del servei de gestió econòmica de l'Ibasan.

Crec que seria convenient obrir un torn d'intervencions dels
representants de la Junta d'Aigües i les empreses públiques,
perquè ells més que ningú, que són els que cada dia fan feina, i
cada dia prenen decisions, i són responsables dels temes, podran
explicar molt millor que jo el contengut dels pressuposts. Don la
paraula al Sr. Martínez. secretari general de Junta d'Aigües.
Perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Antoni Martínez, cap de departament
jurídic administratiu de la Junta d'Aigües.

EL SR. CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDICO-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Antoni
Martínez Sánchez):

En los presupuestos del próximo año, del 1996,
evidentemente tiene una importante significación y reflejo
el hecho de haberse producido durante este año la
transferencia definitiva de las principales competencias en
materia hidráulica que estaban todavía residenciadas en el
Estado, y que pasan ya definitivamente a nuestra comunidad
autónoma. La publicación del Real Decreto de
transferencias de 27 de enero de 1995, que determina que
prácticamente a partir del mes de marzo, que es cuando se
puede decir que entra en vigor y que se aplica
definitivamente dicho decreto, pues nuestra comunidad
autónoma pueda tener ya plenas competencias en materia de
recursos hidráulicos. 

Bien es verdad que conviene quizás hacer una salvedad,
puesto que a veces se producen confusiones al respecto, y es
que esta plenitud de competencias tiene algunas salvedades
importantes; quizás lo más significativo es que la
legislación en materia hidráulica sigue siendo competencia
del Estado, que la aprobación de la planificación hidrológica
sigue siendo competencia del Estado, de acuerdo con el
propio Real Decreto de transferencias; y luego que hay una
importante actuación, no hemos de olvidar que estamos en
una materia típica de fomento, y en las cuestiones de
fomento no solamente las competencias determinan la
realización de obras y de inversiones, y en definitiva de
actuaciones por parte de quien tiene la titularidad de esas
competencias, sino que también otras administraciones
están llamadas, en parte porque pueden tener competencias
en la materia, competencias concurrentes o competencias
compartidas, y en parte también porque en definitiva al
fomentar la mejora de las condiciones de vida de una
sociedad, pues tienen perfecto derecho también -incluso
diría yo que obligación- a realizar obras de interés general
para todos los ciudadanos de esa sociedad, y en este sentido
siguen lógicamente en manos del Estado todas aquellas
actuaciones, especialmente obras y servicios, que se
declaran de interés general por la propia administración del
Estado. Algunas de ellas tienen una gran importancia, una
gran incidencia en el desarrollo de las actividades de los
órganos de la administración hidráulica de Baleares, habida
cuenta que existen lógicamente actividades en colaboración,
funciones en definitiva en las que las dos administraciones
están llamadas a coordinar sus actuaciones, y esto
lógicamente se ha de reflejar también en los presupuestos
que de la Junta de Aguas se han confeccionado para el
próximo año 1996.
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Por otra parte es claro que la Junta de Aguas no puede
configurarse como un organismo de cuenca al uso en el resto del
Estado español, habida cuenta de quizás nosotros, pues
lógicamente, tenemos una dimensión menor de las que puedan
tener la generalidad de las confederaciones hidrográficas. No
obstante, el hecho de esas transferencias ha determinado la
necesidad de resolver ya -no sólo instruir, sino también resolver
y decidir- sobre todas aquellas actuaciones de reconocimientos
de derechos en materia hidráulica, todo lo que hace referencia a
autorizaciones en relación con el dominio público hidráulico, a
gestión del dominio público hidráulico, y en definitiva toda una
serie también de actuaciones que de ello se derivan, de recursos,
de creación de órganos de participación de los usuarios o de los
distintos intereses del agua, etcétera. Ello se ha reflejado en la
creación y ya puesta en funcionamiento del Consejo General del
Agua, y de la Junta de Gobierno de la Junta de Aguas
fundamentalmente. Y lógicamente ello se refleja también en la
existencia de una serie de convenios entre la administración del
Estado, entre el Ministerio de Obras Públicas fundamentalmente,
y la administración autonómica, fundamentalmente la
Conselleria a través de su órgano autónomo en la materia
hidráulica, la Junta de Aguas, y que podríamos decir que son
fundamentalmente el convenio del año 86, convenio instrumental
que nos obliga a todas las obras de interés general del Estado a
llevar a cabo actuaciones de puesta a disposición de terrenos,
solares, etcétera, y a colaborar en todo lo que hacer referencia a
dirección técnica, a dirección de obra, a asistencias técnicas,
etcétera, con los costes que los mismos puedan implicar.

Por otra parte, existe ya desde hace varios años un convenio
marco que se ha concretado en dos convenios específicos con el
Instituto Tecnológico y Geominero de España; uno de esos dos
convenios hace referencia al desarrollo de la cartografía en las
islas de Ibiza y Formentera, y otro hace referencia a la
realización de ensayos y sondeos, en definitiva de investigación
en materia hidráulica, y que también indudablemente llevan
consigo la aportación por parte de la Junta de Aguas de
determinados recursos presupuestarios.

Es importante también resaltar la existencia del convenio ya
conocido de 26 de marzo de 1994, en virtud del cual está prevista
ya la potabilizadora o desaladora de agua de mar de la bahía de
Palma, la conducción de agua de Sa Costera, y el programa o
plan de obras de acondicionamiento y mejora de los cauces de
los torrentes en Baleares.

Hay también, que está ahora en preparación, está ya
prácticamente acordado, pendiente de los últimos trámites, pero
que lo hemos de reflejar a efectos de previsiones presupuestarias
también, un importante convenio con el Servicio Geológico del
Ministerio de Obras Públicas, convenio que se desarrollará en un
período de tres años, y que implicará unas previsiones de
inversión de aproximadamente unos 690 millones de pesetas, de
los cuales unos 290 correrían a cargo de la propia administración
hidráulica de Baleares.

En definitiva todo ello, como digo, ha de tener reflejo en
el presupuesto por la gran significación que tiene. El
presupuesto del año 96, por otra parte, ha de recoger
también y reflejar la preocupación por la mejora de los
abastecimientos de agua a poblaciones, y la mejora
indudablemente del saneamiento, y concretamente de las
actividades de depuración, que son las que realmente son
competencia de la Junta de Aguas, y no las que podríamos
decir de saneamiento, de redes de alcantarillado, etcétera,
que son fundamentalmente responsabilidad y competencias
municipales. Al igual que ocurre con la administración del
Estado, con los entes locales y con los consejos insulares se
ha de llevar a cabo una actuación y una política de
colaboración en todo lo posible, y en tal sentido hay unas
previsiones de desarrollo de esa colaboración, que en el
caso de los entes locales se ha publicado para instrumentarla
un decreto, el de 22 de noviembre de 1994, por el que se
posibilita arbitrar una serie de ayudas a través de convenios
de colaboración con los ayuntamientos, y de la figura
también de los consorcios, que implican la conjunción de
las dos administraciones en la solución de intereses y de
problemas que le son comunes.

Por otra parte hay que resaltar también en la misma línea
de colaboración con las entidades locales, todo lo que hace
referencia a la gestión y resolución de los expedientes de
canon de saneamiento, en relación con la actividad de
depuración de aguas residuales, que, como ustedes saben, se
desarrolla o a través de una empresa pública dependiente de
la propia Junta de Aguas, el Instituto Balear de
Saneamiento, ya existente desde hace varios años, el Ibasan;
o bien se articula a través de expedientes, bien de
indemnizaciones por mantenimiento de las estaciones
depuradoras, o bien de indemnizaciones por la construcción
o reforma de estaciones depuradoras en otros casos con los
ayuntamientos, y que tienen indudablemente una gran
importancia económica, que lógicamente ha de tener reflejo
en el presupuesto.

En conclusión de todo esto hemos de decir que los
presupuestos para 1996 de la Junta de Aguas ascienden a
7.553 millones. Se ha pasado de presupuestos del año
anterior de unos 6.500 a unos 7.500; es decir, se produce un
aumento global de unos 1.000 millones de pesetas, aumento
que viene justificado fundamentalmente por esa política de
colaboración con las entidades locales en materia de
abastecimiento de aguas, a través de convenios y
consorcios, y por esa política de intentar la mejora de las
actividades en materia de depuración de aguas residuales,
tanto a través del Ibasan como a través de los
ayuntamientos.
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Este presupuesto de 7.553 millones se distribuye
fundamentalmente en tres programas presupuestarios: Un
programa, el 4410, de saneamiento; otro, el 4411, programa de
abastecimiento; y otro, el 5120, programa de infraestructuras y
en definitiva de gestión del dominio público hidráulico
fundamentalmente.

Dentro de este presupuesto por capítulos, hay un primer
capítulo, dedicado a personal, que importa un total de 278
millones. Representa respecto del del año pasado un incremento
de unos 35 millones aproximadamente, que viene derivado
fundamentalmente, aparte del incremento vegetativo que se da
por la propia aplicación de las normas generales de presupuestos
del Estado, o de aplicación de los criterios de los mismos, pues
también por el hecho de que al haberse producido las
transferencias definitivas de competencias, pues ha habido
también transferencias de algún personal que estaba prestando
sus servicios en Baleares, dependiendo del Ministerio, y que
pasan a integrarse en la Junta de Aguas.

Por otra parte del capítulo 2 el total previsto en los
presupuestos es de 75 millones de pesetas, son 5 millones más
que el año pasado, y que viene derivado también prácticamente
de las mismas motivaciones que en el supuesto anterior.

En el capítulo 4 la previsión es de 524 millones de pesetas,
que se distribuyen del modo siguiente: Transferencia al Ibasan
191 millones, para el funcionamiento y los servicios en definitiva
de la empresa pública Ibasan; transferencia al Ibagua 88 millones
para las mismas motivaciones y las mismas razones en el caso
del Instituto Balear del Agua; al Consorcio de la bahía de Palma
241 millones, que vienen dados precisamente para apoyar esa
mejora en el abastecimiento de agua a las poblaciones, y que en
definitiva permite la realización en condiciones quizás menos
gravosas de las actividades que lleva consigo el transporte del
agua del delta del Ebro a la bahía de Palma, a los ayuntamientos
de Calvià y de Palma; y por último 3 millones de transferencias
a varios consorcios, a efectos de constitución de los mismos, y
puesta en funcionamiento y organización de ellos.

En capítulo 6 la previsión presupuestaria es de 2.694 millones
de pesetas. Representa respecto del año anterior un incremento
de 255 millones de pesetas. La distribución de estos 2.694
millones de pesetas viene establecida en el programa de
saneamiento mediante inversiones a realizar por gastos de
explotación de las estaciones depuradoras por el Ibasan, para lo
que se prevén 1.019 millones de pesetas; y para gastos de
explotación del resto de depuradoras públicas, dependientes de
los ayuntamientos, o de las entidades concesionarias de la
gestión municipal de ese servicios, se prevén 1.099 millones de
pesetas. En cuanto al programa de infraestructuras hidráulicas,
dentro del capítulo 6 hay una previsión de inversión nueva, para
obras, estudios, asistencias técnicas, etcétera, de 430 millones de
pesetas, y una previsión para obras denominadas de costo y
costas, en definitiva limpieza y mantenimiento de torrentes de
130 millones de pesetas; y una inversión para reposición en
servicios propios de la Junta, maquinaria, etcétera, de unos 15
millones de pesetas.

En cuanto al capítulo 7, la previsión en los presupuestos
de 1996 es e 3.738 millones de pesetas. Respecto del año
anterior significa un incremento de 227 millones de pesetas.
Este capítulo 7 determina, como saben ustedes, la
posibilidad de realización de inversiones por transferencias
de capital que hace el organismo Junta de Aguas a diversas
entidades, fundamentalmente al Ibasan en materia de
saneamiento, y a ayuntamientos para la realización de obras
en estaciones depuradoras, y también una importante partida
para el programa de abastecimiento en transferencia al
Ibagua y a los consorcios. Ello se completa con algunas
otras actuaciones a través de la fórmula de convenios con
entidades locales o con el propio ministerio, a los cuales he
aludido anteriormente, y la tradicional colaboración con los
consells insulares.

En concreto en el programa de saneamiento se prevén
transferencias a Ibasan por construcción de depuradoras de
2.712 millones de pesetas; transferencias a Emaya,
concretamente por obras en relación con la depuración de
aguas residuales en sus depuradoras, o en la salida del agua
residual depurada, 225 millones de pesetas; a los
ayuntamientos por la construcción de depuradoras
fundamentalmente, 275 millones de pesetas.

En el programa de abastecimiento en este capítulo 7 se
prevé una transferencia al Ibagua de 100 millones de pesetas
para obras de abastecimiento directamente a cargo de la
propia empresa pública. Para diversos consorcios, algunos
de ellos ya constituidos y otros en trámite de negociaciones
y de posible constitución a lo largo del próximo año, se
prevén 29 millones de pesetas.

En el programa de infraestructura hidráulica en total hay
396 millones de pesetas previstos, de los cuales 86 millones
de pesetas son transferencias a Emaya como consecuencia
de la construcción de la desaladora de Son Tugores, y que
como ustedes saben, ha permitido que pasara de 20.000
metros cúbicos a 30.000. En definitiva ha permitido una
sustancial mejora en cuanto al volumen de agua a
potabilizar por parte de esa depuradora. El convenio con el
ITGE, con el Instituto Tecnológica, al cual he aludido
anteriormente, para la realización de la cartografía de las
islas de Ibiza y Formentera, y para la realización de sondeos
de investigación, etcétera, hay una previsión de 10 millones
de pesetas. Para los consells insulares, el convenio marco
que ya viene funcionando, de acordó en el año 89, creo, y
que cada año se viene estableciendo y acordando con ellos,
hay una previsión de 300 millones de pesetas, de los cuales
200 irían al Consell Insular de Mallorca, y 50 a cada uno de
los otros consells insulares, para colaborar en los planes de
obras y servicios que dichos consells realizan, en lo que
afecta naturalmente a cuestiones o materias que sean de la
competencia de la Junta de Aguas, o lo que es lo mismo, a
aspectos o materias hidráulicas o de saneamiento.
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Por último, en el capítulo 8 se hace una previsión que aparece
este año -el año pasado creo recordar que no aparecía en los
presupuestos- de 241 millones de pesetas, y que son
transferencias para financiación de la adquisición de los derechos
sobre la planta desaladora de agua de mar de Ibiza, y que en
definitiva es una transferencia al Consorcio de aguas de Ibiza
capital, en el cual están integrados el Ayuntamiento de aquella
ciudad, la Junta de Aguas y la empresa Ibagua.

Y por mi parte creo que nada más.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació té la paraula el Sr. Carles Forteza.

EL SR. CAP DEL DEPARTAMENT TÈCNIC DE LA
JUNTA D'AIGÜES (Carles Forteza i Steegman):

Moltes gràcies. Jo em referiré al capítol 6, a infraestructura
hidràulica, que es podria dividir en tres aspectes els distints
pressuposts prevists, que donen un total de 600 milions. Per una
banda hi hauria la conservació dels llits de torrent públics, per
una altra banda els estudis que s'han de realitzar d'aigües
superficials i subterrànies, el manteniment de la xarxa
piezomètrica i la xarxa de qualitat d'aigües; i el tercer aspecte
serien les obres d'infraestructura que s'han de construir al llarg
del 96.

Jo diria que el 96 serà, esper, l'any en què es desenvoluparan
d'una manera important les obres de torrents, les obres
d'infraestructura hidràulica d'una manera notable, perquè tots
esperam que es pugui començar el desenvolupament del Pla
general de llits de torrents. Aquest pla, que es va estructurar el
març del 94, incloïa una inversió total de 3.000 milions, que per
unes raons o per unes dificultats que hi ha hagut, no s'ha pogut
començar, i el fet és que pareix que tot està preparat perquè
comenci a principi de l'any. Això durà una sèrie d'execucions
d'obres realment importants, la més coneguda tal vegada seria el
desviament del torrent de Manacor. Les altres obres que estan
preparades ja per sortir a contractació seria la canalització del
torrent de Ca n'Alou a Felanitx, que està preparada per sortir ja
a contracte; el torrent de Cala Major a Palma, que és una obra de
157 milions de pessetes, una obra molt important, pel perill que
té en cas d'unes avingudes importants per tota la zona de Cala
Major, i a més coincideix amb les obres de reestructuració de la
zona que té previstes l'Ajuntament a Cala Major. També estan
preparades unes accions en total de 56 milions de pessetes a
Calvià i Fornalutx, una altra de 47 a Pollença i Alcúdia; a sa
Pobla. Muro i Búger uns 79 milions de pessetes; i a Montuïri,
Vilafranca, Sencelles i Son Cervera uns altres quasi 80 milions
de pessetes. Quant a Eivissa hi ha dues accions al torrent de ses
Dones i de sa Llavanera, en els termes d'Eivissa i Santa Eulària,
de 81 milions.

En total això són uns 1.200 milions de pessetes que estan
ja preparats per sortir a contractació, i en el pressupost que
ara consideram hi ha una repercussió de despeses degut a
aquesta gestió de les obres. Per exemple, s'inclou aquí
l'expropiació dels terrenys necessaris per fer les obres del
desviament del torrent de Manacor, que es valoren en 30
milions de pessetes; i per altra banda una sèrie d'assistències
tècniques per poder redactar una sèrie de projectes que són
imprescindibles per poder continuar el Pla general de llits de
torrents, i que podem comentar amb un moment aquesta
valoració d'uns 35 milions de pessetes per assistència
tècnica de redacció de projectes. Aquests projectes són
concretament un projecte d'uns 400 i busques de milions de
pessetes per protecció d'avingudes a Campos; després tenim
la millora del torrent Gros, a Palma, que seria un projecte
d'uns 250; a Palma també la millora del torrent de Sant
Magí i Son Armadans, 250 milions; després a la vall de
Sóller hi ha una necessitat important de condicionar una
sèrie de torrents, que seria un projecte d'uns 150 milions; el
torrent de Bàrbara, entre el tram que està ja canalitzat fins
a l'autopista, que són 200 milions. I quant a l'illa d'Eivissa
hi ha una obra molt important, que és la protecció contra
avingudes de la ciutat d'Eivissa, realment han previst una
primera fase, valorada en uns 300 milions de pessetes, dins
una acció total que se n'anirà, quan es pugui fer, jo crec que
a uns 2.000 milions de pessetes, que s'hauran de gastar al
llarg dels anys a Eivissa, per estar absolutament tranquils
davant la protecció contra avingudes. En aquest primer
trienni consideram aquest projecte de primera fase de 300
milions.

Això vol dir que en total tendrem, entre projectes ja
enviats al Ministeri, i que estan a punt de contractació, que
són uns 1.200; i aquests altres que estaran redactats al llarg
de l'any 96, tendrem uns 3.200 milions de pessetes, que
cobreix, més o manco, tenint en compte les baixes que hi
pugui haver en el moment de les subhastes, aquests 3.000
milions de pessetes contenguts dins el conveni de març del
94.

Jo voldria per ventura detallar un poc com està el torrent
de Manacor, perquè per ventura és el més conegut en la
seva problemàtica; es va aprovar tècnicament el març del 95
el projecte del desviament; després es va fer la informació
pública, que va dur que hi hagués una gran quantitat
d'al•legacions; hi va haver un estudi d'impacte ambiental
que va fer una sèrie d'observacions sobre el projecte, i
després hi va haver també unes observacions que ens varen
fer de tipus tècnic el Ministeri d'Obres Públiques. Per poder
considerar aquestes tres vessants, per una banda les
al•legacions de la informació pública, l'estudi d'impacte
ambiental i aquestes observacions tècniques, s'ha fet un
estudi exhaustiu, i s'ha modificat el projecte del desviament,
amb un cost una miqueta superior -arriba a un 5,6% més del
que s'havia pensat-, amb la qual cosa preveim que dia 15
d'aquest mes ja estigui enviat al Ministeri per a la seva
aprovació. Això vol dir que després, quan estigui aprovat,
iniciarem l'expropiació, per a la qual hi ha una partida
considerada en el pressupost. I aquesta expropiació amb tots
els tràmits que l'expedient normal d'expropiació, fins i tot
declarada la urgència, la necessitat d'ocupació, i la urgència
d'execució de l'obra, es podrien iniciar segons el calendari
que hem fet  les obres sobre el mes de maig, des del punt de
vista d'expropiació. Una altra cosa és que el Ministeri
d'Obres Públiques pugui tramitar-ho al mateix ritme; o sigui
que es podria per ventura iniciar des del punt de vista
exclusivament de disponibilitats de terrenys i del projecte,
sobre el mes de maig, o màxim juny, de l'any que ve. Això
vol dir que després el termini és de 18 mesos. Per tant, es
pot fer el compte que aquesta obra serà una realitat d'aquí a
pot temps.
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Dins el pressupost hi ha també dues obres relatives a la
canalització del torrent de Manacor. No tenen res a veure amb el
desviament. Aquestes obres s'han de fer, tant si es fa el
desviament com si no es fa, i en tot cas s'han de fer tan prest com
sigui possible; que són dos trams, un que té uns 600 metres, i que
inclou també tres ponts, o sigui tres obres de fàbrica; i un altre
que inclou dues obres de fàbrica, i que estan valorats aquí amb
aquests 72 i 26 milions de pessetes, i que són continuació de
qualque manera del tram que està canalitzat amb les dimensions
necessàries dins el casc urbà de Manacor.

Quant a les obres de conservació, està previst continuar com
ho hem fet durant el anys anteriors, actuant a totes les Illes;
aquest pressupost, de 130 milions, ve bastant just, perquè quan
un comença a repartir enter les illes, resulta que queda molt poc
realment. A Mallorca està previst fer quatre zones, la de Sóller
Andratx, zona Nord, la zona de Llevant, i la zona Sud, que
reparteixen el que queda per distribuir dins Mallorca. Aquí fins
i tot per termes municipals, hem fet una valoració del que es
podria invertir en conservació per cada terme. Quan un ho veu
repartit per termes, se n'adona del poc que representa per
conservar l'extensíssima xarxa de torrents que tenim al llarg de
totes les illes.

Hem fet ja als anys anteriors una contractació que per ventura
convendria comentar com es fa. Es fa amb un concurs, en el qual
a tots els ofertants se'ls demana que ofertin als preus bàsics del
que és conservació. Parlam d'una cosa que no té projecte, per tant
les ofertes són quant a preus que són els normals quant a aquest
tipus d'obra, i sigui moviment de terres, murs, etcètera. I això ja
ho vàrem fer amb bon èxit l'any passat, i el previst és que un
mateix contractista no se'n pugui dur més que una zona, o com
a màxim dues, a fi de poder repartir millor el que tenen els
contractistes, de personal i de maquinària, que en un moment
donat és el que és necessari poder concentrar en una acció
directa.

Podem passar a comentar un poc els estudis prevists dins el
pressupost... Bé, m'he deixat una obra important que està dins el
pressupost, i que també vull citar, que és la canalització del
torrent de Muro, que té un pressupost de 170 milions de pessetes,
i dins l'any 96 el que es podrà fer és una part de l'obra. Serà una
obra plurianual, i en el 97 es podrà acabar. És la canalització de
dos quilòmetres de torrent, que afecta els termes de sa Pobla i
Muro. És una obra molt desitjada dins tota aquella zona, i preveu
murs que arriben a dos metres d'altària, i com a mínim 1,25; i a
més s'hi ha de fer un pont per al camí de Sant Vicenç, etcètera.

Quant als estudis que tenim prevists, és la continuació d'una
gran labor que s'ha fet al llarg de tots els anys passats.
Aquests estudis són els que ens donen la radiografia com
estan tots els aqüífers en qualitat i en quantitat. És, com
deia, una continuació del que s'ha vengut fent, i és el que
està previst continuar treballar sobre ell. Aquí veim, per
exemple, quant a aigües superficials, que proposam dins el
pressupost actuar en construir més estacions d'aforament.
Les estacions d'aforament són les que ens donen quin cabal
superficial tenim als torrents. En tenim molt poques, si
miram la nostra xarxa, és una xarxa d'estacions d'aforament
molt insuficient, i sobretot a Eivissa en tenim molt poques
i a Menorca també; i en proposam en total quatre, realment:
dues a Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca. Es preveu
el projecte d'aquestes estacions i l'execució per un valor de
100 milions de pessetes, que s'hauran de repartir, jo crec,
entre enguany i l'any que ve. Moltes d'aquestes actuacions
previstes s'han de fer plurianuals, perquè les obres tenen
més durada que els dotze mesos que té un any.

Per als pous de la xarxa de qualitat de les aigües es
preveuen aquests 30 milions de pessetes, i això que diu
d'instal•lació de tubs piezomètrics és el següent: Es preveu
arribar a uns convenis amb pous particulars, per poder
aprofitar que tenim uns pous, i instal•lar tubs piezomètrics
per tenir més informació quant al nivell i moviment del
nivell de les aigües a les distintes zones dels aqüífers de
Mallorca i de les Illes.

Després aquí està prevista aquí una inversió d'un tema
molt interessant, i que serà nou, que és instal•lar uns
comptadors a finques agrícoles privades. O sigui, que els
agricultors amb què de manera voluntària es pugui arribar
a un acords, s'instal•larà un comptador per conèixer quina
aigua es consumeix per determinats reguius. Això en
aquests moments no es coneix, quina aigua realment es
consumeix. Un dels estudis que s'han fet aquest any darrer
ha donat uns resultats interessants, s'ha fet a 125 llocs, amb
enquestes, i les quantitats d'aigua que han resultat que
s'utilitzaven, han estat fins i tot una sorpresa per l'agricultor,
que no ho coneixia. Així que si disposam d'uns comptadors
adequats es podrà tenir una informació més correcta sobre
el consum d'aquesta aigua per reguiu.

I estan prevists, a més aquests 100 milions per a anàlisis
químiques d'aigües subterrànies, completar la cartografia de
la serra Nord, de la serra de Llevant també, i després un
estudi de focus puntuals de contaminació a les illes
d'Eivissa i de Menorca.
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Com a complement d'això que dèiem, de conèixer quin és el
consum, quina és la necessitat d'aigua per a reguiu, és aquest
seguiment per teledetecció per a l'avaluació del consum de
l'aigua, que això ja es venia fent i que es continuarà al llarg del
96 i del 97. Això és fa amb uns vols, i es fa un estudi dels cultius,
i això dóna com a conseqüència el consum d'aigua. Així mateix,
el seguiment del reguiu de Sant Jordi, el mapa de cultius de la
Unitat (...) de Palma, Llucmajor i Campos, el seguiment de les
fonts de la serra nord, i després el subministrament de linígrafs
per poder millorar la nostra xarxa i, quant als convenis, ja ho ha
esmentat el Sr. Martínez, el conveni amb l'Institut Geològic i
Miner d'Espanya, el conveni que es fa amb la UIB per estudiar
la conca de Palma i una metodologia analítica contínua del
nitrògen, això completa el que són aquests estudis que estam en
condicions de poder iniciar l'any que ve, com a continuació dels
que s'han vengut fent des de fa una sèrie d'anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forteza. A continuació, té la paraula el Sr. Antoni
Fayas, gerent d'Ibagua.

Jo, a pesar que el Reglament d'aquesta cambra no contempla
un temps per a les intervencions, sí que els demanaria que fossin
el més concret possible, perquè si no, em sembla que acabaran
amb la paciència dels senyors diputats. Moltes gràcies.

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

Gràcies, Sr. President. Bones tardes. Faré tot el possible, és
evident, per complir el desig del president de la sessió.

Jo els diria que Ibagua és una empresa nova, som jovenets en
aquest tema, estam començant com aquell qui diu, hem fet un
any complert, el 95 serà el nostre primer any complert, i si vostès
observen, el que és el pressupost d'Ibagua, jo crec que, sens
dubte, el que els deu haver cridat més l'atenció, és el fet que per
un pressupost total de 200 milions de pessetes, aquests 200
milions de pessetes, són 204.569.000, aquests 200 milions de
pessetes en números rodons, es distribueixen en 82 milions per
despeses de personal, 21 milions per capítol 2 i 100 milions per
inversions reals. Per tant, és lògic, m'imagin, que qualsevol pugui
pensar, "caram, per fer 100 milions d'inversió, sembla molta gent
i molta despesa". Crec, per tant que el més adequat per part meva
és que els pugui donar informació suficient sobre quines són les
activitats d'Ibagua que, en realitat no es reflecteixen amb aquests
100 milions d'inversió de capítol 6.

Ibagua realment actua en quatre grans àrees d'activitat, d'una
banda tot el que són estudis, projectes i direccions d'obra, d'obres
que corresponen a inversions del Ministeri d'Obres Públiques,
aquesta actuació es fa en base al conveni que es va signar entre
les dues institucions i que permet o comporta que el Ministeri
d'Obres Públiques es recolza en els serveis tècnics de la nostra
comunitat autònoma per fer tots els projectes i dirigir les seves
obres quan el tema es refereix a proveïment d'aigua.

Un altre capítol són les obres pròpies d'Ibagua, que són
aquests 100 milions que dèiem abans, estudis, projectes,
execució d'aquestes obres, que normalment, com és natural,
seran petites obres de proveïment d'aigua o adquisició de
terrenys per fer-hi les inversions del Ministeri d'Obres
Públiques que després seran lliurades i traspassades com a
tals obres ja executades a la Comunitat Autònoma. Després
ja entrarem en detall a cadascuna d'aquestes grans àrees.

Tercera àrea, consorcis amb els ajuntaments. Esmentem
en particular el Consorci badia de Palma, Consorci ciutat
d'Eivissa i d'altres més petits en el seu volum d'actuació
com poden ser el de Maó, Formentera, Ciutadella, Sa Pobla,
etc. Entrarem en això també un momentet.

I una quarta àrea que també té gran importància, i el fet
que les hagi donades amb aquest ordre no vol dir de més a
manco importància, sinó una mica un cert ordre lògic d'una
altra manera, una intervenció en explotació d'instal•lacions,
explotació d'instal•lacions que podríem dir pròpia o bé
gestió d'instal•lacions implicades en el capítol de consorcis
municipals.

Repassant una mica ràpidament cadascun d'aquests
quatre paquets, els podré dir, quant a obres del Ministeri
d'Obres Públiques, van executar les obres d'inversió al moll
de Palma, impulsió, tot el que és infraestructura necessària
per rebre els vaixells que transporten l'aigua de l'Ebre, i
impulsar aquesta aigua a un depòsit que s'ha fet a la zona de
Gènova des del qual s'incorpora a la xarxa de distribució,
una artèria important de distribució que es canalitza cap a
Palma i cap a Calvià. Aquesta va ser una inversió de 750
milions de pessetes dirigida i gestionada pel nostre servei
tècnic.

Una altra actuació important del Ministeri d'Obres
Públiques, realitzada tècnicament per nosaltres, és la
instal•lació de dessalació d'aigua de mar de Formentera, és
una dessaladora que té una capacitat de producció de 2.000
metres cúbics/dia, ampliable a 3.000, que jo els diria -bé, ja
ho saben pels mitjans de comunicació- que es va poder
entrar, es va poder posar en servei provisional, perquè
encara s'executava l'obra durant aquest estiu passat, que
gràcies a aquesta acció vam poder salvar la temporada
turística de Formentera, vam poder subministrar, en
números rodons, 40.000 metres cúbics i va ser tota l'aigua
que realment Formentera va tenir a partir de dia 29 de juliol.
És una inversió de 700 milions de pessetes, 717 milions de
pessetes.

Una altra instal•lació dessaladora en aquests moments en
construcció és la de l'illa d'Eivissa, a la badia de Sant
Antoni. És una instal•lació que seran dos línies de 4.000
litres cúbics/dia cadascuna, és a dir capacitat de producció
de 8.000 metres cúbics/dia, inversió en total de 1.200
milions de pessetes. 
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Això vol dir que la part d'aquestes xifres d'inversió total que
s'han executat durant l'any 95, això fa un total de 1.680 milions
de pessetes, en números rodons, inversió del Ministeri d'Obres
Públiques, gestionada pel nostre servei tècnics. A això, per tant
hi hem de sumar els 100 milions d'obres pròpies i una altra
actuació en consorcis, concretament aquest ha estat amb el
Consorci de Maó, de 50 milions de pessetes, la qual cosa fa que
durant l'any que acabam, la inversió en obra gestionada, dirigida,
projectada en molts de casos o gestionada, en definitiva, direcció
d'obra per part nostra, són 1.850 milions.

A això hem d'afegir tota l'activitat que hem tingut de projecte
i col•laboració amb el Ministeri amb els dos grans projectes que
en aquests moments tenim en marxa, el projecte de
transvasament de Sa Costera i el projecte de la dessaladora badia
de Palma. Del projecte de Sa Costera vam col•laborar amb el
Ministeri a la redacció del projecte, el Ministeri va encarregar
una assistència tècnica, com tots saben això ha passat ara al
període d'informació pública, i estam en aquests moments
estudiant les al•legacions per acabar de preparar l'expedient de
les al•legacions que hi ha hagut a la vall de Sóller i presentar, per
part nostra, a sol•licitud del Ministeri, un informe tècnic sobre
aquestes al•legacions, qualsevol expedient d'informació pública
comporta quan hi ha al•legacions, un informe jurídic, un informe
tècnic, l'informe jurídic el fan els mateixos serveis del Ministeri,
i l'informe tècnic ens han demanat que el facem nosaltres.

Quant a la dessaladora badia de Palma, vam redactar
nosaltres el plec de bases per al concurs, s'ha fet el concurs, s'han
presentat un total de nou licitadors, es podien presentar solucions
alternatives, variants, suggerències per part dels licitadors, en
total es van presentar 151 -cap-i-cua- solucions, aquestes
solucions es poden agrupar en tres grans grups: solució osmosi
inversa amb compra d'energia exterior, osmosi inversa amb
producció pròpia d'energia i osmosi inversa amb una producció
d'energia amb excés, que aquest excés d'energia es pot lliurar a
la companyia regional, en aquest cas, Gesa, d'acord amb una llei
de cogeneració que és vigent. Val a dir que les solucions amb
cogeneració han quedat pràcticament desvirtuades a
conseqüència d'un decret del Govern central de finals de juliol,
exactament de dia 28 de juliol, que fa que el plantejament
econòmic de solucions de cogeneració quedi pràcticament
equilibrat amb un plantejament d'autogeneració. Per tant, entre
una solució de cogeneració i una equivalent d'autogeneració ja
no té interès la de cogeneració, interès econòmic, evidentment,
i, per tant, pràcticament la decisió haurà de ser entre una solució
d'autogeneració o una solució sense autogeneració i per tant amb
adquisició d'energia exterior. Hem col•laborat amb l'estudi de
totes aquestes solucions presentades, això evidentment és una
bona càrrega de feina, hem preparat un informe, aquest informe
s'ha lliurat al Ministeri d'Obres Públiques, ens consta que el
servici corresponent del Ministeri, que és el Servei de
Tractament d'Aigües ha informat el nostre informe amb total
conformitat, positivament, i que en aquests moments està ja
damunt la taula del director general d'Obres Hidràuliques, per
decidir i per fer ja l'adjudicació d'aquest concurs.

Això, a grans trets, jo crec que no em deix res, és l'efectivitat
nostra en relació amb el Ministeri d'Obres Públiques.

Obres pròpies, 1200 milions de pessetes no donen per fer
massa coses, realment per a l'any que ve, amb els 100
milions de pessetes, el que pensam fer és una segona fase de
millora del proveïment de Maó, que és un tema de substituir
unes canonades que han donat mal resultats, ja es va fer una
primera fase dins enguany, i ara es farà una segona fase ja
dins l'any que ve. I també poder comprar terrenys necessaris
per construir un depòsit de regulació de les aigües
dessalades a Formentera, un altre depòsit també de
regulació de les aigües dessalades a Eivissa-Sant Antoni, i
ens queden un marge de l'ordre de 10 o 15 milions per
emergències o coses imprevistes que puguin sortir.

Quant a consorcis, crec que és un tema realment
interessant, com els deia hem d'esmentar el Consorci badia
de Palma, d'una gran envergadura, el Consorci ciutat
d'Eivissa, amb una categoria també suficient, i d'altres
consorcis que en valor relatiu tenen manco importància, si
bé és evident que per a cadascun dels ajuntaments
interessants tenen la seva. El Consorci badia de Palma, com
tots vostès saben, és un consorci que té com a finalitat el
plantejament, el posar en marxa i la gestió de tota l'operació
vaixells, és un consorci constituït pels dos ajuntaments
interessats, Palma i Calvià, i el mateix Govern. Aquest
consorci ha representat durant enguany la posada en marxa
de tota aquesta gestió que comporta concertar un contracte
amb els subministradors d'aigua del Consorci d'aigües de
Tarragona, una contractació del transportista, de la
naviliera, una contractació amb els remolcadors que fan les
operacions d'entrar el vaixell i de treure'l, una altra
contractació pels que carreguen l'aigua a Tarragona, en fi,
seria llarg explicar-ho amb més detall, en qualsevol cas ens
acompanya el Sr. Novoa que és el president del Consorci,
com a tal consorci, i també la persona d'Ibagua que fa tota
la gestió de suport tècnic al consorci, amb la qual cosa el
que ens estalviam és una mica d'actuació de persones, tot
això reduït a la mateixa persona és una certa economia
d'escala, per dir-ho d'alguna manera. Val a dir que la gestió
del consorci ja cara al pressupost de l'any que ve, per tant,
és una gestió econòmica de l'ordre de 2.100 milions de
pessetes i que, per tant, fa falta una dedicació suficientment
acurada i detallada i esforçada.

El Consorci d'Eivissa, fonamentalment és un consorci
per a la posada en marxa, va ser l'adquisició, la posada en
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funcionament i la gestió d'una dessaladora que pot arribar a
produir de l'ordre de 9.000 metres cúbics d'aigua dessalada diaris
i que, per tant, això representa uns 2.700.000, 3 milions de
metres cúbics anuals, cosa que representa una activitat
econòmica de l'ordre de 300 milions de pessetes.

Quant a altres consorcis, actualment ja estan constituïts el de
Maó, el de Formentera, i tenim en cartera, en converses amb
altres ajuntaments alguns com el de Sa Pobla, el de Lloseta,
Banyalbufar, en fi, alguns més que ja iniciam.

Finalment, els faré una referència d'explotació d'instal•lacions
pròpies d'Ibagua, instal•lacions de titularitat autonòmica, que en
concret són les de les captacions de Llubí que permeten dur cap
a la zona de Palma un cabdal realment interessant per al
proveïment de Palma, de l'àrea de Palma i Calvià, que les
gestionam també des d'Ibagua, que això representa una activitat
de gestió de l'ordre de 125 milions de pessetes anuals. 

Per tant, en resum, si per una banda teníem 1.850 milions
gestionats i per a l'any que ve, per al 96, el volum serà, si fa no
fa, esperam, del mateix ordre de magnitud, quant a gestió
d'obres, direcció d'obres, inversió en obres que seran, si tot va bé,
la posada en marxa d'aquests dos grans projectes que tenim amb
el Ministeri d'Obres Públiques, i la gestió de serveis, la gestió
d'instal•lacions, aquesta que els he dit, fonamentalment Llubí,
badia de Palma i Eivissa, i altres consorcis, que ens situarem en
una gestió de l'ordre de 2.600 milions de pessetes. Aquestes
activitats que, com deia, no es reflecteixen tan clarament a la
redacció freda del pressupost, crec que són, evidentment, les que
no tan sols justifiquen la nostra actuació, sinó el nostre equip de
persones i de despesa de capítol 2, per dir-ho d'alguna manera,
que està als pressuposts que tenen vostès per al seu estudi.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fayas. A continuació, té la paraula el Sr. Gabriel
de Juan, gerent d'Ibasan. Té vostè deu minuts.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Bé, en aquest moment l'Ibasan té en funcionament 52
estacions depuradores, d'aquestes 52, són 38 a Mallorca, 7 a
Menorca i 8 a Eivissa i Formentera. A més, s'han dut a terme
altres actuacions que són la de xarxa de col•lectors que han
suprimit depuradores velles, petites i obsoletes, i s'ha dut l'aigua
a depuradores grosses. En aquest moments els objectius a cobrir
per l'Ibasan a partir del 96 són els següents: primer, completar la
xarxa de depuradores als municipis que no en tenen, adequar les
depuradores a la Directiva 91/271 de la Comunitat Econòmica
Europea, el tractament de fangs i a més el Pla de reutilització
d'aigües.

Pel que es refereix a la xarxa de depuradores, a l'Ibasan, en
aquest moment, li falta per assumir en un cent per cent de
finançament del Govern balear, una sèrie de depuradores petites

tant a Mallorca com a Menorca i Eivissa, que es fan a
mesura que les xarxes de clavegueram entren en
funcionament. Concretament tenim: Randa, Campos, Santa
Maria, Llubí, Sencelles, Santanyí, Pina, Lluc, Sa Calobra,
i després hi ha una sèrie de col•lectors, com són s'Arracó,
s'Hort de Cas Concos i Caimari-Selva, que van a
depuradores existents. Per un altre costat, fa falta una
remodelació de depuradores, unes per posar-les en
tractament terciari com la de Sa Pobla, i altres, com la de
Campanet-Búger, que fa vint anys que funciona, igual que
la d'Esporles, i és necessari pràcticament fer-hi una
remodelació total. També hi ha petites remodelacions, com
en el cas d'Andrtx, bé per posar-hi un terciari o bé per
remodelar alguna part dels primaris.

En tot això, hem de destacar que les grans actuacions
que encara falten en depuració d'aigües, pràcticament estan
incloses dins el conveni de la Conselleria amb el Ministeri
d'Obres Públiques, així, en aquests moments, es realitzen les
de Calvià, s'ha enviat ja el plec i ja ha passat la informació
pública per fer la de la zona costera de Llucmajor, i després
les de Palma, de la badia de Palma, que són Palma1 i
Palma2, i la depuradora de Maó-Es Castell que serà objecte
d'un conveni entre el Ministeri i la Conselleria. És important
que en aquest moment hem convocat el nou concurs de
manteniment de les depuradores per a 3 anys, l'altra vegada
el concurs de manteniment per zones va suposar un
abaratiment molt important del manteniment, esperam que
aquesta vegada passi el mateix, perquè a Mallorca hem
incorporat una nova zona, i totes les depuradores d'una zona
pràcticament es duen per una mateixa empresa.

Pel que es refereix a la Directiva 91/271 de la Comunitat
Econòmica Europea, pràcticament l'any 96 i tal vegada
alguna petita actuació dins el 97, tendrem les depuradores
que verteixen a zones sensibles tendran ja totes el seu
tractament terciari. No obstant, algunes d'elles no s'han
començat perquè si hi ha una reutilització d'aquestes aigües
per part d'agricultura o per part d'oci és molt important que
aquest tractament tal vegada no serà necessari.

Amb el tractament de fangs vàrem fer una actuació amb
un projecte europeu a Menorca i allà tenim una planta de
tractament de fangs per a compostatge, però és una planta
que és molt senzilla, pràcticament els fangs es mouen amb
una pala. Aquí tenim una planta pilot de compostatge a
Felanitx que en aquest moment l'hem de traslladar a Sineu,
per imperiosa necessitat de l'Ajuntament de Felanitx, l'hem
de traslladar a Sineu que allà estarà molt més bé i es podrà
augmentar d'un canal de compost a sis canals de compost,
que és la forma de rendiment de la planta, al rendiment
òptim.

Per un altre costat, dins les actuacions del Ministeri, està
prevista una planta de assecat de fangs a la depuradora de
Palma 1 perquè agafi la gran part de fangs de tota la badia
de Palma.
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Pel que fa als pressuposts, per tant ja directament els
números, la diferència del pressupost del 96 respecte del 95 ha
baixat un 12'33%. Evidentment, aquesta baixada ve motivada per
una baixada important a les inversions reals. Si ara nosaltres
analitzam el capítol de despeses, tenim que al capítol 1, de
personal, de 117.786.190 hem tengut única i exclusiva un
increment salarial del 3'5% i la consegüent repercussió del que
és seguretat social; o sigui que pràcticament queda igual que
l'any, amb la repercussió de l'augment lògic.

Quant a capítol 2, compra de béns i serveis, pràcticament ha
quedat, s'ha augmentat perquè en aquests moments ens hem vist
obligats a causa d'una sèrie de coses, problemes que hem tengut,
a no tenir tan sols una assegurança de responsabilitat civil, sinó
anar a una assegurança de danys contra tercers a les depuradores.
I respecte del capítol 3, de despeses financeres, baixen, o sigui,
han augmentat les despeses financeres perquè, lògicament, hi ha
hagut nou endeutament.

I les inversions reals hem de tenir en compte que ens sobrat
dels préstecs de l'any passat, d'aquest any, de l'any 95, 1.000
milions de pessetes, per la qual cosa el que és demana és un aval
per a un nou préstec de 500 milions. Aquests 1.500 milions que
es dediquen a inversions, han de tenir en compte que més o
menys 250 milions són inversions de reposició; o sigui, l'Ibasan
no fa cap tipus d'amortització tècnica i, per tant, tot el que siguin
inversions de reposició han d'anar contra inversions. A més, a
part de la construcció d'una depuradora concreta, hi ha una sèrie
de millores de les depuradores existents, ja sigui amb processos
de desodorització o bé sigui amb processos terciaris.

Bé, a causa que el President m'ha demanat que fes via, més
o menys els he explicat molt ràpidament el que tenia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li agraesc, Sr. de Juan, moltes gràcies. I a continuació, té
la paraula el Sr. Josep Maria Novoa i Sola, President del
Consorci d'Aigües de la badia de Palma. Té vostè la paraula,
també per un temps molt limitat.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSORCI D'AIGÜES DE LA
BADIA DE PALMA (Josep Maria Novoa i Solà):

Buenas tardes a todos. Después de la clara advertencia de la
Presidencia voy a ser brevísimo, entre otras cosas porque uno
tampoco pensaba intervenir en este sentido, y lo hago un poco al
hilo de los comentarios del Sr. Fallas acerca del consorcio de la
operación barco. Y fundamentalmente poniendo de manifiesto la
importancia que en estos momentos está teniendo la operación
fundamentalmente en cuanto a su aportación, lógicamente, al
abastecimiento de la zona; piensen que estamos trayendo agua
por un equivalente al 16% del abastecimiento a todo lo que son
los dos municipios de Palma y de Calvià. Yo creo que esto
define claramente la importancia de la operación.

Por otro lado, se habrán fijado, por la ausencia absoluta de
noticias, como la operación en estos momentos pues se mantiene,
digamos, por utilizar algún tipo de imagen, como un verdadero
reloj, es decir, cada tres días tenemos nuestro barco, nuestra
fuente de suministro. Y en estos momentos yo creo que podría

también definirse prácticamente como la fuente más segura
de abastecimiento de agua en toda la zona, de manera que
eso también me gustaría resaltarlo. En este sentido y a la
vista de las aportaciones que estamos teniendo vía lluvias,
que son las naturales, y en vista de los niveles que se
aprecian en los acuíferos y en los embalses, todo parece
indicar que el año que viene pues no vamos a estar sobrados
de recursos hídricos, de manera que en lo que al Consorcio
de Aguas de la Bahía de Palma se refiere seguimos con el
trabajo adelante, pensando y dando por hecho que en el 96
al menos va a continuar la operación barco sin ningún tipo
de solución de continuidad.

No sé que puedo aportarles más al respecto, pero insisto
en la buena operatividad que en estos momentos está
teniendo y está demostrando la operación barco, y bueno,
pues nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Novoa.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Srs. Diputats, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots
vostès per la informació, que pens que els ajudi a plantejar
les preguntes més interessants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, gràcies a totes les persones que
han intervengut fins ara. Arribats a aquest punt, a mi
m'agradaria, si és possible, que els portaveus ens ajuntàssim
...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Els portaveus diem de seguir perquè després d'aquesta
explicació d'una hora i mitja, sinó no tendrem temps de
parlar nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però, el president no, a més del tema de seguir, el que
els volia demanar que, a suggerència del conseller, diu que
contestarà a tots junts.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Nosaltres demanaríem que per separat, perquè amb una hora
i mitja que hem estat escoltant, crec que, com a mínim, se'ns pot
contestar d'un a un, perquè, si no, haurem d'esperar fins al final
tots.

EL SR. PRESIDENT:

Diuen que no. M'agradaria que em fessin arribar les seves
suggerències. Estan d'acord a contestar a tots junts?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Em solidaritzo amb les manifestacions de la Sra. Munar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, nosaltres li demanaríem que ens contestàs un per un i
intentarem ser el més breus i no demanar temps de recés per
preparar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Els altres grups estan d'acord amb que els contesti a tots
junts?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, el Grup Parlamentari Socialista està d'acord amb què ens
contesti a tots plegats.

EL SR. PRESIDENT:

El PSM, també?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em pareix que no ha manifestat tots junts, sinó que es
contestàs darrera cada intervenció, em pareix que sí, seguir el
procediment habitual.

EL SR. PRESIDENT:

Jo deman, no prenc decisions. I el Grup Popular? Bé, no
volen recés, no? No volen suspensió? Doncs, anam a continuar
la sessió i pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada
Sra. Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, simplement demanar
al conseller si em podria dir amb quina proporció es fan les
inversions de la Conselleria d'Obres Públiques per illes, quines
quanties van destinades a Mallorca, quines a Menorca i quines

a Eivissa? I ho demanaré per separat, quines inversions i
quines despeses corrents la conselleria destina a cada una
d'elles?

La segona pregunta seria, quina influència tenen vostès
en els consorcis, en general, i, sobretot, de la Badia de
Palma en particular? I si els pareix lògic el fet de muntar
una dessalinitzadora que, de qualque manera, intenta
dessalinitzar aigües de pous i per què se justifica això
havent-hi aigua de la mar per poder dessanilitzar, produint
això, segons alguns tècnics i experts més possibilitats de
salinització dels pous veïnats?

Després dir que si els convenis amb els consells insulars
continuen amb la mateixa tònica que des de l'any 89, això
significa que hi ha una desproporció en contra de l'illa de
Mallorca i demanar que en el possible es corregeixi aquest
fet.

I pel que fa a aigües i torrents, que s'aclareixi d'una
vegada i m'agradaria una afirmació o negació contundent,
si definitivament el tema de l'aigua i el torrent són
competències del Govern balear o no són competències i
que quedi aclarit, perquè el tema de la competència en
matèria hidràulica pareixia que era un fet des de març del
95, legislacions a part; en canvi, durant tot l'any, s'ha estat
parlant i, sobretot, vull dir confonent una mica l'opinió
pública pel fet que el Ministeri, a través del que devia ser un
interès general, va participar en inversions concretes com
podia ser el tema de l'aigua i del vaixell, etc.; però
m'agradaria que quedàs aclarida aquesta qüestió.

I també en matèria de les depuradores i del compost que
produeixen les mateixes, si la producció té una sortida, si
aquesta sortida és de tot el compost que es produeix en
l'actualitat, i si s'augmenta, com s'ha dit, amb la proporció
que pensen, si llavors tendrà una solució, de qualque
manera, de no haver-ho de cremar? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Sr. President, Sra. Diputada. Respecte del que és
l'aplicació de despesa per illes, em sap molt de greu però en
aquest moment no la duc feta; es pot estudiar, és bona de
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fer, basta repartir imputació de despesa feta respecte del
manteniment de plantes per illes; vostè recordi que quant al
pressupost global de la Junta d'Aigües una part molt
significativa, 6.570 milions de pessetes van al tema de
sanejament. Deman excuses per no tenir en aquest moment
aquest càlcul fet, però em puc brindar, amb un parell d'hores a
tenir-lo a la vista.

El tema dels consorcis, ho vull explicar bé; el consorci és una
fórmula financera, és una possibilitat d'intentar repartir el risc
d'una operació a cada ajuntament. A més de fer una política
global de crear una entitat pública, com va ser per exemple el
sanejament de l'Ibasan, que s'endeutàs per fer depuració tal
vegada a un municipi i no a l'altre i aquest endeutament reverteix
al conjunt balear, el que feim és que cream unitats diferenciades
que acudeixen al deute, sense implicar amb el seu risc altres
ajuntaments. En certa forma és crear recursos econòmics donant
participació exclusiva a ajuntaments interessats. En aquest sentit
també he de dir que qualque vegada s'ha criticat el fet que no
entrin els consells; nosaltres, com a Govern, hem possibilitat, via
estatuts, que qualsevol consell insular que tengui voluntat de
participar-hi hi pugui entrar. Però que ho entenguin, un consorci
és un instrument financer i una eina de gestió, eina de gestió que
delega activitats en l'Ebagua.

Relació especial del Govern amb consorcis, ens trobam amb
consorcis d'un doble nivell. Hi ha consorcis com el de Badia de
Palma i consorcis com el de d'Eivissa capital que per a la
inversió determinen un nivell d'activitats i presència superior. En
aquest sentit, tant el de la Badia de Palma com el d'Eivssa capital
el Govern aporta un nivell de recursos tal vegada superior al que
aportarà a altres consorcis, on la fórmula normal és del 50%.

Per què hem fet una planta per tractar aigua salobre a Son
Tugores? Doncs, miri, la qüestió és que a les illes falta aigua
recurs. La badia de Palma a Son Tugores estan agafant una aigua
que de totes formes s'havia d'emprar per ficar-la salada en el
sistema; el que feim és agafar la mateixa aigua que hagués entrat
salada en el sistema i llevar-li la sal. No és una política
interessant a llarg termini, és una política que durarà fins que
entri en producció la planta d'aigua de la mar. És un tema que
hem de pensar que aquest estiu mateix hem arribat a límits on
feia falta aigua-recurs, aigua-producte, no tenim més aigua
disponible. Aleshores, quin disbarat és aquest que es qüestioni
que una aigua que tanmateix havia d'entrar salada en el sistema
es pugui dessalar. I és una política a curt termini, no és una
política de futur.

La desproporció de l'illa de Mallorca dins el conveni
d'aportació de recursos a consells insulars, no sé a què es refereix
exactament; no sé si vostè aplica un percentatge un poc, tal
vegada, conegut, el famós 79 i mig, 11 i mig, no ho sé. Jo pens
que és una assignació històrica, correcta, que mai no ha plantejat
dificultats; pens únicament que la quantitat és curta, però quant
a percentatges no veig la diferència.

La competència quant a aigua. El Govern balear té
competència en aigua, excepte el que fa referència a obres
d'interès general que l'Estat se reserva, i després quant a
legislació i planificació, aprovació, que quedi ben clar.

Respecte a torrents tenim competència plena i absoluta,
només que hi ha un conveni que en certa forma és una aportació

de doblers que fa l'Estat per recuperar unes despeses que el
Govern balear va assumir quan no era competent; del 89 al
92 es varen gastar 3.000 milions de pessetes, que ara el
Govern balear, via un conveni amb l'Estat, està recuperant.
I sé que el Govern central vol invertir aquesta quantitat, no
tenc cap dubte, no obstant hi ha hagut problemes de gestió
a nivell de Ministeri que han retardat això.

Quant al compostatge. El compostatge és un tema que
avui en dia hi ha sortida, però no hi ha sortida per davall el
cost. Jo voldria tenir l'èxit, voldria tenir una solució perfecta
que ajudàs a entendre que el compostatge ha de ser assumit
pels col•lectius que el vulguin emprar, jardineria, etc., a uns
costs equilibrats. Possiblement la solució estigui en
economia d'escala, en plantes de més producció, en
l'aplicació de noves tecnologies. Tenc el disgust de dir que
teníem un acord ja formalitzat amb el Ministeri per finançar
una planta molt important a l'illa de Mallorca i que al final,
per raons molt curioses, aquest tema ha passat. Però que no
queda més remei que apostar per la necessitat de depurar els
fangs, tractar-los i donar-los sortida econòmica.

Em pareix que contesta tot el que vostè ha demanat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí. Tan sols agrair les respostes del Sr. Conseller i
m'alegra que vegi ell també que dessalinitzar aigua de pous
no és una solució de futur, ens preocupava que no ho
poguessin entendre així, i que si és una solució temporània
fins que n'hi hagi d'altres més de futur ens pareix bé.

I dir que, per favor, ens faci arribar aquesta divisió, que
no l'hem trobada, de les inversions pel 96, quan puguin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada Maria Antònia Munar. Conseller,
vol fer ús del torn de contrarèplica?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Només un segon, per comentar que el tractament d'aigua
de pous salinitzats s'ha fet considerant un factor que és molt
clar, era una aigua que tanmateix s'havia de treure, perquè
no hi havia més aigua que aquesta i, no obstant, un tema tan
clar com aquest va significar que durant vuit mesos vàrem



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 12 / 9 de novembre del 1995 185

tenir a Madrid, amb el Ministeri, una discussió que va demorar
aquesta actuació i altres. Al final es va comprendre, en base a
una anàlisi matemàtica del que són les fonts i els consums, de
què tanmateix era una aigua que, salada o bona, s'havia de treure
d'aquests pous salinitzats; per la qual cosa, el que feim
temporalment, ho tractam. L'abans possible que hi hagi altres
fonts de recurs, doncs, suprimiren aquesta planta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Només plantejaria una sèrie de
preguntes respecte de temes que ens preocupen particularment,
com a Esquerra Unida.

Una a llarg termini, que creiem que és fonamental per poder
fonamentar una política, insistesc, a llarg termini hidrològic
correcte, és el tema del coneixement geològic de la nostra
comunitat, de la seva cartografia, de la situació i característiques
dels aqüífers, del funcionament dels torrents i, no exactament
això però relacionat amb això, el control periòdic del nivell
d'aquests aqüífers i de la seva qualitat. M'agradaria, en concret,
que se'm contestàs sobre quina qualificació se li donaria a l'actual
coneixement d'aquestes qüestions? És a dir, per exemple, s'han
donat dades referides al tema dels torrents, on ja s'ha explicat que
era molt deficient la xarxa de control de l'aigua que passa pels
torrents; m'agradaria que globalment dels temes que he tractat,
es donàs una qualificació, una avaluació de com es troba aquesta
situació.

Segona, una avaluació dels recursos, comparativa, dels
recursos que es destinaran en aquest sentit l'any 96 en
comparació a l'any 95. També s'han aportat algunes dades
aïllades com aquest conveni amb l'Institut Geològic i Miner, però
m'agradaria tenir una visió global comparativa dels recursos.

I, en tercer lloc, quina seria la valoració de la inversió
necessària per arribar a una situació òptima en aquests temes i
quina previsió en termes de temps existeix per arribar a una
situació òptima, si és que es vol arribar a una situació òptima en
aquest tema?

Segon tema que volia plantejar també qüestions, el control
sobre la utilització incorrecta de les concessions d'aigua, en el
sentit que s'utilitzin aquestes aigües per a usos indeguts; usos
agrícoles que acaben a camps de golf o d'altres qüestions
d'aquestes característiques. Vostè, crec que a la seva
compareixença de l'any passat sobre el tema del pressupost, va,
efectivament, afirmar que no tenia recursos suficients per exercir
aquest control. Quina és la previsió de recursos per a l'any 96 i
la seva comparació amb els recursos de l'any 95?

Tercera qüestió, depuració terciària. Vostè també a la
mateixa compareixença de l'any passat, va plantejar un
horitzó d'inversió en depuració terciària de 14.000 milions
de pessetes abastable en un termini aproximat de 10/11
anys, varen ser les seves paraules. La veritat és que, vist el
pressupost de l'any 96 i el descens en els temes d'inversions
reals importants que pateix Ibasan, no sé si els números
acaben de sortir; però, en tot cas, m'agradaria que ens
explicàs quina ha estat la inversió en depuració terciària de
l'any 95 quantitativament i com a resultat? Segona,
previsions per a l'any 96; i si, efectivament, vostè manté
aquest horitzó d'inversió i de calendarització de 14.000
milions de pessetes en un període de 10/11 anys?

I quarta i darrera qüestió, per no fer-ho més llarg, el
tema de l'estalvi. A la darrera compareixença parlamentària,
no la de l'any 94, sinó la darrera, la que va fer per explicar
la seva política de govern fa unes setmanes en aquesta
comissió, i al fil del conegut debat sobre les polítiques
d'estalvi, la conscienciació ciutadana sobre el tema; i a
partir d'una avaluació distinta sobre l'efectivitat d'aquestes
polítiques, sí que va dir que hi hauria polítiques d'estalvi per
part de la seva conselleria. Tendrà això una traducció
pressupostària i quina traducció pressupostària a l'any 96?

Són preguntes molt concretes.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, sí, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Sr. President, Sr. Diputat. Contestaré però d'una forma
un poc global aquesta vegada, perquè vull que entenguin
unes masses, unes xifres. El Govern balear, respecte del
tema de l'aigua, gastarà el 96 una xifra de 7.550 milions de
pessetes. El Govern balear té finançació per a aquesta
inversió afectada, que són 3.500 del cànon d'aigües; 500 que
vénen donats per la transferència d'aigües; i 500,
aproximadament, que vénen de costs efectius anteriors a la
transferència. És a dir, estam parlant que per a una despesa
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de 7.500 tenim afectats 4.500 milions de pessetes; és a dir, el
Govern balear, de recursos propis, d'estalvis i generacions ...
incrementat, està aplicant 3.000 milions de pessetes a política
d'aigua sense una ... adequada. Jo vull dir en aquest sentit que
estam avui en dia gastant més doblers, per exemple, en aigua que
en carreteres, que en habitatge, que en qualsevol tema i, no
obstant, els recursos són insignificants, no basten.

Vostè em diu, com puc qualificar jo el coneixement que
tenim geològic i hidrològic? Hi ha una feina empresa fa molts
d'anys que pens que, a nivell dels tècnics de la conselleria, és
bona per decidir, però sempre és impossible arribar a un
convenciment exacte que estam encertant. Les xifres per arribar
a tenir un coneixement perfecte del que és l'evolució dels
aqüífers, situació real, pot ser una xifra molt mala de quantificar.
El que sí tenim nosaltres són previsions de despesa a la vista i
convenis fets amb l'Estat central. El Govern central, una vegada
estam elaborant el Pla hidrològic, en aquest moment el mes de
gener, febrer, hi haurà una aprovació inicial de les directrius, es
posa de manifest que a nivell d'informació bàsica hi ha uns grans
dèficits a les Balears. I hem aconseguit que el Govern central ens
doni suport amb convenis que van del 50% de la despesa.

En aquest sentit el que he de dir és que si vostè em demana
què hem de gastar per saber-ho, els meus enginyers li diran és
impossible. És un tema, diguem, evolutiu; és un tema que, per
exemple, el coneixement d'un aqüífer com pugui ser el de
Llubí/Muro està implicant una inversió constant als efectes de
poder tenir el convenciment de què actuam bé; pel que es veu és
l'aqüífer més controlat d'Europa, diguin el que diguin, i així i tot
qualque vegada nosaltres mateixos ens plantejam dubtes.

Jo li puc donar que per a l'any 96 la xifra d'inversió pot estar
envoltant els 180 milions, que es multipliquen per dos per
l'aportació de l'Estat; 180 el Govern balear que multiplica per
dos, amb l'efecte de convenis pel Govern central. No obstant,
amb el tràmit d'aprovació del Pla hidrològic, les directrius ja
remarquen la necessitat de fer molt d'estudi quant a coneixement
hidrològic.

Tenim també un poquet la paraula donada per part del
Ministeri que ens han d'ajudar en aquest tema perquè la
transferència va ser operativa amb un dèficit d'informació. Quina
xifra és la necessària? Doncs, en aquest moment no ho sabem. Fa
falta ... estudi per estudi per realment arribar a tenir una xifra
clara. Qualque vegada nosaltres hem comentat que tal vegada
amb 2.000 milions de pessetes tendríem un esquema operatiu,
però tampoc no ho sabem. I no ho sabem perquè, com que això
és somiar, és somiar truites, ni tan sols ens ho plantejam.

Respecte a política de concessió d'aigües hem de dir que a la
Junta d'Aigües, en un espai de dos/tres anys, s'ha creat un sistema
de gestió molt més depurat que, en certa forma, crea unes tuteles
i uns controls molt més durs. En el tema d'aigua i concessions no
hi ha hagut un problema, hi ha hagut un problema respecte de
l'activitat il•legal; l'activitat per part de l'administrat sense
comptar amb la tutela de l'Administració. El drama que tenim és
que hi ha un conjunt de particulars que, sense demanar cap tipus
de llicència o permís, estan actuant encara avui en dia fent pous
que, en certa forma, poden perjudicar la ... d'un aqüífer. Nosaltres
intentem, en la mesura del possible, amb pocs mitjans, fer uns
controls que sempre són insuficients. La política més clara és el
convenciment més que polítiques coercitives, però, no obstant

així, no podem oblidar que per part de molta gent l'únic que
funciona és la multa, és la sanció.

Els terciaris. 14.000 milions de pessetes és una xifra
molt significativa, una xifra que per a mi, si la poguéssim
assumir amb 10 o 12 anys seria important; això seria tractar
de l'ordre de 65 hectòmetres d'aigua depurada que, realment,
ben utilitzada podria, en certa forma, equilibrar segons
quines demandes. L'actuació més important que es veurà
dins l'any 97 és l'operació que es farà al Pla de Sant Jordi,
amb una segona volta de maduració, que pot significar una
millora en el regadiu de la zona, i a mig termini estam
estudiant una derivació d'aquesta aigua cap a una vessant
nord que després pugui baixar pel pla central, per procurar
una infiltració natural molt controlada.

El tema de depuració d'aigua i terciaris són temes que
tècnicament tal vegada no estan ben precisats, perquè veig
que hi ha uns grans debats respecte d'aquest tema. Amb
l'aigua depurada pots fer molt poques coses, pots fer usos
recreatius, usos agraris, usos tècnics respecte a infiltració
d'aqüífers, tant sigui per fer defensa d'intrusió marina com
pugui ser recàrrega d'aqüífers. La recàrrega d'aqüífers en
aquest moment és un tema que està en lupa, està en aquest
moment en fase d'anàlisi a nivell mundial; les experiències
d'infiltració massiva quant a recàrrega no estan contestades.
Un país com Israel que en aquesta qüestió és molt puntera
i està molt avançat, encara actua en certa prevenció; amb la
qual cosa l'ús de l'aigua ha d'anar a usos agraris, a usos
recreatius i tal vegada començar amb experiències respecte
del que és creació de barreres marines a la intrusió marina.

Actuacions fetes dins l'any 95. Tenim petites actuacions,
com poden ser l'aprofitament de l'aigua depurada a
Vilafranca; la planta depuradora a Sant Climent a Menorca,
amb un sistema terciari ja molt depurat; però, sincerament,
considerant el que gastam avui en dia en depuració, el que
gastam en terciaris és molt baix. Però hem de saber el
següent: el Govern balear ha gastat en depuradores 20.000
milions de pessetes dels 25.000 milions de pessetes que hi
ha gastats a nivell de les Balears, 20.000. D'aquests 20.000
n'ha gastat directament 16.500 Ibasan i la resta la Junta
d'Aigües en una fase anterior. Ens queden per cobrir nuclis
interiors un nivell d'inversió xifrat en 3.000 milions de
pessetes. Després hem de sumar partides molt significatives,
que són les plantes de badia de Palma, la planta de
Llucmajor i la planta de Calvià, amb un nivell d'inversió de
9.000. I ens quedarà un tema, que és Maó-Es Castell, que jo
voldria amb el suport del Govern central donar solució.

La nostra política és deixar a l'any 97 el Govern balear
i ajuntaments balears una política de depuració feta. I ens
trobarem amb un nivell de deute, si podem recuperar el 85%
dels 3.000 que queden per gastar del fons de cohesió, ens
trobarem que en aquestes dates serà un nivell d'endeutement
per part de l'Ibasan de 17.500 milions de pessetes; i un
nivell d'endeutement dels ajuntaments provocat per obra
nova que té un cost financer global, sumat a 10 anys, de
3.500 milions de pessetes. Fins l'any 2.002, per amortització
de préstec, no tenim un espai financer molt important.
Durant uns anys anirem tan ajustats, vostè pensi que en
aquest moment ja el Govern balear, a part del cànon i costs
efectius transferits, hi dedica 3.000 milions de recursos
propis; fa falta esperar arribar a l'any 2.002 possiblement
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per poder fer polítiques d'aigua, siguin terciaris o
d'infraestructura molt intenses en recursos propis, perquè fins a
aquest any la gran massa de recursos estarà dedicada a
sanejament de depuració d'aigua.

Recordi, dels 7.500 n'hi ha 5.500 dedicats a depuració; 704
dedicats a proveïment i 1.200 dedicats a infraestructura. És a dir,
el resum és que tan de bo tenguéssim recursos per fer-ho tot i tot
de cop. I sé que els que avui en dia participen en tasques de
Govern a consells insulars comencen a entendre allò que deia
sempre, tan de bo ho poguéssim fer tot, perquè en tenim moltes
ganes i la nostra voluntat és aquesta, però els recursos no arriben.

Dins els pressuposts de l'any 96, en el que és el programa de
proveïments, crearem una partida 640 ... i material, per dedicar
una xifra pròxima als 50 milions per fer les millors campanyes
d'aigua que puguem fer quant a estalvi. Jo l'altre dia aquí en
aquest Parlament vaig dir que no som dogmàtic ni flexible, que
encara que tècnicament se'm digui que els estalvis són pocs,
vostè, Sr. Diputat, em va dir que el poc que s'estalviï bo és. Hi
estic d'acord, ho provarem, intentarem fer la campanya més
òptima a la vista d'experiències com hi ha hagut, per exemple, a
Madrid, que ha fet una campanya que, en certa forma, ha estat
molt ... quant al cost i ha tengut una certa ressonància i
intentarem treballar en aquesta línia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Grosske, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, jo li agraesc molt al Sr. Conseller el seu esforç per
contestar i per il•lustrar els temes que he plantejat, però la veritat
és que, llevat d'aquesta darrera xifra, concretíssima, sobre
política d'estalvi; d'aquesta aproximació en allò que seria una
inversió necessària per arribar a un coneixement, diguéssim,
òptim de la situació dels aqüífers i del funcionament geològic de
la nostra comunitat, acompanyada, efectivament, d'una cosa
també molt explícita, d'un considerar que això és somiar truites,
prou explícit respecte a la previsió efectiva que té la seva
conselleria, d'arribar a aquesta situació òptima, per tant em don
per contestat; és una manera de contestar bastant gràfica.

La veritat és que sobre el tema de control de la
utilització de l'aigua i els temes terciaris hi ha hagut més
il•lustració que contestació; és a dir, ens quedam aquí, sé
que ara vostès tenen més recursos jurídics per fer un control,
però, i sé la seva valoració de si el control ha de ser
coercitiu o de convenciment i tal i qual, però me'n vaig
sense saber els recursos, en termes pressupostaris del 95 i
del 96 en aquesta matèria.

I respecte del tema dels terciaris, efectivament, quasi em
don per contestat, perquè si em diu que fins a l'any 2.002 no
hi haurà marge de maniobra per la càrrega financera que
pesa sobre Ibasan, ja em faig a la idea que això dels 14.000
milions amb 10 o 11 anys no sortirà, no? Perquè a l'any
2.002 ja hauran passat a 8, no sortirà el tema. Però no m'ha
arribat a contestar sobre la inversió, m'ha apuntat algunes
actuacions concretes, és ver, però no la inversió de l'any 95
i de l'any 96 en aquesta matèria, en termes quantitatius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Sí, el Sr. Martínez ens donarà unes dades més concretes
respecte d'aquestes matèries, més quantificades.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, Sr. Conseller jo li demanaria, Sr. Martínez
té vostè la paraula.

EL SR. CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDICO-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Antoni
Martínez i Sánchez):

Se lo leeré rápidamente. Los datos de 1995 no los
tenemos, ahora las previsiones presupuestarias, a fin de
cuentas son previsiones que no son, como usted sabe, que
necesariamente se hayan de cumplir tal y como están
previstas, puede haber modificaciones. Pero previsiones en
materia de estudios y controles, pues previstos están la
redacción de proyectos de un plan general de cauces; una
asistencia técnica; un anteproyecto de información
hidrológica y calidad de las aguas; otra asistencia técnica;
la expropiación de terrenos necesarios para las obras, no,
perdón, eso no; la asistencia técnica de un proyecto de
cuatro estaciones de aforo, dos en Mallorca, una en Eivissa
y una en Menorca; las estaciones de aforo, dos en Mallorca,
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una en Eivissa y otro en Menorca con carácter plurianual, otras
nuevas que se pondrán; sondeos de red piazométrica,
funcionamiento de los instrumentos y demás que se aplican a
esta red piazométrica, 40 millones de pesetas; pozos, redes
específicas de calidad de las aguas 10 millones; tubos
piazométricos en pozos particulares 5 millones; contadores en
fincas agrícolas 5 millones; red piazométrica, desarrollo de otras
actividades de esta red, 5 millones; de la red foronómica otros 5
millones; programa de teledetección para Menorca e Eivissa de
cultivos 4 millones; seguimiento del regadío de Sant Jordi 3
millones; análisis químicos de agua 7 millones; cartografía de la
Sierra de Levante 5 millones; focos puntuales de contaminación
en Eivissa y Menorca 9 millones; seguimiento del regadía por
teledetección, evolución anual a tres imágenes, evaluación del
consumo de agua, 3 millones; modelo de flujo de la unidad de
Inca, de Sa Pobla, 2 millones; seguimiento y regadía en Sant
Jordi otros 2; mapa de cultivos de unidades hidrogeológicas de
Palma y Llucmajor, Campos, otros 2; seguimiento fuentes Sierra
Norte otros 3; análisis periódicos de sequía por unidades
hidrogeológicas, conocimiento del estado de la unidad en
función de la lluvia acumulada, otros 3; suministros de
lignígrafos, suministros de vehículos para el desarrollo de estas
actividades y estas asistencias técnicas, aplicación del convenio
con el Instituto Tecnológico y Geominero, que ya hemos dicho
que son funciones de este tipo, 17 millones; para la cartografía
de Eivissa otro convenio con el IGE son 10 millones, 10 millones
que en realidad son 50 millones, porque son 10 millones este
año, 10 millones el que viene y 5 al otro, que son 25 que
ponemos nosotros y 25 que pone el Instituto, en realidad son 50
millones a aplicar en tres años, por ejemplo; convenio con la
Politécnica de Barcelona para estudio de recarga de acuíferos
con aguas residuales depuradas 6 millones; convenio con la UIB
para la cuenca de Palma 4 millones; metodología analítica de
depuradoras muestras en continuo nitrógeno total, que no sé
exactamente qué es, 4 millones; el convenio con el servicio
geológico, pues es todo de estudios e investigación, es un
convenio a tres años y que implica 290 millones de inversión por
nosotros más hasta 690 millones de inversión por el servicio
geológico.

O sea que yo creo, y en cuanto a lo que han hecho en años
anteriores, bueno, si nos ponemos a leer la información que
tenemos, en cifras no, pero en actividades creo que queda claro
que se hace, dentro de lo posible, bastantes actuaciones, eso sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Martínez Sánchez.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltrán):

Sr. President, Sr. Diputat, quant a terciaris les xifres són 200
milions a l'any 95 amb obres a Formentor, a Sant Climent, a Cala
Galdana, a Cala Ratjada i a Vilafranca; i 900 milions de pessetes
o 950 amb obres a Sa Pobla, a Cala Millor i al Pla de Sant Jordi.

I respecte a nivell d'estudis, si vostè hi té interès, hi ha un
annex a les directrius on es manifesta quines són les mancances
que tenim. La quantificació d'aquests estudis avui en dia no està

feta i estimam que pot estar envoltant els 2.000 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. I hem d'agrair la
detalladíssima explicació que ens han donat els diversos alts
càrrecs que han comparegut en aquesta compareixença, que
contrasta amb la poquíssima informació detallada que hem
tengut d'altres conselleries. Ara, els faríem una pregunta
suggeriment, per què no les escriuen als pressuposts totes
aquestes previsions pressupostàries? Any rera any es
reprodueixen en fotocòpia amplíssimes explicacions que no
diuen res, que son aquests toms que hi ha aquí damunt, per
què no ens escriuen aquestes previsions pressupostàries, que
ja sabem que només són previsions i les prendríem amb
aquesta reserva, com a previsió pressupostària, però que ens
permetria conèixer molt més a fons els pressuposts i utilitzar
aquestes compareixences per parlar de política i contrastar
diverses opinions. És un preg que els feim perquè a veure si
l'any que ve, en lloc de trobar escrit la palla que hi ha any
rera any a les memòries, ens trobam més explicat realment
el pressupost. Moltes gràcies.

Passaria, a continuació, a fer-los un parell de preguntes,
valoracions i començant per la Junta d'Aigües, és molt
simptomàtic no haver sentit, a no ser que ho hagin dit entre
qualque lapsus que ens hauran de perdonar, qualque
moment desconnectàvem i per a tornar connectar, no hem
sentit parlar del Pla hidrològic; tema que pareixia que havia
de ser estrella, sobretot quan han estat a exposició pública
les directrius del Pla hidrològic. I també faig un incís per dir
que ens sorprèn aquesta manifestació de desconeixement de
quina és la situació real dels nostres aqüífers actualment,
quan duim anys fent centenars i centenars d'estudis i
passejant per diversos indrets de Mallorca trobam
perforacions que ens imaginam que són per fer estudis de
l'antic servei hidràulic i ara, posteriorment, de la Junta
d'Aigües. Què s'ha fet d'aquest immens cabal d'informació
que s'ha de tenir per anys i anys d'estudis que s'haurien de
compendiar en el Pla hidrològic?

No hem sentit parlar tampoc de la constitució de les
juntes insulars d'explotació, precepte que mana la Llei
d'aigües i que s'haurien d'haver constituït.

No hem sentit parlar de control d'aqüífers; de delimitació
de perímetres de protecció dels aqüífers en perill de
sobreexplotació o sobreexplotats, precepte també establert
per la Llei d'aigües.

No hem sentit parlar de control de l'autorització de les
concessions, d'una possible policia d'aigües. I és molt
curiós, el conseller ha dit que hi ha gent que només entén de
multes, el llenguatge de les multes, no ho ha dit amb
aquestes paraules; pregunta, quantes sancions han posat
durant aquest any o aquests darrers anys per una utilització
incorrecta d'una concessió? I ens ha cridat l'atenció aquests
convenis que pretenen establir amb pagesos per conèixer el
consum d'aigua; convenis amb pagesos per conèixer el
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consum d'aigua per a reguiu; però, què és que les concessions no
estan subjectes a uns màxims? Què és que no tenen el més
mínim control sobre les concessions d'aigua als pagesos o a
particulars? Si donen concessions de 25, 30, 60.000 tones anuals,
ningú ho controla? Si és així, que ningú ho controla, hi hauria
l'explicació o se'ns confirmaria el que moltes vegades els hem
dit, quan vostès afirmen que hi ha un 70 o un 75 o un 80% del
consum per a activitats agràries o per reguiu, no ho saben; no ho
saben perquè, com que no controlen els usos agraris, i ens consta,
ens consta que hi ha titulars de concessions agràries que venen
per a usos urbans aquestes aigües, i vostès no ho saben o no ho
volen saber. I amb aquest anunci d'aquest establiment de
convenis vostès mateixos ho han reconegut.

També és molt simptomàtic que durant tota l'exposició cap
hagi fet referència a mesures d'estalvi d'aigua, ara el conseller
n'ha parlat un moment a requeriment d'un altre portaveu. Hem
sentit parlar dels torrents, dels convenis per a manteniment i per
a neteja de torrents; i aquí els voldríem fer un preg i és el control
de les empreses que efectuen aquesta neteja de torrents, perquè
a vostès i a nosaltres i a través de mitjans de comunicació se'ns
ha fet arribar la denúncia de les destrosses de vegetació, moltes
vegades injustificada que s'ha fet. He vist fotografies i han
publicat fotografies els mitjans de comunicació d'una arrasada de
vegetació totalment innecessària en alguns casos.

Una altra de les preguntes que faríem és si en la política de
transvasaments, concretament amb el transvasament de les
aigües de Sa Costera, si mantenen o si han descartat el
trasvassament de les aigües de Ses Fonts de s'Olla i Sa Lladonera
al municipi de Sóller?

Quant a l'Ibasan, és curiós que, efectivament, ha
reconegut una disminució del pressupost, perdó, és curiós
com analitzant el pressupost d'Ibasan veiem que mentre
disminueix aquest pressupost, hem calculat 218 milions de
pessetes, és a dir que ha avaluat en un 12'75 la disminució
del pressupost; creixen les operacions financeres en 678
milions de pessetes. És a dir que de cada any més càrrega
financera i, per tant, disminució de les inversions. És a dir,
realment, com ha manifestat el Tribunal de Comptes en
alguna ocasió, no es veu viabilitat en aquesta empresa, i
coneixem les dificultats i coneixem la renegociació del
deute, però realment ens preocupa.

El tema de la depuració terciària, que també només se
n'ha començat a parlar ja quan s'ha establert el debat, el
conseller ha dit unes paraules: s'ha d'actuar amb molta
prevenció en la regeneració d'aqüífers. Bé, aquesta
prevenció ha existit al Pla de Sant Jordi quan l'empresa
municipal d'aigües ha infiltrat, des de fa anys, aigua, no
terciària, ni secundària, en molts de casos primària, dins el
Pla de Sant Jordi? I, quin pla tenen per regenerar el Pla de
Sant Jordi quan ha pujat el nivell freàtic, o, en fi,
irrecuperable ja?

I, un comentari maliciós amb motiu d'una expressió del
President del Consorci d'Aigües, que ha definit l'operació
vaixell com la font més segura de subministrament.
Efectivament, és la més segura, aquesta segur que un dia
s'acabarà; 8.000 milions d'inversions en uns quants anys en
altres fonts no s'haurien acabat mai. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, em sap greu
que el contingut de les memòries no li agradin, jo pens que
estan ben fetes, però bé.

El Pla hidrològic. He explicat abans que dins el mes de
gener hi haurà una aprovació inicial de les directrius pel
Consell General de l'Aigua. A continuació entram en la
tramitació del que és el Pla hidrològic, pla que al final
aprova l'Estat central, ho hem de saber, ho hem de recordar.

Juntes d'explotació insulars. Jo voldria que si no és a 31
de desembre, a 31 de gener estiguin constituïdes. Hi ha
instruccions donades a la Junta d'Aigües perquè dins
enguany o, com a tard, dins el mes de gener estiguin
constituïdes.
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Control d'aqüífers. Ja hem explicat un poc el que estam
gastant, invertint i fent.

No hi ha un conveni amb pagesos per saber el que hi ha; és a
dir, hi ha gent que té una concessió i empra l'aigua, tota, menys
o més, l'important és fer aquest control. Vostè pensi que per
saber realment el gran cabal d'aigua consumit en agricultura els
sistemes són més de teledetecció, analitzar via fotos les masses
verdes, aplicar unes taules objectives que percentualment te
derivin uns consums que anar a indagar amb tu què prens i tu què
no.

Mesures d'estalvi d'aigua, ja hem explicat que farem una
campanya.

Destrossa vegetal en el tema de torrents. Jo li dic que sempre
moltes coses de vegades s'exageren, no obstant, si hi ha hagut
qualque tipus d'error el volem solucionar.

Sa Costera en aquest moment, respecte del tractament final
de Ses Fonts de s'Olla, el que hem de fer és indagar tècnicament
si hi ha qualque tipus de solució que ens pugui evitar actuar allà;
perquè de fet hem creat un problema d'un sentiment social en
contra d'aquesta operació. Nosaltres sabem que tècnicament és
possible agafar l'aigua més avall, però obligaria a fer un
tractament de seguretat d'aquesta aigua perquè la correntia hauria
provocat una impregnació de material.

És un tema, com sempre, el de l'aigua molt difícil, perquè la
gent, jo ho comprenc, de l'aigua entén el bàsic, el que és evident,
no comprèn que tècnicament hi ha explicacions a quasi tot i no
arribam nosaltres amb paraules clares a explicar-ho. Si nosaltres
veiem que no hi ha una solució tècnica correcta, mirarem de
convèncer la gent abans que imposar una solució.

Ibasan. Amb l'Ibasan, com amb qualsevol empresa privada o
qualsevol economia domèstica, no hi ha cap miracle. És a dir,
quan un senyor es compra un pis, a no ser que siguis ric, tal
vegada demana una hipoteca i l'està pagant molts anys. Nosaltres
no hem fet altra cosa que ser la primera regió europea quant a
depuració. Com ho hem fet? Ho hem amb molta rapidesa;
sabíem que hi havia un ingrés que podíem afectar a una càrrega
financera, que és el cànon. A partir d'aquí és evident que hi haurà
uns anys, els anys que entrem a amortitzar el principal dels
préstecs, anys que acaben sobre l'any 2002, perquè per aquella
data comença a baixar un poquet aquesta taula; doncs estarem
pagant realment molts doblers, perquè estarem pagant préstecs
que han servit per finançar unes plantes de les quals avui en dia
ja en gaudim. L'exemple de l'Ibasan quant a afectació d'ingressos
és un exemple que realment s'està extrapolant a altres regions,
perquè ha permès que Balears, avui en dia, en tema de depuració
estigui endavant.

I a més que jo qualque vegada em qued sorprès, perquè
la gent es pensa que hi ha miracles; si vols tenir una cosa
l'has de pagar. Haguéssim pogut invertint cada any, 3.500
milions de pessetes no; vostè pensi que del que és el cànon
dedicam exactament 2.119 milions al que és explotació de
plantes. Dels 3.500 que dóna el cànon en dedicam 2.119 a
mantenir les plantes; dels quals n'hi ha 1.019 de l'Ibasan i
1.099 de plantes en mans d'ajuntaments. El que és a pagar
préstecs de l'Ibasan o d'ajuntaments és una xifra que puja
exactament 3.212 milions de pessetes. I sí senyor meu, hi
haurà uns anys que la càrrega financera serà més alta que
ara, i el futur de l'Ibasan és no fer més inversió; jo estic
desitjant acabar el cicle inversor nou i per això estic molt
content quan l'Estat central ha tengut la sensibilitat d'aportar
via conveni una xifra de 9.000 milions de pessetes; amb la
qual cosa, invertint el Govern balear 3.000 milions de
pessetes, dels quals en podem recuperar el 85% via fons de
cohesió, situam l'Ibasan en un marc d'endeutement de
17.500; que això no s'acabarà de pagar fins a l'any 2.008 o
2.009, no ho sé, no ho record ara perfectament; però és
evident que aquestes plantes estan en producció i el
rendiment és adequat.

Els terciaris, respecte a recàrrega d'aqüífers; sí, estam
molt d'acord en què hem d'anar molt alerta. Voldria que el
Sr. Forteza explicàs un poquet el que s'ha fet respecte a Sant
Jordi, que era un problema, i avui en dia és una qüestió en
via de solució.

Perdó, perdó, Sr. President, m'autoritza a donar la
paraula al Sr. Forteza?

EL SR. PRESIDENT:

Dos minuts, Sr. Forteza, té vostè la paraula per dos
minuts.

EL SR. CAP DEL DEPARTAMENT TÈCNIC DE LA
JUNTA D'AIGÜES (Carles Forteza i Steegman):

Ahir llegíem al Diari de Mallorca, on posa sucedió hace
100 años, jo ho vaig llegir, que deia que fa cent anys s'havia
inundat la zona del Pla, o sigui que ahir apareixia la notícia,
i això doncs es va repetir a unes pluges que hi va haver l'any
passat i va inundar allò. Això vol dir que això s'ha produït
perquè l'evacuació de la depuradora número 1 de Palma no
té altra sortida que infiltrar l'aigua en el subsòl o destinar-la
a reguiu. Això vol dir que cada dia s'estan posant en el Pla
de Sant Jordi 96 m3 de mitja, això és una quantitat
tremendament important que, a més, anirà en augment.
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Hi havia una solució, que era fer un emissari submarí. O
sigui, si tenim un excés d'aigua, perquè allà hi ha un excés
d'aigua, s'ha d'evacuar per emissari submarí, però es va
considerar que era millor aprofitar aquestes aigües, tractar-les
amb un terciari, que seria una gran bassa de 300.000 m3 que
servirà per regar una zona de reguiu número 2, separada
totalment de la zona de reguiu número 1, que està ja sobrada
d'aigua. Per això la inversió que es farà a través del cànon d'aigua
és equivalent al que valdria l'emissari submarí, uns 800 milions
de pessetes. No és el mateix fer l'aprofitament a través d'aquesta
bassa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forteza. Ha acabat, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltrán):

Només un segon, per acabar amb el tema dels vaixells, que és
un tema que s'ha creat tal demagògia, s'han dit tantes coses en
aquest tema que jo res més he de dir; que avui en dia vivim
d'aquesta operació. El rendiment està a la vista, és un tema que
s'està extrapolant a altres bandes com Andalusia, fins i tot a
Barcelona. Jo no és una solució, aquesta del vaixell, que n'estigui
orgullós o content; és un mal sistema, però quan no hi ha altres
solucions hem d'apostar per rompre-nos el cap i trobar-ne. Vostè,
Sr. Diputat, ara està en tasques de Govern i jo sé que això que ara
dic vostè aviat ho comprendrà; una cosa és parlar de teories i una
cosa és tenir problemes reals i pràctics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, té vostè la paraula, en torn
de rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

La veritat és que no feia comptes replicar, però em pareix que
li he donat proves per escrit de tenir alternatives que,
evidentment, vostè no ha volgut considerar. Fa dos estius el
nostre partit va elaborar un document on hi havia des de mesures
de control o mesures d'estalvi a propostes d'inversió, i aquestes
propostes les hem debatut prou vegades ja en comissió i en
plenari, ara vostès tenen unes altres alternatives. Si tenguéssim
competències en aigua que, per cert, aprofit per dir que en el
Consell Insular de Mallorca les rebríem amb molt de gust,
tendria ocasió de comprovar com posam en pràctica altres
alternatives, sense ànim de polemitzar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, pel torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltrán):

Sr. Diputat, si vostè és competent en aquest tema en el
consell insular i vostè, com a solució, aplica la famosa moratòria
urbanística, no sé què faran els palmesans avui en dia; tal vegada
els seus nets tendran el problema resolt, però avui en dia
passaran molta pena. Són solucions, em cregui, que sonen molt
bé, se diuen molt bé i un queda perfectament feliç, però no
aporten res més que un desideratum.

És a dir, els problemes són reals, quan hi ha una
demanda que es pot cobrir has de trobar el recurs i no pots
anar amb teories i amb faules; has de fer molta via, has de
fer molta feina per aconseguir donar solució a un problema.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President; gràcies, Sr. Conseller i
acompanyants a aquesta explicació de pressupost. D'entrada
sí agrair l'esforç d'explicació del programa de pressupost,
perquè ha estat de les primeres vegades que sí s'han
especificat projectes concrets i que, per tant, açò, suposam,
que redundarà en un major compromís de la conselleria a
hora de tirar endavant tots aquests projectes especificats. I
també assenyalar que la nostra intervenció serà arrel del que
és pròpiament actuació pressupostària, deixant de banda
consideracions polítiques o de voluntat política que sí també
hi podrien entrar, però que creiem que moltes actuacions i,
concretament, en el que fa referència al control del que són
les aigües bones, el proveïment de les ciutats, el control de
pous i tot açò implica abans que no només mesures
pressupostàries, sinó també de voluntat política, d'actuació
política reglamentària que el Govern de la Comunitat
Autònoma perfectament podria tirar endavant.

Així i tot, voldríem començar pel programa de
sanejament. Dins el programa de sanejament assenyalar per
una banda la preocupació pel que fa referència a la viabilitat
de l'Ibasan. No s'ha dit tot de l'Ibasan amb l'exposició que
s'ha fet avui ni crec que hagi estat completa la resposta del
conseller; ens preocupa que Ibasan, augmentant els
ingressos per transferències corrents, pel que són les
transferències també de capital, augmentant per tant els
ingressos en 800 milions de pessetes aproximadament, i
redueix les inversions amb 1.000 milions de pessetes. Açò
alhora aquesta reducció de les inversions suposa augmentar
el nivell de deute global, que ens anam a 25.500 milions de
pessetes, ajuntant préstecs a llarg termini i préstecs a curt
termini, 25.500 milions de pessetes per unes obres
d'infraestructura que el conseller ens ha assenyalat eren de
16.500 milions de pessetes. Evidentment, el cost del que és
la feina de depuració ens surt molt car.

Però no només hi ha aquesta relació, voldríem saber si
en aquest fons d'ingressos que té l'Ibasan se gestionen fons
europeus, fons de cohesió hi ha dins aquestes inversions,
dins aquests 1.000 milions, si dins aquests ingressos que rep
l'Ibasan ja gestionen fons de cohesió?
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Quina és la quantitat compromesa per la conselleria respecte
de la depuradora de Maó, Es Castell, vull dir, pendent
evidentment del compromís de l'Estat, però també necessari un
compromís per part de la Comunitat Autònoma de disponibilitat
pressupostària dins el 1995 i, per tant, saber quina és? I alhora
també veure i comentar quin és el nivell de deute que manté
pactada, diem-li així, amb els ajuntaments per a la construcció de
depuradores? És a dir, es paga una quantitat anual, enguany una
determinada quantitat de 200 i busques de milions de pessetes
em sembla; voldríem saber globalment aquesta quantitat de deute
per a compensacions de construcció, quina és la quantitat total?

Açò, en referència, per tant, al que és l'Ibasan, a la
preocupació de què es disminueixin les inversions, de què
s'augmenti el nivell de deute global, que augmentin les despeses
financeres anuals, vull dir, aquest any també augmentam amb
200 milions les despeses financeres d'aquest any, els préstecs a
llarg termini, aquesta disminució d'inversions; saber si hi ha fons
europeus i aquests compromisos específics de depuradores?

Respecte del programa de proveïment, evidentment es valora
el nivell de gestió que Ibagua és capaç de gestionar el volum de
les inversions provinents amb molta magnitud de convenis amb
l'Estat. Però sí voldríem assenyalar, o dues qüestions que ens
agradaria que s'aclarissin. Per una banda, dins el que és el
programa de proveïment de la Junta d'Aigües, hi ha unes
aportacions que van a Ibagua i n'hi ha unes altres a consorcis,
tant en transferències corrents, que suposam que és l'operació
vaixell, com també el que són les transferències de capital, que
voldríem saber dins quins consorcis i a quines obres
corresponen?

I alhora també veiem que Ibagua està dins uns determinats
consorcis que du pròpiament el que és la gestió d'aquests
consorcis, gestió que, per altra banda, també cobra als consorcis;
si no record malament respecte a l'explicació pressupostària, i
veure, per una banda, quins són els conceptes que fa la Junta
d'Aigües directament als consorcis i la funció del que és Ibagua
en els consorcis? Vull dir que, per tant, hi ha consorcis que venen
la participació com a Junta d'Aigües i com a Ibagua, a veure açò
com funciona i quina és; vull dir, perquè un poc el consorci, així
com ho ha assenyalat el conseller Reus, també implica no tenir
un alt nivell, un superior nivell de risc que hagi de mantenir tot
sol el Govern de la Comunitat Autònoma; quina és la
participació, vull dir, amb quin nivell de risc participen Ibagua
i la Junta d'Aigües, és a dir, quina és la quantitat que avala
d'aquests consorcis? Vull dir que també és una quantitat que
seria important conèixer.

I una pregunta també de curiositat, saber si aquest
conveni amb Emaya per pagar la diferència de les tarifes
d'aigua d'aquests estius, si ja s'ha pagat dins el pressupost
aquest passat o si es preveu algun tipus també de pagament
respecte de la compensació de tarifes per al retard de
l'operació vaixell, que no acabava de saber a partir d'on
s'havia pagat?

Respecte al que són les infraestructures hidràuliques,
pròpiament els treballs es van realitzant i si la concreció
damunt les obres de proveïment concretes d'ajuntaments que
s'han dit a nivell general, però que sí ens agradaria que es
poguessin concretar.

I d'entrada serien aquestes les preguntes que voldríem fer
en aquesta primera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltrán):

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vull començar l'exposició
dient que a títol particular i també a títol oficial sempre
estaré agraït al Ministeri d'Obres Públiques pel gran suport
que ha donat a les Balears en aquest tema que tant ha
preocupat, que és el tema de l'aigua. He de remarcar que
moltes actuacions no serien possibles sense que el Govern
central hagués participat de forma tan decidida amb
nosaltres en la solució dels problemes.

He de manifestar que mai, amb dos anys i mig, hem
tengut la mínima discrepància de criteri el Govern central i
el Govern balear, a no ser una fase inicial respecte de
l'explotació de la planta d'aigua salobre de Son Tugores; que
una vegada que el propi ministre va tenir el convenciment
que era una aigua que havia d'entrar en el sistema salada, va
reconèixer que era un disbarat, no hi havia per què no
tractar-la. Dic això perquè quedi manifestat al Partit
Socialista Obrer Espanyol el meu agraïment global per una
política conjunta que hem pogut desenvolupar a les Balears.

Vostè em comenta el problema de l'Ibasan. No és tal
problema, miri, l'Ibasan en aquest moment deu per préstecs
una quantitat que són exactament 16.796 milions de
pessetes; la qual cosa, analitzant el pla financer de
repagaments significa una devolució de 26.117 milions de
pessetes. Quan indagam en el calendari de pagaments veiem
que estam amb puntes altes per sobre de 2.200 milions de
pessetes quant a nul•litat fins a l'any 2.000. A l'any 2.001 ja
baixam a 2.090, i a partir del 2.002 començam a baixar, amb
xifres percentuals, fins arribar a l'any 2.008, on el deute
estarà pagat. És a dir, l'Ibasan, aquesta xifra d'endeutement
que té avui en dia viu s'ha d'incrementar amb una xifra
mínima de 3.000 milions de pessetes; és a dir, acabant amb
una quantitat pròxima als 19.796 milions de pessetes. A
continuació si amb el que avui en dia, d'acord amb l'Estat,
està iniciat, de recuperació del 85% d'aquest tram d'inversió
de 3.000 és una realitat, ens trobarem amb un problema
financer a assumir, que s'haurà reduït en l'ordre de 17.500
milions de pessetes.
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I ho torn a explicar, no hi ha hagut millor sistema per tenir ja
les plantes depuradores que aquesta política, de fer-les via
endeutament. I és evident que durant un grapat d'anys pesaran
molt més als comptes de l'Ibasan el repagament de principal i
interessos que el que siguin taxes d'inversió o manteniment, és
evident que sí; però les plantes estan aquí i estan en marxa. El
que no ho vulgui entendre és que realment vol fer d'això un debat
insuls, crec jo. Hem estat com una família ordinària que ha
comprat un pis fent un gran esforç, però el pis el tenen ja i el
gaudeixen i quan estigui pagat serà seu.

Fons de cohesió, hem tengut un problema que gràcies a Déu
està en vies de solució, ha resultat que a nivell de Brussel•les,
cosa curiosa, les regions com Madrid, Balears, Catalunya, que
tenien un cànon, un cànon de sanejament, un tribut propi, que ha
creat pressió fiscal a les Balears i ha significat la possibilitat de
fer aquesta inversió, per a Brussel•les determinava, tal vegada,
fer inviable poder aconseguir una aportació de recursos de fons
de cohesió, o sigui que un pic més, per part d'altres
administracions, es castigava qui havia fet una feina amb un
esforç propi. Sembla que en aquests moments aquest tema es
troba ja en una fase de solució, perquè era absurd pensar-ho, amb
la qual cosa, jo estic convençut que si tot va bé podrem recuperar
el 85% de 3.000 milions de pessetes, que és la inversió de l'any
96 i 97 per acabar el Pla de depuració pròpia.

El compromís amb Maó, jo crec que va ser dilluns passat,
d'aquesta setmana, que al batle de Maó i a la batlessa d'Es Castell
els vaig dir que el compromís del Govern balear era cobrir el
cent per cent d'aquesta planta. Que jo ja estava empegueït que
després de dos anys d'anar i venir, compromisos, paraules
donades per molta gent, per part del Ministeri, etc., etc., en
aquest moment estiguéssim encara enlaire, i que tenguéssim una
dificultat cara a un simple canvi de director general, no
significava una demora. Amb els batles de Maó i d'Es Castell,
estam molt d'acord a veure si d'aquí a dia 24 podem aconseguir
una reunió conjunta amb el Ministeri per saber realment què vol
aportar el Ministeri, i si el Ministeri no vol aportar res, el Govern
balear farà un esforç de 1.000 milions de pessetes i farà aquesta
planta, així de clar li ho dic.

El deute a ajuntaments per compensacions, jo faria un
desglossament (...), i pos les xifres dolentes, és a dir estic agafant
el que és la devolució de tos els doblers pensant en deu anys on
hi hagi interessos. Respecte d'indemnització per a obra nova,
l'any 2006, l'any 2007 haurem pagat una xifra de 3.660 milions
de pessetes; respecte d'indemnització per a obres acabades, en
construcció a l'entrada en vigor del decret, la fase transitòria,
haurem pagat l'any 2004, una xifra de 359 milions de pessetes,
i respecte de la compensació per a plantes anteriors a l'entrada en
vigor del decret, anteriors, l'any 2004 haurem pagat una xifra de
552 milions de pessetes, en números rodons. Això és el que hi
ha, i no és altra cosa que aplicar la llei del cànon, fer front a
obligacions que marca la llei.

I ho voldria repetir, pensi en aquest exemple, que fa falta
entendre que de vegades és molt productiu invertir amb
rapidesa i gaudir de la inversió abans que no anar demorant
la inversió, només amb el que és el romanent dels recursos
propis. Si haguéssim de fer inversió amb el que dóna el
cànon d'aigües, un pic al cànon d'aigües, que són 3.500
milions de pessetes, li hem de llevar els dos cent i busques
que són el manteniment de plantes, podríem invertir cada
any 1.400 milions de pessetes. La xifra de 20.000 milions
que ha executat el Govern balear en pocs anys, vendria
diferida a un espai de quinze anys, amb la qual cosa
hauríem de parlar d'un horitzó llunyà per acomplir el que ja
tenim ara.

Dels fons europeus al pressupost de l'Ibasan ja hi ha una
estimació de retorn del 85% de la inversió anual.

Aportacions a consorcis, el Govern balear a consorcis
intentarà no fer política d'avals, perquè ja a Espanya en
aquests moments hi ha entitats financeres que ja treballen en
el que és finançament de projecte, projectes finals. Quan hi
ha una entitat que té uns ingressos afectats, no hi ha el per
què anar a avals, amb la qual cosa el Govern balear
implementa una política que hi ha consorcis amb dues parts
financeres, l'ajuntament i nosaltres. L'ajuntament ha
d'afectar al repagament de l'endeutament el que són tarifes
d'aigua, i el Govern balear ha d'afectar al préstec el
pagament d'una subvenció, és a dir, el risc es comparteix
sempre en un 50%, excepcions, les excepcions són badia de
Palma, on el Govern balear no avala, no fa afectació de
recursos, l'únic que fa és que durant els tres anys de
l'operació, fa una aportació anual de 245 milions de
pessetes, per fer exactament el mateix que ha fet l'Estat
central, volem fer per badia de Palma exactament la mateixa
aportació que ha fet el Govern central amb aquesta
operació, reconeixent el seu esforç hem d'intentar que la
tarifa d'usuaris sigui més baixa. Eivissa capital, ens trobam
amb un tema complex, amb una inversió en una planta de
l'ordre de 2.220 a 2.400 milions de pessetes, on el Govern
balear any a any però de forma no successiva paga de
moment el cent per cent del principal, i interessos, d'aquest
endeutament, per evitar que l'aigua a Eivissa capital estigui
en un cost de 550 pessetes el metre cúbic. Pensin que a
Palma, amb l'operació del vaixell i Son Tugores, etc., etc.,
l'aigua està a 120 pessetes. A Eivissa, si el Govern balear no
es menjàs tot sol el que és la devolució d'aquests préstecs,
l'aigua estaria a 550 pessetes, avui en dia fent aquesta
operació d'aportació financera del Govern balear, l'aigua
està a 280 pessetes, és possible?, no em voldria equivocar,
280?, sí, 280.
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Vostès pensin que badia de Palma i Pitiüses representen el
60% de consumidors de les Balears, i eren les zones on realment
hi havia més problemes d'aigua, jo he de dir que ara, en aquest
moment, a les Pitiüses i a la badia de Palma, l'aigua és de
qualitat, amb la qual cosa hem resolt, amb operacions de vegades
discutides, però hem resolt ja el problema que afectava el 60%
de la població.

Ajudarem Emaya, així ho vàrem dir, Emaya i Calvià 2000,
els ajudarem respecte de la suspensió de tarifes provocada per la
baixa de la qualitat de l'aigua en l'època estiuenca. Ells fan un
esforç i nosaltres també, ho compartim, i això ho pagarem amb
el pressupost de l'any 95, i voldríem que aquest tipus de
posicionament no s'hagués de repetir mai més en la vida.

M'agradaria, Sr. President, si és possible, que el Sr. Fayas faci
un petit comentari respecte d'obres a desenvolupar quant a
proveïment de petits nuclis de població, via consorci i (...)
directes. Un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Jo el que li he de dir, Sr. Conseller, és que han acabat el
temps, però el Sr. Fayas té dos minuts per contestar aquestes
preguntes.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, d'obres de petita envergadura,
potser la més significativa en aquest moment, la que ja acabam,
que és una actuació a Maó per millorar el proveÏment d'una
urbanització antiga, tradicional que està a la zona nord de Maó,
que és Es Grao, es va crear un consorci amb l'ajuntament de
Maó, el volum total de l'obra ha estat de 50 milions, amb una
aportació, com explica el conseller, d'un 25% per a cada un dels
socis. Altres actuacions que tenim en marxa són, per exemple, a
Banyalbufar, una qüestió d'una línia elèctrica per millorar la
captació d'un pou, a Mancor de la Vall, també per millorar una
captació mitjançant una instal•lació elèctrica nova, a Estellencs
hem millorat el tractament de l'aigua per depuració, a Sa Pobla
hi ha un tema de millora d'aprofitament d'unes aigües pluvials
que es recolliran amb una bassa, estam en aquest moment
iniciant converses amb l'ajuntament de Ciutadella, per exemple,
per prevenir tota la problemàtica del proveïment de Ciutadella
globalment, perquè hi ha indicis que hi ha algun punt de les
captacions actuals on hi ha un indici d'iniciació de processos de
salinització i, per tant, a un curt termini s'hauran de prendre
decisions a la zona de Ciutadella.

Crec que aquestes potser són les més rellevants de les obres
que en aquest moment tenim entre mans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fayas. Sra. Barceló, té vostè la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Reus. Evidentment des de les
Illes també agraïm la participació de l'Estat a tot el que són
les inversions en matèria de proveïment d'aigües i de
sanejament d'aigües, evidentment qualsevol tipus
d'inversions en una economia turística com és la nostra, en
aquests nivells per donar garanties tant en sanejament com
en proveïment, són qüestions imprescindibles a les quals
s'ha de fer front. Així i tot ens preocupa el fet, i supòs que
també al conseller li deu preocupar, però també li hem de
comunicar el fet que els pressuposts a nivell estatal no
s'hagin aprovat i que, per tant, qualsevol tipus de pròrroga
pressupostària no dóna garantia d'un nivell d'inversions
mitjanament compromesos damunt la taula i, per tant, de fer
veure al Partit Popular que en part té responsabilitat en
aquesta suspensió de pressuposts, que es tengui en compte
que açò pot suposar unes dificultats afegides per aquests dos
problemes a les Illes Balears.

En segon lloc, sí ens agradaria, al marge (...), que la
Comunitat Autònoma invertiria si fos necessari els 1.000
milions de pessetes per a la depuradora de Maó-Es Castell,
jo no li deman tant, jo crec que sí seria important que en els
pressuposts de la Comunitat poguéssim dir que hi ha 400
milions de pessetes per fer aquesta depuradora i l'Estat que
aporti la resta. Crec que açò seria una bona decisió per a la
Comunitat Autònoma fer amb un compromís de dir,
"nosaltres aportam açò, demanam que compleixin
l'aportació del 70% o del 75%" que inicialment era el que hi
havia en converses, i crec que açò ajudaria a desenrocar el
problema del finançament. Per tant, sí que ens agradaria,
així com hem vist, que hi ha la descripció de tot un llistat de
depuradores, que l'Ibasan preveu d'executar, ens agradaria
trobar la de Maó-Es Castell amb una quantitat encara que,
repetesc, sigui un motiu de dir que existeix aquest
compromís inicial i, per tant, demanam no que el Govern
posi els 1.000 milions, sinó evidentment hem de fer l'esforç
que l'Estat posi una quantitat important. 

Evidentment, dels consorcis, no és la primera vegada
que li dic que ens agradaria que es plantegessin al nivell de
participació dels consells insulars, és a dir el fet que anam
retardats respecte del desenvolupament legislatiu del que és
el mateix desenvolupament de la Junta d'Aigües, i que tenim
les juntes d'explotació insulars encara per constituir, encara
que sí hem sentit aquest compromís que en dos mesos
estarien constituïdes, però també li hem de recordar que
aquest compromís el va fer a la primera compareixença
pública que va fer el Sr. Reus en aquesta casa, de dir que en
tres mesos tendríem les juntes insulars d'explotació, açò era
el setembre de l'any 93, i estam a l'any 95 i continuam amb
el mateix compromís, vull dir que, per tant ..., i a partir
d'aquí que els consells insulars, des de sempre hem cregut
que hi ha una perspectiva també d'illa, tant en prioritzacions
com en compromisos de control i responsabilitats, que
s'haurien d'exercir i que, per tant, s'hauria de donar aquesta
opció de seguiment i lligar les dues qüestions. Però sí ens
agradaria saber el nivell, vull dir, hem sentit el
funcionament del que han estat els consorcis per finançar
obres, però sí, per tant, la quantitat que finança la Junta
d'Aigües o Ibagua a través dels consorcis, és a dir, quina és
la quantitat que avui, a través de la figura dels consorcis
executam, en obres de proveïment. No sé si és una pregunta
molt concreta, he entès perfectament com funciona el
mecanisme, però ens agradaria saber aquest nivell d'inversió
que es fa a través d'uns ens que són els consorcis. I, en tot
cas, res més. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, moltes gràcies. Un minut, per acabar. Respecte
del tema de pròrroga pressupostària, li he de dir que d'obres
públiques n'aprenc, fa dos anys que hi estic i cada dia n'aprenc un
poc més, però a pressuposts també hi he rodat un poquet. Jo sé
que el Ministeri si té la voluntat de continuar donant suport amb
inversions, no té cap tipus de dificultat, i el Sr. Quetglas també
ho sap perfectament.

Respecte de fer figurar, ho sap perfectament perquè és un
magnífic tècnic pressupostari, només per això, i coneix el
llenguatge pressupostari, només per això.

Respecte que aparegui als pressuposts de l'Ibasan una dotació
per fer front a una quota a part de la inversió respecte de Maó-Es
Castell, no passi gens de pena ni mica, hi ha un sistema que són
despeses ampliables, que nosaltres ja ho hem manifestat, per al
cas de tenir la dificultat de no comptar amb aportació de l'estat,
farem el cent per cent, tant de bo hagi de ser el 15%, com havíem
quedat, però si ha de ser el cent per cent no acabarem a Balear,
l'any 97 el Pla d'inversió, executat pel Govern balear, deixant de
banda Maó-Es Castell, que dins una illa on hi ha una definició de
reserva de biosfera, trob que és un tema molt important, però
tenc el convenciment, perquè sé de la bona voluntat del
Ministeri, que aquesta obra es farà conjuntament. I no passin
pena, que la nostra part, la que sigui, existirà.

Respecte dels consorcis, no hi ha cap consorci creat que els
seus estatuts no facin la previsió que hi pugui entrar el consell
insular respectiu, no n'hi ha cap, és a dir, hi ha una previsió
estatutària, de tal forma que en el moment que el Consell Insular
de Menorca, d'Eivissa o de Mallorca vulguin entrar a qualsevol
consorci, sigui el de badia de Palma, el d'Eivissa, el de Maó,
qualsevol, Ciutadella, hi ha l'opció de poder entrar-hi. El meu
compromís, i voldria que això fos una realitat, seria que les
juntes d'explotació estiguin constituïdes el desembre i, si no, el
mes de gener, tan aviat com sigui possible. 

Vostè m'ha dit, "com és que dins un consorci d'aigües hi
ha l'Ibagua i hi ha la Junta d'Aigües?", la Junta d'Aigües és
l'entitat financera que fa arribar els recursos, i l'Ibagua fa la
gestió econòmica, administrativa i tècnica dels consorcis,
estan representats perquè són dues esferes distintes,
diferenciades; l'aportació entre capítol 7 i capítol 8 a
consorcis deu rondar, si no m'equivoc, una xifra pròxima als
550 milions de pessetes, possiblement, 550 milions de
pessetes. Gràcies, això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres volem donar les
gràcies al conseller i als alts càrrecs que l'han acompanyat
en aquesta compareixença i manifestar-li el nostre suport a
les polítiques que es duen a terme des de la Conselleria i a
les actuacions que tenen previstes per a l'any 96, que queden
perfectament reflectides al pressupost que ens ha presentat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, moltíssimes gràcies per aquest
suport. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Demanaria una mica de silenci,
per favor. Esgotat l'ordre del dia, només em queda, en nom
de la Mesa, agrair les explicacions del Sr. Conseller,
Bartomeu Reus i Beltrán, del Sr. Antoni Martínez i
Sánchez, cap del Departament Jurídico-Administratiu de la
Junta d'Aigües, del Sr. Carles Forteza i Steegman, cap del
Departament tècnic de la Junta d'Aigües, del Sr. Josep
Antoni Fayas i Janer, gerent d'Ibagua, del Sr. Gabriel de
Juan i Coll, gerent d'Ibasan, de la Sra. Pilar Gomila i
Sureda, cap de la Secció Econòmica d'Ibasan i del Sr. Josep
Maria Novoa i Solà, president del Consorci d'Aigües de la
badia de Palma. Agrair també la col•laboració i tota la
paciència que han tingut els pocs diputats que queden aquí
dins la sala. I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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