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EL SR. PRESIDENT:

Començam. Bona tarda, senyores i senyors diputats,

començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es

produeix cap substitució.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Álvaro

Gijón.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez, del Grup Podem Illes Balears, substitueix

Aitor Morrás.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 3259/16, del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió de M edi Ambient i

Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre la dessaladora de Santa

Eulàlia.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença RGE núm. 3259/16, del

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada per

tres diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre la dessaladora de Santa Eulàlia.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de la Sra. Joana

Maria Garau, directora general de Recursos Hídrics; del Sr.

Ernest Santamaria, secretari general d’ABAQUA; i de la Sra.

Núria Felip, assessora tècnica.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca per tal de fer l’exposició. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bona tarda a tothom. Avui ens trobam aquí per parlar de

l’EDAM, la dessaladora de Santa Eulària. Si em permeten faré

un petit resum breu i històric de com ha anat tot el procés. Sr.

Jerez, ja comença vostè a fer (...) amb el tema, però sí, crec que

cal contextualitzar un poc d’on venim per saber on hem arribat.

Com vostès saben la dessaladora de Santa Eulària es troba

actualment ja completament construïda, està prevista dins el Pla

hidrològic nacional, dins una llei que declarava que el seu

interès general, que és la Llei 10/2001; per tant la història

comença ja fa molts d’anys. El 29 d’abril de 2005 es va signar

un conveni entre la comunitat autònoma i el Ministeri de Medi

Ambient pel qual es construiria tota una sèrie d’infraestructures

claus en el sistema hídric de les Illes Balears, com és la

dessaladora de badia d’Alcúdia, la dessaladora de Ciutadella,

la de Santa Eulària i la d’Andratx. Fins aquest moment s’han

produït dues entregues d’aquestes quatre dessaladores, la

dessaladora d’Andratx i la dessaladora d’Alcúdia. Aquestes,

per exemple la dessaladora d’Andratx, acabada el 2010, no

havien produït encara cap litre; els he de dir que des de fa uns

mesos, des de la passada Pasqua, la dessaladora d’Andratx està

a ple rendiment, funcionant, donant aigua a Calvià i a Andratx

a través d’una obra que vàrem fer de traspàs. Així mateix també

la dessaladora d’Alcúdia, que també havia estat infrautilitzada,

el 2015 sols es va utilitzar l’estiu o en caps de setmanes per

donar aigua a Pollença, i també ara es troba en ple rendiment

donant aigua a tot el sistema.

El 15 de novembre de 2005 es va produir la formalització

del contracte de les obres entre el ministeri i la UTE Servicios

y Procesos Ambientales, SA, i Aqualia Gestión Integral de

Agua, SA, per 42.990.600 euros, amb un termini de concessió

de quinze anys on es tenia previst produir uns 10.000 metres

cúbics diaris i un cost per al consumidor de 0,7 euros per metre

cúbic. El projecte de construcció en si, és a dir, aquest

contracte preveia la construcció de la dessaladora i també la

seva explicació, el contracte de construcció en si preveia un

cost de 14 milions, amb 21 mesos d’execució, i el projecte es

va redactar i es va passar a informació pública el 2005.

El 30 de març de 2010 es va plantejar una modificació

substancial del projecte; es va fer una modificació adjunta per

un import de 8.020.000 euros, és a dir, un increment dels costos

previstos en la seva construcció d’un 56,5%, canviant el seu

cabal d’aquests 10.000 metres incrementant-los a 15.000

metres cúbics dia. Això, com vostès saben, quan qualcú fa una

obra, que surt aquest petit desperfecte i diuen “ja que hi som

també farem això”, aquest “ja que hi som” en aquest cas de la

dessaladora per no (...) del projecte o per manca de previsió va

suposar un increment de cost del 56,5%. Aquí rau el principi de

tots els problemes.

El 26 de desembre de 2013 la UTE va presentar, va

demanar la resolució del contracte de la concessió; aquesta

solAlicitud la va fer al ministeri, com dic, el 2013, el 26 de

desembre de 2013. El setembre de 2015, com a conseller, vaig

expressar a la ministra la importància d’aquesta dessaladora, li

vaig expressar la complexitat que havíem viscut a l’estiu passat

per subministrar aigua de qualitat i amb capacitat suficient per

atendre la demanda. Creim que la dessaladora de Santa Eulària

és una infraestructura clau, que ha costat molts de milions als

inversors, vull dir molts de doblers públics, i per tant ara hem

de treure un rendiment d’aquesta infraestructura. El 20 de

novembre de 2015 el president del Consell d’Estat va aprovar,

va considerar viable la resolució del contracte, i va proposar

pagar per resolució 25.601.828,85, IVA exclòs, d’euros a la

concessionària. Així, amb base al dictamen del president del

Consell d’Estat, la directora general de l’Aigua del ministeri va

proposar la resolució del contracte per 26.601.828,85 euros

sense IVA. Aquesta decisió de la directora general d’Aigua es

va presentar al Consell de Ministres el 4 de desembre de 2015.

Així, el 29 de desembre de 2015 es resol el contracte, i es paga

la indemnització pertinent, com deia, 26.601.828,85 euros a la

UTE que va fer el projecte.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603259
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Quina és la situació actual en què ens trobam? Des del punt

de vista administratiu ens trobam en una situació prou

complexa, en què tenim dos convenis en vigor que ara passaré

a detallar.

El primer conveni, de 2005, entre l’Administració de la

comunitat autònoma i el ministeri, que preveia l’execució de les

obres per part del ministeri, l’explotació per part de la CAIB,

l’entrega del ministeri a la CAIB d’aquestes obres, el cost de la

instalAlació es duria a tarifa i hi hauria part de fons europeus.

Per què aquestes obres no varen ser recepcionades fins al

moment, el 2011, quan havien finalitzat? Bàsicament pels

mateixos motius que ha defensat aquest executiu: la

dessaladora no es podia posar en marxa, per tant les obres es

consideren no completades, atès que no estaven connectades

enlloc, és a dir, teníem una dessaladora que era una illa; per

tant el 2011, amb bon criteri, no es va voler recepcionar

aquesta obra. A més, també, es produïa un incompliment

flagrant del conveni, atès que com vostès recordaran he dit que

s’havia previst un preu a 0,78 cèntims el metre cúbic, euros el

metre cúbic, per tant, com que hi havia hagut uns sobrecosts del

56,5%, aquest cost es repercutia a tarifa i no eren els preus que

havíem pactat. Per tant, amb aquests dos motius i amb bon

criteri, com insistesc, no s’havia produït la recepció de la

dessaladora.

A part el MAGRAMA, el ministeri, tenia un altre acord, un

conveni, amb la concessionària de les obres i l’explotador.

Aquest conveni per via administrativa a finals de 2015, com ja

he dit, es va resoldre amb la indemnització a l’empresa, però

que es va repercutir en la inversió i no en el lucre cessant, que

era el que ella demanava. Per tant tenim un conveni per part del

ministeri incomplert, amb unes obres incomplertes, ja que no

tenen connexió, i amb una rescissió de contracte amb la UTE

que va executar les obres. És a dir, actualment tenim una

dessaladora que és propietat del ministeri que no es troba

connectada.

Per tant, situació: el ministeri és la propietat i ha pagat

aquesta infraestructura; el ministeri ha dit que es reserva el dret

a repercutir aquesta inversió en els ciutadans de les Illes

Balears, en aquest cas en els que estan connectats al sistema

d’Eivissa, i per responsabilitat hem mantingut la postura que

havia mantingut l’anterior executiu de no acceptar aquestes

condicions. Vam arribar a un acord, a una entesa; l’entesa, si

em permeten, la simplificació amb paraules senzilles: era així

com “vostès no han acabat les obres, l’obra és una obra

incompleta, nosaltres ens feim càrrec com a CAIB d’aquesta

part, vostès es fan càrrec de la part del rescat d’aquesta

dessaladora”. És l’acord polític al qual havíem arribat amb el

ministeri. Nosaltres ens posam a fer feina per fer les obres, per

executar aquestes obres de connexió a la interconnexió, valgui

la redundància, i de connexió amb Santa Eulària vostès

rescaten la dessaladora i la paguen. Evidentment és un acord de

paraula entre un conseller i una ministra, que jo consider que és

un acord que després s’ha de transcriure. Nosaltres pensàvem

que això bastava.

A finals de febrer es va produir una visita tècnica en què els

tècnics varen acreditar tant per part de la comunitat autònoma

com per part del ministeri que les instalAlacions de la

dessaladora estaven en condicions. Per tant mantenim aquest

debat obert, intentam obrir el conveni, ens falta aquesta firma

que vàrem anar a cercar a Madrid i que no vàrem tenir. Hi ha

tres versions d’aquest document on el ministeri no vol

renunciar, i consideram que és normal, a repercutir-nos el cost

als ciutadans de les Illes del rescat, però també nosaltres, com

a comunitat autònoma, no volem renunciar, en el cas que se’ns

repercuteixi, de demanar-li nosaltres repercutir a l’Estat la part

que farem de les obres de connexió. En aquest punt ens trobam.

Per tant, demanam el necessari per entrar en funcionament,

que nosaltres com a comunitat autònoma fer la connexió amb

Santa Eulàlia, que és una connexió senzilla i ràpida que ja

tenim pressupostada al nostre pressupost, que ja hem demanat

la llicència a l’Ajuntament de Santa Eulària per fer aquesta

connexió; a més nosaltres ens encarregaríem també de la

connexió de la dessaladora al sistema general de les seves

impulsions, unes obres que s’estimen en 2,8 milions d’euros.

Per tant, nosaltres hem dit que volem fer aquesta tasca per

agilitar, per fer més via, perquè creiem que el més important és

que aquesta obra passi a funcionar el més ràpid possible. 

El 7 de març es va tenir la reunió amb la ministra, ja

s’esperava aquesta firma, se’ns va dir que seria una qüestió de

dies, que hi havia l’acord polític, la part tècnica estava firmada,

per tant, consideràvem que ja havíem avançat i podríem fer

molta més feina. Però, desgraciadament, aquesta segona part,

aquest acord polític encara no està damunt... en blanc i negre

no està damunt els papers, hi ha versions que vénen de la

conselleria. Demà mateix, demà matí, hi torna haver una altra

reunió de la directora general, de la directora de l’Aigua per

intentar salvar aquestes diferències, aquest acord al qual

havíem arribat que enteníem que ha de ser productiu.

Per tant, quin és el futur? El futur d’aquesta instalAlació és

fer una nova concessió a un explotador que dugui aquesta

dessaladora, amb aquesta concessió nova haurem de repercutir,

li haurem de posar un dipòsit llargament esperat per

l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que servirà per donar també...

quant al futur anell nord de Santa Eulàlia que l’ajuntament està

construint, donar-li servei, per tant, el futur passa per una nova

concessió on hi haurà, dins aquests costos es repercutiran

també aquestes infraestructures, dipòsit de connexió a l’artèria

central d’Eivissa ha de fer durant la construcció... s’hauria

d’haver fet durant la construcció, al projecte, aquest dipòsit de

l’Ajuntament de Santa Eulàlia per donar servei a Santa Eulàlia,

s’hauria d’haver construït, no es va construir com tampoc no es

va construir la interconnexió ni la connexió amb el municipi de

Santa Eulàlia.

Per tant, fem feina per aconseguir això des d’ABAQUA,

des d’ABAQUA redactam projectes, agilitam, tenim un acord

de consell d’administració per encomanar a TRAGSA la

redacció d’aquest projecte i la seva execució, ja que entenem

que és un mitjà propi i ens pot facilitar i agilitar tot aquest

tema.

La redacció del projecte són uns dos mesos, l’execució es

calcula en dotze mesos, però aquest repte, evidentment si no hi

ha un acord, si no hi ha un conveni estam fent unes obres que,

segons el conveni en vigor que tenim amb el ministeri, hauria

de fer el ministeri. Per tant, falta repercutir, posar blanc damunt

negre el que deia que era l’acord polític.



272 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 22 / 4 de maig de 2016 

 

Si m’ho permeten, una lleugera menció al preu de l’aigua a

l’illa d’Eivissa, ara mateix a Santa Eulàlia tenim pactat, en

converses mantingudes el 20 de novembre, una demanda per a

l’hivern de 2.000 metres cúbics dia a l’estiu, 4.000 metres

cúbics dia que ja podríem emprar de les dessaladora, això es

podria fer mitjançant una instalAlació senzilla, una obra d’un

valor de menys de 150.000 euros ens permetria connectar

aquest nucli i ja començar a donar aquest cabal a Santa Eulàlia

i, un cop Santa Eulàlia tengui operativa l’artèria nord, els

cabals que ens demanaria l’ajuntament serien uns 3.000 metres

cúbics dia i uns 5.000 metres cúbics dia a l’estiu. Per tant, fem

feina amb aquesta previsió de demanda per part de

l’ajuntament. 

A més també he de dir que des de 2009 hi ha un conflicte

entre l’ajuntament de l’illa d’Eivissa en general i l’Agència

Balear de l’Aigua amb referència als preus, de com es

repercuteixen. Aquest fet ha ocasionat un deute estimat de 12

milions d’euros per part dels ajuntaments a l’Agència Balear de

l’Aigua, amb una discordança que realment els ajuntaments

accepten que han de pagar 9 milions d’euros, accepten aquest

deute de 9 milions, l’agència considera que són 12. Per aquest

desacord que s’ha mantingut durant tota la legislatura passada

s’ha aconsellat i hem arribat a un acord amb els ajuntament

d’anar a un arbitratge del ColAlegi d’Economistes per establir

quin és el preu i fer quina és la diferència entre aquests 9

milions que els ajuntaments estan disposats a pagar de deute i

els 12 milions que reclama l’agència. Per al 2016 els he de dir

que sí que hi ha un acord amb el preu que serà d’1,25 euros

metro cúbic.

Per tant, a més de la gestió de la posada en funcionament de

la dessaladora de Santa Eulàlia fem feina per solucionar aquest

conflicte, que ja dura set anys entre els ajuntaments i l’Agència

Balear de l’Aigua, per arribar a un acord satisfactori per a les

dues parts, a través d’un futur conveni quan tenguem tot el

sistema, quan tenguem totes les dessaladores de Santa Eulàlia

incorporades al sistema, la idea és convergir cap a un sistema

únic, un conveni únic per a tots els municipis i establir un preu

únic per a tota l’illa.

Si m’ho permeten dir, aquesta... des que hem arribat ha estat

una obsessió per al nostre equip fer feina envers la sequera, fer

feina envers el risc que tenim per a aquest estiu, fem feina per

intentar garantir el subministrament i la qualitat en alta a les

nostres illes.

Avui mateix presentàvem una campanya que hem dit

“L’aigua és un bé escàs. Pensa-hi!” per fer en positiu, per

ajudar els ciutadans a conscienciar-se de la importància de la

seva implicació. A Eivissa des del 18 de setembre del 2015 es

va aprovar tot un paquet de mesures per part del Consell de

Govern per fer front a aquesta situació de sequera.

Creim que fruit d’aquelles mesures, ja que no ha plogut,

podem dir que les reserves d’enguany es troben a un 47% de la

seva capacitat, quan l’any passat, per aquesta època es trobaven

al 52%. Creiem que aquestes mesures adoptades que durant

l’hivern hagin utilitzat aigua dessalada on es podia utilitzar ens

ha permès tenir unes majors reserves d’aigua.

He intentat simplificar un procés que ha estat llarg, un

procés que al 2001 comença amb una llei estatal del Pla

hidrològic que declara l’interès d’aquesta infraestructura, som

el 2016 i no en gaudim, la tenim construïda, però no

finalitzada, tenim una instalAlació ara mateix aïllada sense

connexió a cap banda. 

Des de la conselleria hem facilitat un acord polític, que es

tractava d’assumir nosaltres els costos d’aquestes connexions,

l’Estat els costos del rescat i per tant, intentam fer feina aquest

estiu estar operatius, cosa que desgraciadament no podrà ser

possible.

Esperam que aquest acord es desembussi políticament,

creiem que és possible, creim que és factible i és senzill, hi ha

hagut esborranys que s’han acceptat i a un moment donat hi va

haver un canvi de criteri que va impedir la firma.

Esperam i demanam la colAlaboració de tot aquest parlament

per aconseguir aquesta firma. Ara mateix la instalAlació és del

ministeri, però esperam que en breu sigui nostra i puguem fer

totes aquestes obres. A més també estam en disposició,  ja ho

he dit,... tenim comanat el projecte d’interconnexió i hem

demanat la llicència a l’Ajuntament de Santa Eulàlia per fer

aquesta inversió de 150.000 euros que ens permetria donar

subministrament ràpidament ja a part de Santa Eulàlia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. Ara procediríem a la

suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts, per tant,

deman als grups parlamentaris si aturam o si podem continuar.

El Sr. Conseller ja m’ha comentat que contestarà

globalment, doncs passam al torn d’intervencions dels grups

parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.

Conseller, li vull donar la benvinguda en aquesta comissió, així

com també a les persones que l’acompanyen, vull agrair-li

també que comparegui en aquesta comissió amb més celeritat

de com ho va fer la darrera vegada, i esper que aquesta sigui

precisament la tònica habitual en les seves compareixences en

aquesta comissió. Vull donar la benvinguda també al regidor,

com fèiem la darrera vegada, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia

Sr. Mariano Juan que també ens acompanya en aquesta sala.

Dit això, bé, parteixen vostès d’una premissa de la qual

nosaltres no partim, vostès parteixen del fet que aquesta

instalAlació, aquesta infraestructura, aquesta dessaladora no ha

acabat de ser recepcionada pel Govern de les Illes Balears, però

encara que vostès considerin que no ha estat recepcionat, que

així ho consideren per part del Govern de les Illes Balears, dia

15 de febrer de l’any 2016, és cert, que s’inspeccionen i

s’entreguen les instalAlacions per la seva posada en

funcionament, i no només això, sinó que evidentment, es lliura

un document, és lliura un document bilateral entre les dues
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parts, el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Medi

Ambient i Agricultura del Govern d’Espanya, mitjançant el

qual es lliura la instalAlació i s’atorga, s’entrega la titularitat al

Govern de les Illes Balears, que vostès avui precisament volen

refusar perquè no es volen fer creditors -ja sabem per què-

d’aquesta instalAlació.

Jo, la primera pregunta que li voldria fer és, aquesta acta de

recepció que es diu que existeix i sembla que circula, si

veritablement existeix i circula, perquè en aquest moment

nosaltres no hem tengut oportunitat de veure encara aquest

document. Aquest document segons sembla ser diu “acta de

entrega i posada en funcionament”. Jo només entenc una cosa

per acta d’entrega i si efectivament la signa el Govern de les

Illes Balears com a receptor, avui entenc que el Govern de les

Illes Balears és el titular d’aquesta precisa instalAlació.

Jo li he demanat aquest document fa pocs dies, mitjançant

una iniciativa parlamentària de solAlicitud de documentació,

esper que me’l lliuri el més aviat possible per poder examinar-

lo. En qualsevol cas, avui té vostè també una oportunitat per

demostrar la seva transparència i si me’l vol lliurar si el té en

aquest moment, també ho pot fer, immediatament jo faig una

fotocòpia i així el puc examinar, a fi de saber el que

veritablement diu aquest document.

En qualsevol cas, sí que és curiós, sí que crida l’atenció que

justament el dia després que jo o que vostè compareix en

aquesta comissió, demà precisament tenguin una cita al

ministeri, o hagin acordat una conversa amb el ministeri, a fi de

clarificar aquesta situació. L’hauré de convocar moltíssimes

vegades més, a fi que vostè faci els deures que ha de fer.

Perquè si a cop de compareixença vostè funciona, possiblement

aquesta sigui la tècnica que jo hagi d’emprar a fi d’impulsar la

seva activitat.

En qualsevol cas, confiï i esper que d’aquesta conversa que

demà han de tenir, surti cosa profitosa. Jo crec que a Eivissa ja

no podem esperar més, jo crec que a Eivissa ens trobam en una

situació límit. Jo entenc tot el que ha succeït durant tot aquest

temps, òbviament, des de l’any 2005, i vostè ho ha relatat

perfectament bé, però és cert que mai no s’havia vist a Eivissa

un estat de sequera com el que tenim i mai en aquest Govern

s’havia aprovat un decret de sequera d’aquesta magnitud i amb

aquest rigor amb el qual s’aprova, atès l’estat, com dic, de

sequera en què ens trobam. Cosa que encara l’he d’interpelAlar

a vostè més i al seu Govern, perquè posi de la seva part, com

més possible, a fi que la instalAlació estigui en ple rendiment i

en ple funcionament. 

I la sensació que tenc després de la seva intervenció, és que

vostè no es fia, vostè no es fia del Govern de l’Estat. El Govern

de les Illes Balears no es fia del Govern de l’Estat. Diu vostè,

a part, que es tracta d’un document senzill, d’una qüestió poc

complexa. S’hi posi, si és tan senzill, s’hi posi; s’hi posi,

perquè si fem una cronologia dels fets, que vostè l’ha feta com

dic perfectament bé, podrem veure quan de temps du vostè

mantenint-nos en aquesta precisa situació. Un dia ens diu que

es posarà en marxa, un altre dia ens diu que està perfectament

satisfet, un altre dia ens diu que la interconnexió es portarà a

terme el més aviat possible. I avui ve aquí i ens diu que la

recepció de la infraestructura no és possible perquè vostès no

es fien. Mirin, vagin a Madrid, parlin amb qui hagin de parlar

i solucionin les qüestions que hagin de solucionar el més aviat

possible. Això per començar.

En segon lloc, li volia fer especial menció de la UTE. La

UTE que en aquest moment encara ocupa la instalAlació, que

ocupa la dessaladora de Santa Eulàlia, que ocupa en precari,

que ocupa d’ocupa, perquè en aquest moment, donat que la

titularitat, entenem, està totalment atorgada al Govern de les

Illes Balears, entenem que aquesta UTE ja no té cap tipus de

relació. I a més, s’ha resolt el contracte amb el ministeri i el

Govern d’Espanya, cap relació amb el Govern d’Espanya, sinó

tot el contrari, amb el Govern de les Illes Balears.

Per tant, jo li volia fer un seguit de preguntes. És a dir, en

quines condicions en aquest moment es troba la UTE ocupant

aquesta instalAlació, si vostès no es fan creditors de la titularitat

d’aquesta infraestructura? Possiblement haurem de donar

gràcies que la continuïn ocupant i mantenint.

Quina relació tenen vostès precisament amb la UTE que

ocupa aquella instalAlació? I entenc que no deuen tenir cap

contractes vostès amb aquesta UTE, perquè, pel que m’ha dit,

evidentment, poca relació jurídica han de tenir. Era una de les

preguntes que li volia formular, però m’abstenc de formular-la-

hi perquè, efectivament, no l’han de tenir.

I en relació amb aquesta UTE, m’agradaria que em digués

qui s’encarregarà de pagar totes les despeses que genera en

aquest moment l’ocupació de la UTE per mantenir la

instalAlació, una vegada que, segons el seu criteri, sigui

recepcionada aquesta instalAlació per part del Govern de les

Illes Balears? Qui és que pagarà tot aquest manteniment?

Perquè és un manteniment en qualitat de precari, que du

aquesta UTE en aquella instalAlació durant moltíssim temps. I

parlam de costos de personal i parlam de consum d’energia

elèctrica i parlam de moltíssimes coses. Per tant, m’agradaria

si vostè pot, em resolgués precisament aquestes qüestions.

I en tercer lloc, i amb això acab, és cert que hi ha una

important necessitat de provocar una interconnexió perquè

aquesta dessaladora acabi donant aigua on n’ha de donar. I clar,

això sí que és cert i d’això vostè no en podrà fugir, que vostè

s’ha fet creditor d’aquesta precisa responsabilitat, el Govern de

les Illes Balears ja ha manifestat, efectivament, el cost del que

signifiquin les obres i la seva execució, anirà a càrrec del

Govern de les Illes Balears. I sembla ser..., sembla ser, ser no,

és més important possiblement provocar l’execució en aquest

moment de la interconnexió, que la posada en marxa de la

pròpia dessaladora. Perquè si vostè em diu que és tan senzill

resoldre aquesta situació, més complex haurà de ser i més

temps ens torbarem que la interconnexió s’acabi produint. A mi

m’agradaria preguntar-li, en quin estat es troba aquesta

interconnexió, si és que vostè s’ha posat a fer feina en aquesta

interconnexió, ja que vostè sí que és cert, ja s’ha fet creditor

d’aquesta responsabilitat, perquè el Govern de les Illes Balears

s’ha fet creditor d’aquesta responsabilitat i declaracions seves

en premsa ja en tenim.

Deien a l’octubre del 2015 que ens prometien iniciar...,

perdó, deien vostès el setembre que a l’octubre es

comprometien a iniciar les obres d’interconnexió. No va ser
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veritat. Després deien el gener del 2016 que s’iniciarien,

tampoc és cert. I el març de 2016, la directora general de

Recursos Hídrics assegura que amb el que queda d’any, fixi’s

vostè, no es pot garantir que la interconnexió estigui feta. Ni

tan sols garanteix que es pugui subministrar en el nucli de Santa

Eulàlia en particular, a una urbanització que es diu Rocallisa,

que evidentment es tracta d’una inteconnexió de caràcter

menor. Vostè aquí ho ha reconegut. Per tant, li faré una

pregunta, està vostè en condicions d’assegurar que durant la

present legislatura estarà feta la interconnexió? Perdoni’m la

ironia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per favor, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, i acab. I al fil de les mateixes declaracions que feia

precisament la directora general a una entrevista, deia que el

Govern no estava provist del material necessari, que el material

es fabricava a mida, que es demanava en el mateix moment. No

sé si vostès ja han encarregat aquest material, perquè

precisament sembla ser que tot depèn de tercers i no res depèn

mai del Govern de les Illes Balears i en particular del conseller

Vidal.

Això és el que volia posar de manifest, tendré un segon torn

per insistir en el que vostè em contesti. I fins aquí la meva

intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i

diputades i resta de públic present, gràcies per venir. Gràcies

Sr. Conseller per la seva compareixença una altra vegada en

aquesta comissió. Li agraïm la seva disponibilitat i al seu equip

aquí present.

Bé, les dessaladores a les Balears és un gran problema com

s’ha vist en intervencions i en propostes que s’han dut aquí a la

Comissió de Medi Ambient en aquesta legislatura, ja hem fet

diferents proposicions no de llei, debats sobre el tema i tornem

insistir sobre el tema i està bé saber quina és la situació ara

mateix. I sembla que no aprenem de les actuacions o les no

actuacions del Partit Popular en la darrera legislatura, que les

dessaladores són com els aeroports sense avions, que estan

construïdes, però ningú les empra. I és un tema que bé, aquí a

les Balears és més habitual del que podria ser l’adequat i el

previsible.

I està clar que a Eivissa hi ha un gran problema de sequera,

però també a la resta d’illes. No hem d’oblidar que encara que

ja s’han posat en marxa i en funcionament les dessaladores que

estaven aturades aquí a Mallorca, i el felicitem per aquesta

iniciativa, que almenys hi ha dessaladores que ja estan en

funcionament i traient aigua, a Ciutadella i a Santa Eulària

encara tenim aquest problema de tenir la dessaladora en

funcionament, bé, en funcionament no, està construïda des de

fa molts d’anys, hi ha uns costos de manteniment, que ja li

demanaria si aquests costos estan previstos, si es paguen o no,

o qui s’encarrega d’aquests costs de manteniment que tenim,

perquè, és clar, va passant el temps, van passant els anys i hi ha

uns costs que s’han de cobrir. I entre les preguntes que tenim hi

ha aquesta, no? A veure quins costs..., de qui surten els diners

per assumir aquests costs de manteniment de les dessaladores

que no funcionen?

També tenim el dubte ja en concret de la dessaladora de

Santa Eulària (...) l’artèria nord, si s’han assumit els costos, qui

els assumeix, si l’ajuntament o el Govern balear o l’Estat. No

està dins els sobrecosts que vostè ha dit que assumiria el

Govern estatal, l’Estat espanyol, el ministeri, en aquest conveni

oral que heu tingut, i, vaja, aquí ens ha quedat clar que hi ha un

problema molt greu de voluntat política o d’enteniment polític

entre el Govern balear, en aquest cas, i el Govern en funcions

del Partit Popular, que està manant al Ministeri de Medi

Ambient, i no crec que no hi hagi una solució. Jo sé que vostè

com a conseller ho ha intentat i ho seguirà intentant però, clar,

tenim la preocupació que està passant el temps, arriba l’estiu,

i aquesta problemàtica que a Eivissa vindran els turistes i hi

haurà una massificació, bé, massificació, hi haurà més gent, es

duplicaran els habitants, i el problema està sense solucionar. No

li donam a vostè tota la responsabilitat però, bé, a veure com

podríem fer des del Parlament, ja que ens ha demanat, bé, un

poc el suport, què és el que podríem fer des del Parlament per

demanar d’alguna manera que aquesta situació es desbloquegi.

I... està bé demanar que hi hagi una firma del conveni

perquè les paraules se les endú el vent, i no està bé que així

sigui; estaria bé un paper signat (...) encara que el govern està

en funcions i hi seguirà uns quants mesos, i jo crec que és molt

urgent que encara continuï insistint en aquest tema.

Per part de la dessaladora, poques preguntes més. Sí que

volíem aprofitar per demanar-li en quina situació es troba el

decret de sequera, quan està previst que es publiqui a Eivissa,

ja que estem a punt de començar l’estiu, d’aquí a uns quants

mesos, i si s’inclourà dins aquest decret que les empreses

comercialitzadores d’aigua potable agafin l’aigua de la

dessaladora i no dels pous; podria estar inclòs, no sé si està

previst o no.

I també aprofitant que té a veure amb el tema de la gestió de

l’aigua, la depuradora de Santa Eulària no sabem en quin estat

està, si ens podria dir en quina situació es troba actualment. Es

va elaborar un projecte el mes de gener i ja han passat quatre

mesos, i volem saber en quin estat es troba aquest projecte. I...,

igual, en quin estat de tramitació es troba el projecte

d’ampliació d’aquesta depuradora, si s’ha enviat el projecte per

solAlicitar el permís a l’ajuntament o no. I bé, també estaria bé

que el conseller visités personalment les depuradores de Santa

Eulària i de Sant Josep per veure la situació en persona, i bé, no

li dic que no ho hagi fet, però estaria bé que hi vagi.
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I després un tema que està un poc en..., quina opinió té de

la transferència de les competències d’aigua als consells

insulars, una petició així un poc d’opinió. I seria tot, moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per

un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda a tothom. Gràcies, conseller i el seu equip, per

la compareixença i sobretot per l’explicació, crec que clara i

seqüenciada de tot el que ha estat aquesta història de la

dessaladora de Santa Eulària en particular i crec que de les

dessaladores en general a les nostres illes, que és una història

d’aquestes dignes d’emmarcar, de les pitjors pràctiques del que

s’ha vengut a anomenar l’època del saqueig, ja sigui quan el Sr.

Matas va ser president de la comunitat autònoma o quan va ser

ministre de Medi Ambient, i d’aquest regal enverinat que varen

suposar les dessaladores. Aquí vostè ha recordat quines eren o

les poques que s’han pogut realment recepcionar i posar en

funcionament per diferents motius, però no el de..., jo crec que

té una relació directa amb el poc que s’ha pogut invertir per

part de la comunitat en matèria d’aigua, el que ha suposat el

cost de manteniment que ens ha costat durant tots aquests anys

i el que ens seguirà costant el manteniment d’aquestes

dessaladores, per això insistesc que és un regal enverinat, xifrat

en 15 milions d’euros cada any, en molts de casos per estar

tancades i fora d’ús, i a l’hora de la veritat, quan fa falta

l’aigua, amb seriosos problemes perquè aquestes puguin

funcionar.

I això encara agafa una magnitud més gran quan anam al

cas particular d’Eivissa i de la dessaladora de Santa Eulària,

que segurament és més important que mai i que hauria de ser

una qüestió d’estat no només per a nosaltres sinó per a l’Estat.

Aquí, en el marc de les pròpies competències, més enllà de fer

aquest decret de sequera i mobilitzar tot el que s’hagi pogut

mobilitzar, això és una qüestió d’estat i és l’Estat, per molt que

el govern central estigui en funcions, que hi té una

responsabilitat directa i històrica, com vostè ens ha recordat

amb tot l’historial o amb tota la cronologia des que es va

concebre aquesta qüestió. 

I no em deixa de cridar l’atenció, m’agradaria saber la seva

opinió, perquè aquí fins que la cosa no peti qui té la

responsabilitat, que en aquest cas és l’Estat, no reaccionarà, i

el Partit Popular, que tot el temps ens acusa de demonitzar el

turisme i de demanar a veure si volem que venguin més turistes

i tal, pareix que desconnecta aquesta qüestió del fet que

justament la dessaladora fa falta perquè hi ha sequera, però

perquè a més hi ha un consum d’aigua molt per damunt de les

nostres possibilitats. No sé si la gent un temps va viure per

damunt de les seves possibilitats; nosaltres fa estona que,

almanco en matèria de consum de recursos naturals, consumim

molt per damunt de les nostres possibilitats, i això té una

relació directa amb el model econòmic que tenim. M’agradaria

saber la seva opinió.

Però, bé, a mi el que m’escandalitza és que, a més en el cas

d’Eivissa, que la situació està com està, la dessaladora pública

estigui d’aquesta manera, però en canvi el Sr. Matutes tengui

una dessaladora, seva, i que fins i tot per al subministrament

públic en un moment donat s’hagi de dependre d’ell, i seria

molt lamentable que al final per arreglar aquesta qüestió

haguem de cridar al Sr. Matutes perquè parli amb qualque

ministre amic seu i arregli el problema d’Eivissa. Jo crec que

això..., i crec que és una reflexió que hauríem de fer de com pot

ser que un senyor, que a més té tant de poder i que guanya tants

de centenars de milions d’euros cada any a Eivissa amb la seva

activitat econòmica, ell sí tengui una dessaladora per cobrir les

necessitats del seu negoci, i en canvi, d’allà on depèn, del

consum de la comunitat, en aquest cas de l’illa d’Eivissa,

estiguem en aquesta situació precària, per no dir de vergonya.

M’agradaria saber l’opinió del Sr. Conseller al respecte.

I res més a afegir. Moltes gràcies per l’explicació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi veig

que falta el representant del grup parlamentari. Passam al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca; té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Patrícia Font per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Gràcies i benvingut, conseller; gràcies

per la seva compareixença. Jo seré molt, molt, molt breu, molt,

perquè només tenc una pregunta i segurament es deu a la meva

ignorància en relació amb el tema.

A veure, davant les divergències que existeixen entre la

CAIB i l’actual govern en funcions en relació amb les

dessaladores, ja sigui la d’Eivissa, ja sigui la de Menorca, em

pregunto, i demano disculpes per la meva ignorància, com es

formalitza l’entrega d’una dessaladora?, perquè no entenc com

es poden tenir dues versions tan radicalment diferents, que el

Govern espanyol digui que està entregada i que aquí diguem

que no. Jo evidentment vull creure el que vostè està dient.

I només un últim comentari, i és que la sensació

d’incomprensió davant aquest govern espanyol per a mi

mateixa va en augment dia rere dia; avui una notícia com que

ens volen treure el descompte de resident i..., bé, petits

comentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Falta el representant del Grup

Parlamentari Mixt. Passam al Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero dar

la bienvenida al Sr. Conseller y a las personas que le

acompañan. Bueno, de la comparecencia decir que en cuanto
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al resumen histórico que se ha hecho lo que se podría sacar

como conclusión es que es posible que todo este periplo que

llevamos desde el 2005 se deba en un principio a una mala

planificación desde el principio de las infraestructuras que nos

han llevado a todo este proceso interminable y que ha llevado

a unos sobrecostes de obras brutales y que tenemos la

desaladora construida, pero no en funcionamiento. 

Durante este repaso que has hecho histórico han salido a la

luz varias cosas como, por ejemplo, que hubo un 50% de

incremento en el preció de la licitación. La pregunta que le

haría al Sr. Jerez y demás compañeros es, ¿qué ministro hizo

esta licitación? Si les suena Jaume Matas pues fue el culpable

de este incremento en la licitación.

Otra de las cosas que ha salido a coalición es el conflicto

con los ayuntamientos. En cuanto a este tema la duda que me

ha surgido es qué criterio se ha establecido para establecer el

precio de 1,25 euros metro cúbico y a qué concepto se

referencia este precio. Y si me pudierais explicar un poco en

qué consistía el conflicto y cómo se ha resuelto.

En cuanto a la situación que se prevé pues, evidentemente,

como hemos dicho en los meses de verano debido al aumento

de población y por las circunstancias de que ha habido muy

pocas precipitaciones también este verano la sobreexplotación

de los acuíferos pues es evidente que las obras de interconexión

son necesarias y debemos seguir trabajando en este sentido para

arreglar el problema que tenemos. 

Yo, a diferencia del Sr. Jerez, que ha comentado que usted

no se fía del ministro, yo le diría que quien quizás no se fía del

Sr. Conseller es usted, al dudar de la palabra que él dice que el

convenio no está firmado. Yo confío en la palabra del Sr.

Conseller y debido a la situación que presenta la isla de Ibiza,

que es crítica de urgencia con respecto a las reservas de agua

que tenemos, yo lo que le pediría es que se haga un esfuerzo

tanto por el Grupo Parlamentario del PP si tienen que intervenir

para hablar con la ministra en funciones, que esperemos que no

tenga muchas funciones más, de aquí a junio solamente, y

pedirle al Govern eso, que haga un esfuerzo para que la entrega

se haga formalmente ya a la conselleria y se haga efectiva y así

las inversiones que se plantean se puedan hacer, realizar y

poner en marcha esta desaladora que es vital y una cuestión de

urgencia para nuestra isla. Creo que no me dejo nada más. No.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Li contesta el Sr. Conseller.

Té la paraula, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Benvingut el regidor de Santa Eulària, que no era conscient

que era present a la sala. Sr. Jerez, primer de tot, aquest

conseller compareix sempre que se li demana i quan se li

demana i quan se li demana correctament arriba a temps, si no

es fan tots els tràmits aquest conseller no arriba. A mi em sap

greu, és una qüestió que a mi em va molestar molt i seguesc

emprenyat per aquest tema. Aquest conseller compareix quan

se li demana, totes les vegades, aquest conseller ha comparegut

dues vegades aquest mes, quan se li ha demanat en temps i

forma. Rapidesa per venir aquí, rapidesa per parlar amb

l’ajuntament també, sempre que faci falta parlam amb

l’Ajuntament de Santa Eulària. He reconegut aquí la

colAlaboració de l’Ajuntament de Santa Eulària pels temes

lligats a la gestió de fangs, els he reconegut la bona feina, la

seva predisposició en aquest tema. Desgraciadament amb el

tema de la gestió de les dessaladores de Santa Eulària no hem

anats agafats de la mà, com a mínim m’hagués agradat, ho he

de reconèixer i ho de lamentar.

Recepció, recepció tècnica sí que s’ha fet, si li sembla,

Patrícia li explicaré. Una inspecció tècnica, que és el que s’ha

fet, Sr. Jerez, li facilitaré la documentació ara mateix, no tenc

cap problema, com qualsevol obra, com s’ha fet sempre, com

es va fer amb la d’Alcúdia i amb l’Andratx, no faré jo ara una

cosa diferent del que han fet els altres consellers ni els serveis

jurídics, si ABAQUA ho fa fet així amb el ministeri dues

vegades, per què cony no ho hem de fer una tercera vegada? Li

sabrà greu, però seguim els mateixos procediments. Som un

home de costums, com una somereta, pel camí que t’han

marcat, idò, pel camí que t’han marcat. És a dir, fem una

inspecció tècnica, que és una cosa prou senzilla, els tècnics

diuen que tot està bé; en aquest cas els tècnics diuen que no, no,

no tot està bé, l’obra no està completa, i aquí hi ha l’acord, és

aquí on falta el tema. Els tècnics diuen: escoltin, és que aquesta

obra no pot entrar en funcionament, vostè està recepcionant una

cosa que no està acabada, i aquí hi ha l’acord polític. Sí, jo som

conscient que no està acabat i ho recepcion no acabat i és

aquest el document que ens fa falta, on el ministeri es reserva

el dret a posar-nos a nosaltres, atribuir-nos el cost de rescat a

les Illes Balears i nosaltres hem de recuperar la inversió que

facem en aquest cas. Això és el problema que tenim.

És a dir, tècnicament et diuen, no, escolti, les obres no

estan, no poden entrar a funcionar, demà no podem anar a fer

on!, i la dessaladora funcionar, això no ho podem fer. Per tant,

les obres no estan acabades, això és el que diu l’acta tècnica,

que les obres estan fetes, estan correctes, però no pots entrar a

operar perquè no hi ha la connexió. 

Seguiré amb aquest tema de la connexió, perquè té tema. Sr.

Jerez, a cop de compareixença, sap què li dic jo? Que el Partit

Popular i el ministeri només es mouen a cops d’eleccions, a cop

d’eleccions, cada vegada que hi ha convocatòria d’eleccions

benvingudes les convocatòries d’eleccions, l’agenda política es

posa en marxa, Santa Eulària existeix, collonut! A cop

d’eleccions funciona aquest punyeter ministeri, i estic molest!

Només se’n recorden de nosaltres en eleccions.

Sí, jo li he de dir que a mi també, cony!, dic el Sr. Jerez ha

fet els deures, la directora general de l’Aigua, a la fi ens

contesta des de febrer parlant amb ella, intercanviant-nos i ara

avui ens diu, demà parlam. Dic, cony, ja haguéssim pogut

parlar avui i hagués pogut donar directament l’explicació al Sr.

Jerez, però no, funcionam a cop d’eleccions. 

És trist. Sí que desconfiï del ministeri, sí, em sap greu

reconèixer, lamentar i entristir que un acord polític, perquè jo

acords tècnics no en faig perquè jo no som cap tècnic, jo arrib
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a un acord polític. Una paraula d’un conseller i una paraula

d’una ministra no ha arribat a bon port. Això és el que hem de

lamentar i esper, sincerament, que demà vagi bé aquell conveni

que havíem d’anar a firmar a Madrid que en el darrer moment

es va aturar por una cuestión técnica que en una semana se lo

arreglamos, Sr. Consejero, no se preocupe. Esper que demà no

nos tengamos que preocupar más. Saps? Vull dir... és que..., o

si no que venguin unes altres eleccions, torni a haver una altra

convocatòria d’eleccions i desembarranquem aquesta inversió.

Benvingudes siguin les eleccions si com a mínim serveixen per

tenir aigua a Santa Eulària.

A ple rendiment. La feina d’aquest govern ha estat posar en

ple rendiment les dessaladores, una inversió que ha estat

aturada, aturada, que s’està tudant, que hem hagut de mantenir,

que cada litre, el primer litre que vàrem treure d’Andratx,

l’altre dia quan era allà les de la UTE em deien: “ostres, Sr.

Conseller, és la primera vegada que ens visiten en cinc anys!”.

I els nostres aqüífers mentrestant què ha passat? Hem continuat

sobreexplotant els nostres aqüífers quan teníem aquestes

infraestructures. Aquest conseller no està a favor de les

dessaladores, no hi creu, estic en contra d’aquest tipus

d’infraestructures, però ara són necessàries, sí, són necessàries

i amb aquestes hem de fer política d’aigua, han de fer política

de futur, que és posar-les en marxa a l’hivern, treure aquest

rendiment, recuperar els nostres aqüífers per quan tenguem la

punta de demanda a l’estiu poder tenir aigua. Això es diu

política d’aigua, ja que les tenim aprofitem-les, facem política

d’aigua amb visió de futur, cosa que això no s’ha fet, i així

estam, estam amb les reserves aquí a l’illa de Mallorca que

estam per sota de l’any passat amb un 15% menys de recurs,

per afrontar una temporada turística rècord de la qual tots

n’estam molt contents, però que evidentment suposarà un repte

per a les nostres infraestructures.

Ara dic, és decebedor que un conseller no pugui sortir d’una

reunió amb la ministra i no pugui estar segur de la paraula

d’aquella ministra. Per a mi és de lamentar, perquè jo hi crec,

venc, diguin-me utòpic, venc que d’una paraula donada val, una

paraula donada val igual que un contracte, així se’m va

ensenyar a la meva familia. Mira, amb aquestes coses som

conservadors a ca nostra, què hem de fer?

La UTE, no ho sé, Sr. Jerez, la UTE si són uns okupas o el

que siguin, però bé, donen el call i els ho he d’agrair. Aquesta

infraestructura els he d’agrair que la UTE hi sigui, que en

tengui cura perquè si no el dia que l’haguem de menester no hi

serà aquesta infraestructura. És més, saps on acabarà la UTE?

Acabarà en els jutjats demanant al ministeri o a aquesta casa el

manteniment que ha fet aquests anys que no se li ha pagat. I

això és lògic i ho entenc i ho haurà de fer perquè el ministeri no

li ha pagat un duro durant tots aquests anys que l’ha

mantinguda i era del ministeri, està clar, estava allà amb un

stand by i ara també. És a dir, com a molt, segons la seva

teoria, amb la qual no hi estic d’acord, em podria demanar des

del mes de març a aquest conseller, cosa que no hi estic

d’acord, perquè no és així, perquè depèn del ministeri, com bé

ja li dic que no estava recepcionada, però evidentment entenc

que legítimament la UTE plantejarà, perquè serà indemnitzat

per la inversió feta, però mentrestant són allà mantenint la

infraestructura en precari. Són quinze okupas, vostès els treuen

ràpid, segons quins okupas evidentment no els traiem fora

ràpid. Només faltaria, Déu ens guardi.

Interconnexió. La interconnexió és una obra amb la qual

hem fet feina des del principi. ABAQUA té un acord del

consell d’administració que amb un mitjà propi per transferir a

TRAGSA per fer aquesta inversió, ho estudiam, ja li he dit que

serien dos mesos de redacció del projecte, d’ajustar el projecte,

dotze mesos d’execució d’aquest projecte, i li he dit que tenia

pressupostada la connexió amb Rocallisa, com vostè ha dit, que

és una connexió senzilla de 150.000 euros, sap què passa, Sr.

Jerez? Que l’ajuntament no em deixa, em sap greu dir que

l’ajuntament no em deixa, m’amenaça a posar-me un

contenciós si faig aquestes obres.

Sr. Jerez, entengui’m, jo, amb tota la meva colAlaboració,

amb bon rotllo amb el batlle, jo quan l’altre dia el vaig veure

vaig alAlucinar, perquè un batlle que colAlabora amb mi i al qual

estic molt agraït amb la gestió dels fangs que fa, que li don la

meva enhorabona i ho he fet públicament, no tenc cap

problema, que em posi dificultats per connectar aquell nucli, tot

i que jo encara no en tenc cap responsabilitat, com vostè diu, jo

he acceptat de paraula, com un cavaller he acceptat aquesta

responsabilitat, m’he posat a l’esquena aquesta interconnexió

i la connexió amb el municipi de Santa Eulàlia, m’ho he posat

a l’esquena per agilitar, per anar més ràpid, per dir al ministeri:

escolti, doni-m’ho ja, ja me n’encarreg jo d’això. Això és el

que he fet, sí, m’ho he posat a la meva esquena. I que després

l’ajuntament em digui que no... que em posi entrebancs per fer

l’obra, que em demani que primer he de fer el dipòsit, no, no,

escolti, deixi’m connectar perquè vostè tengui aigua aquest

estiu, el dipòsit ja li he dit que el posaré dins la concessió. Jo,

això, em sap greu.

És més, la interconnexió a la qual fèiem referència, Sr.

Jerez, també tal vegada entenc que es puguin embullar entre les

interconnexions, el ministeri ha començat les obres

d’interconnexió que van des de Sant Joan a Sant Josep, és a dir,

quan nosaltres dèiem que estarien operatives aquestes

infraestructures, que són les obres que estan en marxa ara

mateix, ens referíem a aquestes. Pot ser, és vera, que el terme

“interconnexió” de vegades genera confusió entre el sistema...

si em permeten crec que duc un mapa, no sé si ho veuran...

semblaré un professor d’escola ara amb una pissarra... la

interconnexió a què fem referència és la que va des del sud de

l‘illa fins al nord, aquesta el ministeri l’està executant i quan

nosaltres parlam d’interconnexió parlam d’aquesta i quan

parlam de la connexió de la dessaladora a l’anell parlam

d’aquesta infraestructura, que ara només va en un sol sentit, que

permet dur aigua a Santa Eulàlia i que permet treure aigua de

Santa Eulàlia.

Però ja li dic, l’obra de connexió del municipi de Rocallisa,

com vostè ha dit, d’aquesta urbanització que és un tema senzill,

que tenim previst uns 450.000 litres metres cúbics, hi

arribaríem, tenim dificultat... nosaltres la volem fer sense tenir

ni la clau de la dessaladora ni la clau d’on hem d’arribar, però

la fem, però tenim problemes, és una conversa pendent amb

l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

Ja li dic, aquest conseller desgraciadament ha pres a ser

reservat perquè cada vegada que he fet unes declaracions del
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que se m’havia dit..., després m’he trobat que no s’ha complit,

per tant, farem unes declaracions reservades. Esper que demà

es desembarranqui, i esper que puguem tirar endavant el

projecte.

Sr. Martínez, és vera que són un repte, és un repte posar en

marxa totes aquestes infraestructures de sequera a l’illa

d’Eivissa.

Perdoni, Sr. Jerez, a final de la legislatura li puc assegurar

que, no gràcies a aquest conseller, sinó gràcies a tots els que

l’han precedit, tota la gent que hi haurà fet feina, tots els tècnics

que durant anys han fet tot aquest tipus de projectes, l’illa

d’Eivissa tendrà un sistema d’interconnexions i de dessalació

que li permetrà fer front a aquest repte de la sequera, però la

tècnica no ho pot tot, no ho oblidem, hi ha temes de gestió de

la demanda en què també s’ha de fer feina, campanyes de

conscienciació, cercada de fuites, gestió adequada de quins

usos prioritzam damunt quins altres. Sí, això és la feina que

queda per fer a Eivissa i estic content que a Eivissa hi hagi una

cultura d’aigua que comença a néixer, una cultura d’aigua de

respecte a aquest recurs i a aquest bé escàs que tots ara en som

conscients. És a dir, la tècnica ens donarà una part, però sense

l’altra part no avançarem en aquest sistema. 

L’artèria nord, Sr. Martínez,... li correspon... connecta amb

nuclis... del municipi, correspon al municipi executar-les,

connecta..., és a dir, qualsevol ajuntament que fa connexions

entre nuclis seus, li correspon a ell, nosaltres el que fem són les

altes, el que fem és arribar al municipi, per tant, connectar-nos

a la xarxa d’aquest municipi i l’artèria nord la fa ell. 

Nosaltres hem colAlaborat amb l’ajuntament, va demanar la

llicència, va demanar una sèrie de permisos a la Direcció

General de Recursos Hídrics i els hem informat de forma

exprés perquè sabem l’important que és construir aquesta

artèria, sabem que si aquesta artèria... la dessaladora podrà

funcionar a un major rendiment i creim que és una

infraestructura molt necessària. Crec que l’ajuntament ja hi està

fent feina, entenc legítimament que l’ajuntament demani la

colAlaboració del Govern a cofinançar aquesta infraestructura,

però aniria a càrrec de tot el sistema de tarifa i creiem que és

una competència municipal i per tant, que l’ha d’executar

l’ajuntament.

La dessaladora de Menorca, la connexió de la dessaladora

a Ciutadella costaria uns 4 milions d’euros, ara mateix estam

preparant uns plurianuals per fer front a aquesta inversió, també

estam pendents amb l’Ajuntament de Ciutadella d’arribar a un

acord de quina petició i a quin preu sortiria.

Què podem fer des del Parlament? Què podem fer m’ha

demanat vostè? Idò miri, jo el Parlament no sé què pot fer, però

al Partit Popular li demanaria que fes una telefonada i que ens

ho facilitàs, crec que tots estam allà mateix, crec que l’illa

d’Eivissa es mereix aquesta acció conjunta, que en moltes coses

l’hem tenguda i per exemple el Partit Popular de les Illes

sempre ha estat en contra de les prospeccions, per posar un

exemple i ha mantingut aquesta postura encara que Madrid hagi

tingut postures diferents, i això s’ha d’alabar. Idò evidentment

jo deman que el Partit Popular d’aquí, de les Illes també jugui

les seves cartes de pressió, que s’oblidi que estam en campanya

o en precampanya electoral i ens ajudi a treure el projecte

endavant, això és el que demanaria a aquest parlament o si em

fan demanar què és el més eficaç que veig a curt termini.

La depuradora, m’ha parlat també de la (...), aquesta sí que

ja ha estat un ja que hi som, en demanar-me també sobre altres

temes de política d’aigua. Visita, aquest conseller coneix

perfectament les depuradores de moltes illes, abans... té una

curolla és ambientòleg, li agraden aquestes instalAlacions ja

que... hi ha gent que no hi sol anar, però aquest conseller hi sol

anar, les dessaladores les he visitades totes, llevat de la de

Ciutadella que, evidentment, també esper visitar-la aviat i, de

depuradores, n’he visitades unes quantes, evidentment la de

Santa Eulàlia, està devora la dessaladora, la vaig veure quan hi

vaig anar, no l’he visitada, però evidentment es veu des de fora.

Ja dic que gràcies a la gestió de l’ajuntament que colAlabora

amb els fangs, a diferència d’altres municipis de l’illa, esperem

aquest estiu no patir tant com van patir l’estiu passat.

El tema de competències. Crec que la gestió ha de ser el

més eficaç possible, crec que hem de fer números, ara mateix

dins el Pla hidrològic de les Illes Balears s’hauran de fer tots

els càlculs del cicle de l’aigua, dels costos econòmics i, una

vegada que tenguem això, crec que, amb els números damunt

la taula, hem de fer el debat. Crec que és un debat que,

evidentment, és respectuós que cadascú ha d’exercir les seves

competències, que hi pot haver aquesta transferència, però s’ha

de fer amb lleialtat institucional, vol dir, amb dades damunt la

taula, que sapiguem el que estam... si ho hem de cedir o no ho

hem de cedir, què estam cedint perquè crec que ara mateix no

es tenen aquests números i no es tenen aquests números de

forma com toca. De fet, la depuració record que és competència

municipal i en qualsevol moment qualsevol ajuntament la pot

recuperar.

L’adjudicació de les obres de l’ampliació de l’EDAM de

Santa Eulàlia ja estan adjudicades les obres i del conveni de

depuradores, el de Santa Eulàlia és la que va més ràpid, crec

que serà la que podrem veure més aviat.

Sr. Abril, és una història per no dormir el que hem viscut

amb les dessaladores, si em demana la meva opinió a mi em

lleva el son, jo... veure una inversió que es va fer, que hi va

haver, que l’hem pagada durant tots aquests anys, amb una

milionada rere i que no li hem tret un profit, on tenim tota la

nostra part de l’illa més seca que no té aquestes instalAlacions,

que no hem fet ni un metre més de canonada per arribar-hi, que

no hem interconnectat els municipis... per tant, és un malson,

un malson, però un malson que ara en aquesta època de sequera

hem d’aconseguir convertir en una oportunitat, fer un gir en la

política d’aigua i com deia aprofitar aquestes dessaladores en

l’estiu i en l’hivern per recuperar els nostres aqüífers. Tenim

uns aqüífers que han patit moltíssim i hem d’intentar recuperar

i amb aquesta sequera evidentment els nivells segueixen

baixant.

És una qüestió d’estat, com vostè ha dit, però d’estat en què

hi hem de ser tota la comunitat autònoma darrere, perquè si no,

i estic cansat que se’n riguin de les Illes Balears, parlam de

moltíssimes inversions, el Plan Crece, 70 milions d’inversió en

depuradores a les Illes Balears, miri el que està executat i no hi

ha res! Cada any es pengen la medalla: tants de milions per a
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les Illes Balears, pressupostat als pressupostos de l’Estat que

després no s’executen i cada any estam així, a sobre que estam

mal finançats no s’executen. I quan a aquest conseller se li

passa pel cap la brillant idea de dir a la ministra que els 20

milions que s’han estalviat amb les adjudicacions que duen fins

al moment, que els reinverteixin en aquesta terra, bé, li fan un

comunicat explosiu, destructiu perquè ara... aquest conseller

sobiranista que ha demanat simplement que, simplement, el que

s’havia promès a aquesta terra arribi.

A més, també m’ha demanat com valoraria tot plegat..., com

a una hipoteca, com a una hipoteca, el mateix que té una

família amb una hipoteca és el que nosaltres tenim amb les

dessaladores, i de vegades no arribam a final de mes en aquesta

família que som tots, i això suposa un gran problema. Però des

d’aquí hem fet feina per la sequera amb mesures de gestió de

l’oferta posant en funcionament infraestructures, amb mesures

de gestió de la demanda de la mà dels ajuntaments, ja hem

convocat també a totes les illes el Consell de l’Aigua de cada

illa, a Menorca dir-los que és dia... ara no em surt, però és

d’aquí a dues setmanes, abans de la fira... aprofitant que som a

la Fira del Cavall, a Es Mercadal fem el divendres el Consell

Insular de l’Aigua, per tant, ja l’haurem fet a Eivissa, ja

l’haurem fet a Mallorca i l’haurem fet a Menorca, per tant, crec

que és un avanç, apropar aquesta gestió i aquesta informació als

llocs perquè puguin opinar i puguin fer política i demanar i

exigir a aquest govern amb coneixement de causa, amb

transparència, amb informació.

A més també... per passar ja més per Menorca dir-li això,

l’enllaç de Ciutadella són 4 milions d’euros, estam parlant amb

l’Ajuntament de Ciutadella per veure quin cabal interessaria per

millorar la qualitat, de vegades no és tot el cabal que han de

menester, sinó la mescla d’aigües de diferent origen pot pujar

molt la qualitat. A més, part d’aquesta aigua, si fos de millor

qualitat, la bassa de reg que tenim la podríem emprar, perquè

ara el problema que tenim és que és aigua molt salinitzada i per

tant, no podem emprar aquesta aigua de reg. Enguany hem fet

un experiment: l’hem buidada, l’hem feta neta i estam omplint

en tema de pluges per poder-la aprofitar per a aquest estiu, però

és una cosa un poc en precari, però intentam posar en

funcionament aquesta bassa de reg i que es pugui emprar.

I amb una conclusió, si em demana un titular: aquest

Govern en funcions no funciona, perquè per a temes que no li

pertoquen sí que està operatiu i per temes, com aquest de la

dessaladora, no està operatiu. Això és un problema que entre

tots hi hem de fer front.

Sra. Limones, m’ha demanat vostè, com s’estableix el preu

de l’aigua i explicar-li un poc aquest conflicte. Cada illa té uns

preus d’aigua que van lligats a les infraestructures que s’han

fet. És a dir, amb la política de l’aigua el que es fa és que

s’inverteix, es fa una inversió i aquesta va als preus, per tant, el

preu ve fitxat per aquestes inversions dutes a terme. Hi ha una

discordança entre els ajuntaments i l’Agència Balear de

l’Aigua, que s’arrossega des de fa set anys, amb aquest preu

fixat, i ens ha generat aquest conflicte. El problema és que són

12 milions d’euros, segons la versió de l’Agència Balear de

l’Aigua, 9 milions d’euros, segons la versió dels ajuntaments.

Però mentrestant, el que és segur és que són 9 milions d’euros

que no hem reinvertit en el sistema. Amb això tothom hi està

d’acord. Per tant, aquesta manca d’acord, aquesta manca de

consens, aquesta manca de fer front a aquest problema, ha fet

que les inversions que s’haguessin pogut fer no s’hagin dut a

terme perquè evidentment l’Agència Balear de l’Aigua ha hagut

de fer front a aquest deute fent un crèdit i pagar un crèdit sobre

això.

Però evidentment jo crec que estam en via de solucionar-ho,

hem acceptat un arbitratge entre les diferents parts. Ja li dic, la

diferència que ens separa són 3 milions, crec que és salvable.

L’important és poder disposar d’aquests doblers, per poder

llevar aquest crèdit d’ABAQUA i per poder fer realment

l’important, que és fer obres en tema d’aigua.

No sé si m’he deixat algun tema, però si no, com que hi ha

una segona ronda, ja contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per

un temps de cinc minuts. Moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les

respostes que m’ha donat. Em sap greu que no li hagi agradat

la meva intervenció, hi ha hagut moments que l’he trobat prou

alterat. Però miri, li dic, aquesta és la meva feina i ho sent molt

si no li agrada el que sent. En qualsevol cas seguiré interpelAlant

les vegades que faci falta perquè comparegui aquí i digui

efectivament, el que no diu quan ho ha de dir.

Dit això, jo crec que el tema de la dessaladora i no és que

ho pensi jo, sinó que és una evidència, és una qüestió

d’emergència social i ho és i de quina manera ho és! I jo li vull

contar una història d’un cas també d’emergència social. I

justament coincidim amb el mateix ajuntament, que vostè

possiblement pensi que és qualsevol ajuntament, o un

ajuntament d’estar per casa, però no, és l’Ajuntament de Santa

Eulàlia. Miri, hi havia un cas d’una demanda d’escolarització

d’alumnes i es necessitava un segon institut en el municipi. El

Govern de les Illes Balears no podia fer front a la despesa que

significava la construcció d’aquest segon institut. L’Ajuntament

de Santa Eulàlia es va fer responsable del finançament de la

construcció d’aquest institut, encara que no fos competència

seva. Aquest institut es va construir i aquest institut avui

funciona i de quina manera funciona! Idò bé, aquest institut no

està recepcionat encara per la comunitat autònoma de les Illes

Balears, però ningú no negarà que aquest institut és un institut

on hi té competències i on hi té titularitat el Govern de les Illes

Balears. Aplíquese el cuento, aplíquese el cuento. És una

qüestió de voluntat, és una qüestió de voluntat política. Per

tant, aquest és un exemple que li he posat que crec que és

perfectament ilAlustratiu de com es poden fer les coses i com

poden acabar sortint les coses quan hi ha veritable intenció

política de fer-les.

En relació amb el que ha comentat vostè de l’Ajuntament de

Santa Eulària, m’ha cridat certament l’atenció. Vostè diu, no sé

si és victimisme o ha escenificat precisament una persecució de

l’Ajuntament de Santa Eulàlia cap a vostè. Vostè ha dit que
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efectivament no han coincidit, ni congenien perfectament bé en

aquesta qüestió de la dessaladora, però és que no és només amb

l’Ajuntament de Santa Eulàlia, tampoc amb el ministeri, no sé

si és el ministeri o l’Ajuntament de Santa Eulàlia, o és vostè.

Però de totes formes, insistiré en aquesta qüestió de

l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

Miri, no faci victimisme, perquè segons tenc entès, a vostè

ni se’l persegueix, ni se l’amenaça. A vostè..., sí, això ho ha dit

vostè...

(Remor de veus)

... això ho ha dit vostè, a vostè..., sí, sí, se l’amenaça amb

recursos, ho ha dit vostè -el Diari de Sessions en serà testimoni,

en serà..., sí, sí, el Diari de Sessions en serà testimoni-, a vostè

el que se li demana per part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia

és que compleixi amb la seva obligació, això és el que li

demana l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que vostè compleixi

amb la seva obligació de construir el dipòsit que ha de construir

allà on l’ha de construir. I mentrestant això no s’acompleixi,

permeti’m que li digui que, de la mateixa manera que vostè no

es fia del ministeri, l’Ajuntament de Santa Eulàlia tampoc no té

cap necessitat de fiar-se de vostè, tampoc no té cap necessitat

de fiar-se de vostè. Així li dic Sr. Conseller, així de clar!

I per tant, aquest document que vostè interpreta com una

amenaça, miri és un requeriment perquè vostè, com dic,

compleixi la seva obligació. Vostè diu que se li ha denegat un

permís per connectar. Miri, a mi m’agradaria que vostè em

digués quan i a quin moment varen presentar la solAlicitud de la

llicència per poder connectar, perquè a mi en aquest moment no

em consta que la seva conselleria, precisament, hagi fet això. Si

vostè em lliura aquest document, jo hauré de creure que

almanco vostès han presentat aquesta solAlicitud.

I miri, diu vostè..., això sí que m’ha cridat moltíssim

l’atenció, diu: no és que les meves declaracions són reservades,

són reservades, són declaracions reservades les d’un govern

que pretén ser un govern transparent. No, Sr. Conseller, un

govern no pot ser transparent quan es dedica a fer o a guardar-

se declaracions, o a reservar-se declaracions. Per tant, després

d’aquesta manifestació seva, em veuré obligat segurament,

passat demà, ja ho veurem si vostè no ho manifesta

públicament, a tornar convocar-lo aquí per saber demà què han

dit a Madrid, no sigui que també siguin declaracions d’aquestes

de caràcter reservat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez vagi acabant per favor.

EL SER. JEREZ I JUAN:

Per tant, no s’estranyi vostè que li demani tantes vegades

que vostè comparegui davant d’aquesta comissió.

I acab, acab, li he demanat si volia fer arribar aquest

document, que jo ja li he demanat per escrit, no passi pena que

jo sí li signaré la recepció del document. Però en qualsevol si

no ho vol fer, no es preocupi que hem entrat una solAlicitud de

documentació perquè puguem tenir coneixement i en qualsevol

en un termini de 20 dies vostè me l’haurà de fer arribar.

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva compareixença.

Agrair també a les persones que avui l’acompanyen i

l’assisteixen en aquesta compareixença i també al regidor

Mariano Juan de l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per cinc

minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les seves

respostes. I ha quedat una petita cosa que li havia demanat i era

sobre el Decret de sequera d’Eivissa, en quina situació es troba

i quan s’ha de publicar, era recordar-li.

Per la resta d’assumptes que li he demanat, m’ha contestat

i estic satisfet amb la resposta. Esper que la situació es

desbloquegi i que aquesta petició que li ha fet..., bé un poc

ilAlusa, perquè sabem que no tenim la potestat real de manar

amb el que el Ministeri de Medi Ambient i en aquest cas el

Partit Popular, que governa en funcions, hauria de fer, però bé,

està clar que els companys i companyes del Partit Popular aquí

a les Balears podrien fer aquest exercici de solidaritat amb la

resta d’illes i amb els companys dels altres partits, demanant

aquesta situació que afectat tota la societat balear i en concret,

en aquest cas, Eivissa.

I seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

No tenc més preguntes. Gràcies, conseller per la

compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per

cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Cap pregunta. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Sílvia Limones, per cinc minuts.
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LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias Sr. Presidente. Decirle al Sr. Jerez que lo que le

está pidiendo al Govern es que haga una ilegalidad, que entre

en una instalación del ministerio, haga obras y ponga en marcha

una obra que no es suya, de una estación que no es suya, no es

posible. No creo que a usted si su vecino le hiciera eso le

gustaría que le hicieran esto. 

Además de poner nervioso al conseller yo creo que podría

hacer otros trabajos...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...que ya que tiene usted el poder de registrar una petición de

comparecencia y que le den cita al Sr. Conseller con el

ministerio, pues no creo que tenga usted ningún problema en

que se la den a usted con mucho menos tiempo que dos meses,

y pedir a la ministra que desbloquee esta situación que

tenemos, ya que, como ha dicho usted, es una situación de

emergencia en nuestra isla, que debemos desbloquear porque

es un problema grave que tenemos. Por arriba vaya a ver la

ministra y por abajo vaya a Santa Eulalia y averigüe a ver qué

es lo que está pasando con este documento que ha enseñado el

Sr. Conseller. Y además de ponerle nervioso, pues intenten

también ayudar a desbloquear la situación.

Efectivamente, como ha dicho el conseller, estoy de

acuerdo con lo que has dicho, que las desaladoras no era lo

mejor pero que ahora es lo que tenemos y tenemos que trabajar

con esto, y debemos trabajar para que se recuperen los

acuíferos y que la situación se revierta porque es verdad que, si

no, es una situación que es muy grave. Así que sólo espero eso,

que nos pongamos todos de acuerdo y se desbloquee de una

vez la situación para poder arreglar el problema que tenemos

de sequía en Ibiza.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Bé, el torn de contrarèplica

del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Aquest conseller no es posa nerviós, és que els temes que el

molesten no els definiria, Sra. Limones, com a nervis, jo els

definiria com a malestar, mal a ple; m’empreny, sí, tenc

caràcter, i quan has d’aguantar segons quines afirmacions

perdem potser un poc les formes, i he de demanar disculpes si

a qualque moment les meves formes han estat dures o han

estat..., però és que emprenya molt, sí, és que és així, és que,

Sr. Jerez, té coses que un no pot aguantar.

Vostè ha dit de Santa Eulària. Vostè ve d’Eivissa, Santa

Eulària és un municipi potent, un municipi... això, i estic segur

que ha colAlaborat en moltes coses amb el Govern, i és vera que

hi ha moltes situacions en què els ajuntaments desgraciadament

han d’assumir coses que no els toquen. Jo venc d’un ajuntament

petit de la Serra de Tramuntana, fa nou anys que som regidor

i ho he viscut. Li puc dir una cosa, però, que a l’Ajuntament de

Santa Eulària no li passarà una cosa que va passar a aquest

conseller exercint com a regidor; a mi em varen dir -vaig

quedar congelat- a un despatx d’un conseller: “Sr. Vidal, fuera

del sistema hace mucho frío”, m’ho va dir un conseller del

Partit Popular. Li puc assegurar que aquest conseller no dirà

això mai a cap regidor de cap municipi, aquest conseller rep

tots els ajuntaments, siguin del Partit Popular, siguin de

qualsevol color polític. És més, ara mateix en temes d’aigua he

de reconèixer que estic encantat amb la colAlaboració, per

exemple, que tenc de l’Ajuntament de Santanyí, del Partit

Popular, que dilluns els tenia al despatx; amb l’Ajuntament de

Campos, que divergim en molts de temes polítics però que a

l’hora de fer feina en segons quins temes feim una feinada

junts; amb Santa Eulària, amb la gestió dels fangs estam fent

feina junts... Per tant a mi el color polític de l’ajuntament

m’importa poc i faig feina amb tothom, i no em sent amenaçat

per l’Ajuntament de Santa Eulària. 

L’únic a què em referesc és que dic que evidentment em diu

el document “presentar recurso contra cualquier proyecto,

licitación o actuación”. Més clar, aigua, quan a aquest

ajuntament li hem dit, i té un esborrany d’un conveni on fa les

seves legítimes peticions que facem un depòsit, que complim

la paraula que el ministeri no ha complit, que aquelles obres,

que aquell depòsit que el ministeri els va prometre a un solar

seu, no l’ha fet. Tranquils, nosaltres ho posarem al conveni, hi

ha el compromís per part d’aquest conseller que la nova

concessió de Santa Eulària s’haurà de fer aquest depòsit per a

Santa Eulària, perquè fa falta per al sistema. Amb això ja hi

estam tots d’acord, però mentrestant no deixem de fer la

connexió senzilla de 150.000 euros, anem avançant. Ja sé que

Santa Eulària vol el depòsit, i m’ha quedat claríssim, i, és més,

fa falta tècnicament i el farem, però el farem a cost del sistema.

Ara volem avançar aquesta infraestructura perquè aquest cabal

que ara puguem fer arriba aquest estiu ens eviti la situació.

I ja li dic, aplicarse el cuento, sí. El mateix li dic, voluntat

política, i li ho deman; si està del meu costat o del costat de

Santa Eulària m’és igual, ara mateix li deman aplíquese el

cuento, venguin amb nosaltres, facin les pressions que puguin

fer, que seran totes les medalles per a vostès si ho

aconsegueixen desbloquejar. Ja li dic que des de la humilitat

feim feina per aconseguir-ho, i esper aconseguir-ho, i esper, Sr.

Jerez, que qualque dia m’ho agraeixi. Però si és per una

telefonada seva i es vol penjar la medalla, com han fet amb

aquests jocs segons quines vegades d’anunciar coses abans pels

mitjans, faci-ho!, cap problema, fantàstic!, però el que volem

és que funcioni. 

Nosaltres volem fer aquesta connexió d’aquests 150.000

euros. Si vostè em diu que podem començar les obres

començarem tot d’una en poder. Si evidentment nosaltres hem

assumit aquesta responsabilitat de fer les connexions, de fer

aquest depòsit quan no ens toca, és perquè tenim voluntat que

les coses tirin endavant, per desbloquejar. El Sr. Company

durant aquests quatre anys no ho va aconseguir; varen dir

“escolti, si ho vol aconseguir posi més carne en el asador”; idò

més carne en el asador, més inversions que prometem per

desbloquejar; si no estaríem esperant d’asseguts: “Sr. Ministeri,

no compleix el conveni de 2005 que vostè té firmat”, i això era

una solució molt fàcil per a aquest conseller, dir “no està
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complint”, però com que hi ha voluntat política hem fet ofertes,

hem anat a negociar i hem dit: “escolti, ens responsabilitzam

nosaltres d’això”, per tirar endavant. Però bé, esper que

qualque dia m’aguanti.

Del Partit Popular lliçons de transparència, poques. El

currículum del meu equip, les meves despeses..., tot està

publicat i, senyor, no em parli de transparència, és que no li ho

admetré, això de transparència. Vostè ha fet els seus dos minuts

de demagògia, per tant aquí en debats de transparència no m’hi

trobarà. Pot saber perfectament què faig, la meva agenda és

pública, el meu currículum és públic, les meves despeses

publicades... Transparència, ben transparent. Però el que vostè

ha confós és que jo he dit reservades, declaracions reservades,

que les reservaria; no, amb reserves, perquè, clar, com que no

em puc fiar del que em diuen no transmetré exactament el que

em diuen perquè després estic creant unes expectatives a l’illa

d’Eivissa que no es compleixen. El problema és que..., no, he

transferit literalment el que m’han comunicat, a Eivissa s’han

creat unes expectatives que ara no complim. Per tant sí, em sap

greu, del que em digui Madrid, fins que no ho vegi firmat, no

diré res; em sap greu de l’ànima, perquè si no em puc fiar de la

paraula que em donen..., per tant no ho transmetré, perquè el

que m’ha passat és que he estat massa transparent. Madrid m’ha

dit “a”; jo dic “cony, a Madrid em diuen a”; venc a Mallorca i

dic “alAlots, tenim l’a”, i feim un anunci tot contents, una festa;

i després em diuen “cony, idò no hi ha a, no hi és, l’a”; dic

“cony, si m’ho havies dit”; “no, no, no, pero falta este

documento, una semanita”, i la semanita, des de febrer.

Misteriosament des que hi ha eleccions convocades pareix que

tornam a estar en marxa; fantàstic, jo què vol que li digui.

Seguirem així.

El decret de sequera -disculpi que no li ho he contestat

abans- està en el Consultiu. M’agradaria que hagués sortit al

seu temps. Aquest conseller -es varen fer les mesures cautelars

en Consell de Govern- volia que aquest decret s’hagués tramitat

molt més ràpid. No tenc cap problema a assumir que no s’ha

tramitat amb la velocitat que ens hagués agradat. Sí que les

mesures cautelars de l’acord de Consell de Govern creim que

estan tenint efectes i hem de seguir fent feina.

Per tant jo l’únic que voldria dir a tothom és que estam fent

feina per Santa Eulària, esperam que l’acord polític hi sigui,

que hem posat tot de la nostra part i més perquè aquest acord

sigui possible, i esperam que aviat sigui una realitat, i com que

avui hem presentat la campanya m’acomiad dient això, l’aigua

és un bé escàs, pensa-hi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Doncs donam per acabat el

debat. Volem agrair la presència del Sr. Conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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