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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a totes i tots, senyors diputats i senyores

diputades, començarem la sessió d’avui i en primer lloc els

demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, Sr. President, Salvador Aguilera substitueix Aitor

Morrás.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de les proposicions no de llei RGE núm. 6737/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a mesures per reduir nitrats a l’aigua de la

xarxa pública, i RGE núm. 6754/16, presentada pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a pluvials del polígon

d’Alaior i el desviament de fons del Govern de Bauzá.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6737/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a mesures per reduir nitrats a l’aigua

de la xarxa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

6737/16. Per defensar-la té la paraula per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr.

Diputat Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta iniciativa és prou

simple i és crec prou clara en la seva exposició, simplement ens

fem ressò d’un problema que tenen molts de municipis a l’hora

de fer front a la seva obligació de prestar un servei públic, com

és el subministrament d’aigua. El Govern de les Illes Balears,

d’acord amb l’Estatut i d’acord amb l’ordenació jurídica

existent, entre ella les Directrius d’Ordenació del Territori, té

competències importants en aquesta matèria d’aigua, sobretot

en aigua en alta, i per tant, a garantir que l’aigua que es dóna

als ciutadans tengui la qualitat sanitària adequada.

Això, com sabem molts, no es produeix ja que molts de

pous i moltes d’aigües que se subministren tenen un nivell de

nitrats important i per tant, no es compleixen les normatives

sanitàries aplicables i que estableixen uns determinats nivells

de nitrats màxims en aquests subministrament d’aigües i en

aquestes aigües que es donen als ciutadans.

Per tant, el que proposam a través d’aquesta iniciativa és

que el Govern tengui un paper més important, un paper més

clau, evidentment en colAlaboració amb els ajuntaments i amb

els consells, per impulsar les accions i sobretot les inversions

que són necessàries perquè les aigües que se subministren

siguin de la qualitat adequada. I això es pot fer a través de la

interconnexió, que és una idea, evidentment una idea associada

a unes inversions importants, però una idea en la qual pensam

que s’ha d’avançar, perquè la interconnexió pot ser la garantia

que les aigües de tots els municipis, sobretot a l’illa de

Mallorca, tenguin aquesta qualitat i no tenguin aquest elevat

nivell de nitrats, i evidentment també hi ha altra tecnologia,

nosaltres ens fem ressò de tres solucions tècniques aplicables,

perquè es faci un tractament d’aquestes aigües i, per tant, es

redueixin els seus nivells de nitrats.

Evidentment, tot això passa perquè hi hagi unes inversions,

perquè hi hagi un compromís, perquè el Govern lideri aquest

procés per garantir que la qualitat de les aigües sigui

l’adequada. 

Per tant, aquesta és la nostra iniciativa. Pensam que és ben

hora que el Govern s’hi involucri. Sabem que, com passa als

ajuntaments, al final hi ha una relació molt directa amb la

capacitat inversora, però és evident que el Govern no pot fer...

deixar les funcions que li corresponen, no pot no exercir les

competències que li corresponen i, per tant, des d’aquest punt

de vista també el Govern té un paper important, en aquest cas

del subministrament de les aigües i que tenguin la qualitat

adequada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Diputat Rafel Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Sí, gràcies, Sr. President, bones tardes. Nosaltres donarem

suport a aquesta PNL que presenta El Pi perquè, així com ha fet

l’exposició el Sr. Melià, estam totalment d’acord amb

l’exposició de motius i creiem que és un tema prou important

com perquè el Govern hi dediqui els esforços i les inversions

necessàries, perquè, a més, és un tema que pot arribar afectar

la salut, o sigui que ja anticip que votarem a favor d’aquesta

PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat Salvador Aguilera, per

un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que sempre El Pi

ens crida l’atenció en determinades qüestions i jo ara llegeixo

textualment i faig present al Sr. Melià una de les frases que a

l’exposició d’aquesta iniciativa ha escrit: “Ja fa anys que el

Govern de les Illes Balears desenvolupa una política

d’interconnexió hidràulica per aconseguir un millor

aprofitament de l’aigua”.

Vostè ha fet referència fa un moment només a Mallorca, sap

vostè i la resta de diputats i diputades, els problemes que

portem vivint a Eivissa i també a la resta d’illes, però

especialment a Eivissa, i des que hem arribat nosaltres no sé

quantes preguntes s’han formulat al Ple i quantes iniciatives des

de l’àmbit de... des d’aquesta comissió i d’altres, s’ha fet patent

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606737
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la necessitat i els problemes que tenim a Eivissa en el sentit de

l’aigua, no?, dessaladores, depuradores, no?

I bé, des de Podem volem fer que bé... entenem i compartim

el fons de la iniciativa, nosaltres esperarem al final el torn de

fixació de la resta de partits per veure realment què voten, però,

personalment, i des de Podem, com estava comentant, nosaltres

aniríem a uns dels problemes que... són o a l’arrel d’aquesta

problema, no? Bàsicament, veiem que hi ha uns problemes de

sobreexplotació, concretament dels aqüífers i de la seva

salinització. Justament aquest matí, i aquesta tarda ha acabat,

hi ha hagut unes jornades que, llegeixo textualment, portaven

el títol de Análisis de la gestión del agua en Ibiza. Justament

avui sortia al diari una entrevista que feien al Sr. Antonio

Rodríguez, professor emèrit del Departament de Geografia de

la UIB i, a més a més, exdirector general de Recursos Hídrics

de Balears, on ja adverteix igual que ja venim reclamant i

denunciant públicament des de diferents partits polítics i

organitzacions i la ciutadania en general que tenim un problema

molt greu entre d’altres, a part... ja no parlaré de la falta d’aigua

per la pluja, perquè és una qüestió que no depèn de nosaltres,

però sí dels problemes i concretament l’entrevista i sobretot uns

problemes que tenim a l’illa d’Eivissa, igual que també en

altres aqüífers a Mallorca i potser possiblement a Menorca, és

tot el tema de la salinització. 

Realment veiem que... sobretot, llegeixo el titular de la

notícia: “Durante décadas hemos saqueado literalemente los

acuíferos de Ibiza”. De veritat, i només per fer un cèntim de

part de la informació que surt avui en aquesta entrevista,

llegeixo textualment, sobre Serra Grossa diu que “s’ha arribat

fins a nivells de clorurs superiors a 2.000 milAligrams per litre

quan per ser potable o apte per al consum és de 250

milAligrams”. Aquí tenim a Silvia, que sap una miqueta més que

jo personalment respecte d’això, però tothom sap perfectament

a la nostra Eivissa -i venim denunciant-ho com comentem des

de fa temps- els problemes de la sal, els problemes que es

comercialitza a municipis, com per exemple Sant Josep, aigua

que no es pot beure i estan pagant una aigua com si fos a preu

d’or i, sincerament, estem molt cansats, per dir... o utilitzar

paraules no malsonants, perquè personalment no m’agrada,

però sí que segurament si tinguéssim aquí moltíssims ciutadans

i ciutadanes que pateixen diàriament que no poden utilitzar

aigua normal, aigua que paguem religiosament, aigua que no és

potable amb tots els problemes que donen als diferents

electrodomèstics, etc.

Per tant, veiem que a Eivissa, ho torn repetir, i a altres

municipis de les nostres illes, patim un problema molt

important, no?, i aquesta interconnexió que comentava el Sr.

Melià, idò sincerament no sé si nosaltres en aquesta legislatura,

després de veure que sembla ser que las cosas de palacio van

despacio, per ironitzar una mica després de veure tot el que des

de Madrid..., la falta de voluntat política, els sobrecosts, per

una part, els responsables que no han sabut que tinguem les

infraestructures necessàries perquè els ciutadans i ciutadanes,

independentment del lloc on viuen, tinguin una... tinguin un

dret, no?, o almenys estan pagant per un servei que moltes

vegades, ho torn repetir, deixa molt a desitjar, i esperem que

aviat... i entenem que part d’aquest problema no només depèn

del Govern, el Sr. Melià en aquesta iniciativa també fa, doncs,

o insta la resta d’administracions, com són els ajuntaments i els

consells, per intentar abordar aquest problema. Però pensem

que aquesta és una qüestió que necessita doblers, sous i molta

voluntat política.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Bé, tocaria el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, però el botarem de moment.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la

Sra. Diputada Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. L’administració hidràulica, d’acord amb

la Llei d’aigües estatal, té com a objectiu garantir la qualitat de

l’aigua, per açò compte amb la planificació com a eina

principal. D’acord amb la Llei de bases de règim local, els

ajuntaments són els que han de garantir el subministrament de

l’aigua i, d’acord amb la legislació de sanitat, els

subministradors han de garantir que l’aigua de consum humà ha

de tenir la qualitat adequada, és a dir, una tasca dels

ajuntaments.

La contaminació per nitrats prové de diferents fonts, totes

relacionades amb l’activitat econòmica i de la seva manca de

gestió, les principals són: agricultura, mala praxis en la

dosificació d’adobs; ramaderia, matèria fecal animal que si

sobrepassa la capacitat del medi arriba a les aigües

subterrànies; nuclis urbans, fuites a la xarxa de clavegueram i

de depuradores; urbanització difusa, les fosses sèptiques són

una font molt important de contaminació orgànica ja que en

molts de casos no són sistemes de tractament, són pous negres,

i en altres molts sí ho són, però suposen una infiltració d’aigües

residuals tractada a uns metres de profunditat.

El problema és sempre el preu de l’aigua, cosa que dificulta

enormement la gestió. El que es demana en aquesta PNL és que

el Govern pagui el tractament de les aigües. Els ajuntaments

són els que tenen l’obligació de garantir el subministrament

d’aigua apta per al consum humà. Si per fer açò s’ha de

menester un tractament addicional aquest hauria de veure’s

reflectit en el preu de l’aigua de forma que tant l’ajuntament

com el consumidor siguin conscients i corresponsables en la

gestió del recurs.

S’ha de tenir en compte que històricament s’ha fet servir

l’osmosi inversa amb aquesta finalitat, havent-hi actualment

tractaments més econòmics i eficients i alternatives

ecològiques. En els casos que la xarxa en alta arribi al municipi

a l’ajuntament es poden fer servir recursos alternatius, aigua

dessalada, per millorar la qualitat de l’aigua del

subministrament, sempre pagant el preu corresponent.

Les actuacions que es duen a terme des del Govern per

reduir la contaminació per nitrats són les següents: quan la font

és agrícola, és d’aplicació la legislació agrícola, d’acord amb

la qual a les zones declarades vulnerables a la contaminació per

nitrats, per l’administració hidràulica, és d’aplicació un pla

d’actuació redactat i seguit per l’administració competent en
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matèria d’agricultura. Per atacar el problema d’arrel s’ha

d’aplicar aquest pla.

Quan la font és d’aigües residuals d’aglomeracions urbanes,

s’aplica la legislació de zones sensibles a l’eutrofització, en

funció del seu grau de confinament el tractament ha de ser més

efectiu i tenir reducció de nutrients.

Quan la font és d’urbanitzacions sense xarxa de

clavegueram o d’urbanitzacions difuses, s’aplica el Pla

Hidrològic, però també existeix l’alternativa dels filtres verds,

la instalAlació d’aquests filtres permet una depuració autònoma

i molt econòmica per tal de suplir aquestes mancances.

En la propera revisió del Pla Hidrològic es preveu reforçar

la normativa amb mesures de gestió que permetin garantir

millor la qualitat de les aigües, no només per la contaminació

per nitrats sinó també per la sobreexplotació.

Amb la situació econòmica actual el que s’ha de fer és

optimitzar la gestió dels recurs, açò passa perquè cada

administració es faci responsable de les seves competències

així com també els ciutadans. 

MÉS per Menorca no votarà a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentari Mixt.

Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.

Diputada Sílvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, presidente. Bueno, sí, como se ha

comentado la contaminación de las aguas por nitratos se debe

fundamentalmente a dos causas, que puede ser una puntual por

actividades de origen industrial, ganadero o urbano, o puede ser

una causa dispersa debido a actividad agronómica, que es una

de las causas principales. 

La directiva comunitaria que regula la calidad del agua

destinada al consumo humano establece que los valores

máximos admitidos son de 50 miligramos/litro de nitrato. Y es

verdad que actualmente el Govern está llevando a cabo una

serie de actuaciones para reducir la contaminación por nitratos

en el agua, sin embargo, las plantas de osmosis y plantas

desnitrificadoras, que son necesarias para llevar a cabo este

proceso, elevan muchísimo el precio del agua. Además, el

suministro de agua y el consumo es competencia municipal y

es esta administración quien debe garantizar ese suministro de

agua apta para el consumo y que tenga una buena calidad.

Estamos de acuerdo con lo que ha comentado la compañera

Patricia Font de que sería necesaria una revisión del Plan

Hidrológico de Baleares, que se refuerce la normativa con

medidas de gestión que permitan garantizar una mejor calidad

de estas aguas, pero sobre todo entendemos que es necesaria

una gestión en la escasez de agua, debido a la sobreexplotación

que hay, como ha dicho bien el compañero Salvador Aguilera,

sobre todo una problemática muy grande debido a esta

sobreexplotación en la isla de Ibiza.

Las condiciones actuales económicas que hay, entendemos

que invertir en estas infraestructuras de plantas de osmosis y de

desnitrificadora no sería posible y, por tanto, desde el Grupo

Parlamentario Socialista no daríamos apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Bé, per contradiccions té la

paraula el Sr. Josep Melià, per cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Podria dir que em sorprèn la

postura dels grups que donen suport a la majoria, però no em

sorprèn. No em sorprèn, primer, que Podem no sàpiga que ha

de votar i que esperi la postura dels altres partits perquè, clar,

ha de fer el “seguidisme” i, per tant, en funció del que diguin

els altres partits votarem o no votarem i el nostre sentit del vot

el determinarà els altres partits i no el nostre propi criteri, la

qual cosa diu molt d’aquesta nova política que es practica que

realment és digna d’admiració.

El Grup Parlamentari Podem és un mestre a diagnosticar els

problemes, però bé, nosaltres el diagnòstic dels problemes ja

els coneixem, el problema no és diagnosticar les situacions, el

problema és trobar solucions a aquests diagnòstics. Per tant,

podem parlar hores sobre el diagnòstic, que tots sabem i que

tots coneixem, perquè són innegables i són fets, però el

problema és com trobam una solució, i quan es posen solucions

damunt la taula, no!, es rebutgen, no es posa cap proposta

alternativa i el que es fa és directament rebutjar-les.

I és clar, en el súmmum de la contradicció resulta que ara

això és competència dels ajuntaments. La legislatura passada,

en aquesta mateixa comissió, el Grup Parlamentari Socialista

va fer una proposició absolutament similar a aquesta, similar a

aquesta, però clar, com que no governaven els seus, ja no hi

havia tants de problemes de competència, ja no passava res si

era de l’ajuntament o no... no! Aleshores sí que el Govern

d’aquell color polític era, vaja, absolutament contrari al medi

ambient i passava dels ajuntaments i era un desastre, però clar,

ara governen els nostres i hem de canviar el cantet

absolutament. 

El que és cert és que l’article 30.8 de l’Estatut d’Autonomia

diu que la comunitat autònoma, el Govern de les Illes Balears,

té competència en règim d’aigües, recursos hidràulics, mesures

ordinàries i extraordinàries per garantir el subministrament,

això és una competència del Govern, Estatut d’Autonomia, llei

orgànica; Directrius d’Ordenació del Territori, llei, diu que és

el pla que elabora el Govern, el Pla Hidrològic, que ha

d’assegurar el subministrament d’aigua a tot els municipis de

l’illa i mitjançant una xarxa en alta, que quan faci falta s’han

d’establir mesures necessàries per tal de reduir al màxim les
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pèrdues de distribució. El Govern té competències clares

segons la legislació vigent.

Dir que això és competència de l’ajuntament és dir una

mitja veritat o una mitja mentida, una mitja mentida, i és rentar-

se les mans davant un problema greu que tenen els ajuntaments,

de tots els colors polítics, de totes les Illes, no només de l’illa

de Mallorca, de totes les Illes. Però és clar, és igual, per ventura

el problema a Eivissa és més greu, però bé, resultarà que els

diputats elegits per Eivissa també votaran en contra d’aquesta

iniciativa, la qual cosa no deixa de ser cridaner.

Nosaltres volíem que el Govern s’implicàs, d’acord amb les

seves competències, a resoldre un problema ambientalment

preocupant i de salut pública, d’acord amb les seves

competències, però resulta que aquí, ja dic, en el súmmum de

la contradicció farem el contrari del que a la legislatura passada

defensaven determinats grups polítics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam a la votació de la

proposició no de llei...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sr. President, demanaria un recés de dos minuts, per favor,

dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuam. Passam a la votació de la Proposició no de

llei RGE núm. 6737/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 vots a favor; 6 en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 6737/16, relativa a mesures per reduir nitrats a

l’aigua de la xarxa pública.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6754/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

pluvials del polígon d’Alaior i el desviament de fons del

Govern de Bauzá.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6754/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, relativa a pluvials del polígon d’Alaior i el

desviament de fons del Govern de Bauzá.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Diputada Patricia Font,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Avui portem a aquesta comissió una

moció ja tractada el passat mes de febrer a l’Ajuntament

d’Alaior, sobre la problemàtica amb els pluvials d’aquest

poble. Per açò ara llegiré la moció que es va aprovar a

l’ajuntament. 

“Des de fa anys i quasi bé sempre que es produeixen

precipitacions abundants de pluja, l’avinguda d’aigües,

l’escassa permeabilitat dels terrenys i sobretot la manca d’una

xarxa d’adequació de pluvials, han provocat inundacions i

embassaments a la zona del polígon industrial d’Alaior. Des de

l’ajuntament han estat nombroses i perllongades en el temps,

les gestions que s’han fet per diferents equips de govern

municipals davant l’Executiu regional, per tal de resoldre de la

millor manera possible la manca d’infraestructures d’evacuació

d’aigües i els problemes i perjudicis que aquesta genera a

nombrosos propietaris de terrenys, sempre que es donen pluges

abundants. També ha estat així durant la passada legislatura en

què des del municipi es van cursar reiterades demandes als

responsables polítics i tècnics, així com diverses visites a la

zona afectada.

En dates recents, la diputada Misericòrdia Sugrañes, va

presentar una esmena a la proposta de llei de pressuposts de la

CAIB, requerint precisament que els comptes públics d’aquest

exercici 2016, recollissin la corresponent partida pressupostària

per poder escometre una primera fase del projecte. La manca

de disponibilitat econòmica no havia de ser un problema

insalvable per continuar tenint aquest projecte entre els

necessaris i satisfer una demanda dels ciutadans d’Alaior,

impulsada per una reivindicació popular i conformada a partir

de tot un abundant plec de signatures.

La iniciativa parlamentària però, va destapar un inesperat i

desconegut desviament de fons cap a obres hidràuliques, que la

Conselleria de Medi Ambient tenia pensat dur a terme al

municipi de Campos, amb modificació prèvia íntegra del

conveni que el Govern balear tenia signat amb el ministeri i

que, en contra de les expectatives, suprimia definitivament la

construcció d’una xarxa d’adequació de pluvials al municipi

d’Alaior.”

Fins aquí la moció que es va presentar a l’ajuntament. 

I ara farem una mica de memòria. En primer lloc, ja fa molt

de temps que la problemàtica de la conducció dels pluvials està

sense resoldre. El primer projecte és de l’any 2006, que va ser

elaborat per un govern autonòmic del Partit Popular, preveia un

traçat que passava pel Barranc de’n Rellotge i provocava un

fort impacte ambiental a una zona de gran interès paisatgístic

i natural. Aquest projecte va ser modificat posteriorment pel

següent govern, que evitava aquell traçat, però quedava a

l’espera de fons estatals; és a dir, la modificació d’aquest

projecte va fer que s’haguessin d’esperar nous fons de l’Estat

per poder-se dur a terme. Quan semblava que hi havia fons

destinats a aquestes obres, per obra i gràcia del conseller de

llavors, el Sr. Biel Company, el projecte no es va fer a Alaior

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606754
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i a més es va produir un desviament cap a la nova obra del

municipi mallorquí de Campos, que sorprenentment tampoc no

s’arribà a realitzar.

La història, no ho poden negar, no deixa de ser sorprenent:

10 anys sense que es facin unes obres necessàries a Alaior, dels

quals la meitat ha governat el PP. Ens alegrem que per al

consistori sigui important fer aquesta reivindicació dels temes

d’Alaior davant del Govern balear. Ara bé, d’aquesta història

em sorgeixen dubtes, com pot ser que la Sra. Sugrañes no va

ser capaç de defensar la inversió a Alaior, en saber que el fons

era desviat cap a Campos. I si realment no en sabia res d’aquest

desviament, encara preocupa més. Afegir que no va fer cap

pregunta sobre aquest assumpte la legislatura passada.

Amb tot, la voluntat d’aquesta PNL és fer arribar aquí la

petició del poble d’Alaior, feta a través de la moció presentada

pel mateix consistori, per intentar trobar una solució. Per la

qual cosa el que es demana és: “Primer. El Parlament de les

Illes Balears reprova amb contundència l’Executiu del Sr.

Bauzá, per la modificació del conveni i el desviament dels

recursos econòmics destinats al projecte d’obres per a la xarxa

d’evacuació de pluvials al polígon industrial d’Alaior.” Açò és

el que nosaltres demanam ara.

Jo els voldria llegir també el que es va demanar en aquella

moció, si em permeten ho cerco: “Reprovar amb contundència

la modificació del conveni i la pretensió del desviament de fons

econòmics cap a un altre municipi que es dugué a terme durant

la passada legislatura, sense coneixement de l’Ajuntament

d’Alaior”.

Continuo amb la segona petició de la nostra PNL: “Segon.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incloure el projecte d’obres per a l’evacuació

d’aigües pluvials al polígon d’Alaior en els futurs convenis

entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern, destinats a

l’execució d’obres hidràuliques d’interès general.”

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Diputat Rafael Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest cas nosaltres hem de

fer una sèrie de puntualitzacions a la història que ha contat la

representant del Grup de MÉS per Menorca, perquè no estam

d’acord així com ha contat els fets. Per tant, intentaré aclarir-

los.

En el 2004 es va firmar un conveni entre el ministeri...,

perquè això és un tema que efectivament ve d’enrera, i en el

2004 es va firmar un conveni entre el ministeri i el Govern, per

4 milions d’euros, quan era conseller de Medi Ambient el Sr.

Jaume Font, que avui és diputat d’El Pi. Però, a posteriori,

aquest conveni es va canviar, en el sentit que l’obra d’aquests

tres pluvials d’Alaior, s’havien de dur a terme íntegrament a

costa del Govern balear.

Així, el Sr. Jaume Font, quan era conseller del PP, va

solAlicitar al govern d’Alaior, durant la legislatura 2003-2007,

que en aquell moment l’Ajuntament d’Alaior estava governat

pel PSOE, amb el suport d’Esquerra Unida, que li diguessin

exactament per on volien que passessin els pluvials. I aquí la

resposta ja es va torbar i es varen trobar amb l’inconvenient

que no sabien per on volien que anassin aquests pluvials.

En el febrer del 2007, quan governava l’esquerra, no es va

estar d’acord amb el traçat i al final durant aquesta legislatura

del 2003-2007 no es va fer res.

Va arribar la pròxima legislatura, aquí on va governar el

pacte de progrés en el Govern de les Illes Balears i, essent

conseller el Sr. Grimalt, en el desembre del 2009 es va

presentar un altre projecte, que tenia un cost de 6,8 milions i,

bé, hi va haver el projecte, però no es va fer res, hi havia el

projecte per no es va dur a terme.

Bé, ara arribam al 2011, que és quan el PP assumeix el

Govern d’aquí de les illes, i es va trobar el Govern, essent

conseller el Sr. Biel Company, es va trobar amb un projecte de

pluvials d’Alaior que havia redactat la Direcció General de

Recursos Hídrics, per valor de més de 6 milions d’euros. Com

que era un projecte molt clar, el Govern del pacte l’havia

dividit en fases i havia tret a concurs la primera fase, per un

valor d’1.400.000 euros. El problema que tenia aquesta obra

era que, per una part, no es tenien els terrenys per dur-la a

terme i, a pesar d’això, l’anterior govern del pacte la va treure

a concurs. Sabem que aquestes pràctiques les feien, perquè la

varen fer també amb el tema del tren d’Artà, o sigui que no em

sorprèn. I per altra banda, no s’arreglava el problema

d’inundacions que hi havia en el polígon d’Alaior, simplement

aquest problema es traslladava uns 100 metres més avall.

Bé, com que teníem el problema dels terrenys no va ser

possible arribar a un acord amb els propietaris, ja que els

propietaris dels terrenys demanaven molts de doblers i aquestes

expropiacions eren molt elevades, i per tant la Direcció General

de Recursos Hídrics va iniciar el procediment per expropiar els

terrenys, perquè sense els terrenys no es podia dur a terme

aquest projecte, i va arribar un moment en què es va haver

d’aturar aquest tema perquè..., faré un recordatori perquè

vostès, com que hi ha grups que varen formar part del pacte de

progrés, no tenen la memòria de saber com varen deixar la

comunitat en aquells moments, i si haguessin deixat la

comunitat en una situació més..., com ho diria?, més normal,

sense tenir una situació caòtica, hem de recordar que hi havia

falta de pagaments a la comunitat autònoma i pràcticament

estava en fallida, i no va ser possible escometre la compra dels

terrenys, i, bé, va ser així que no es va poder tirar endavant amb

aquest tema.

Aquesta obra, com ja he dit, estava englobada dins un

conveni que es va firmar amb el ministeri fa molts d’anys, però

va arribar un moment en què el que es va acordar amb el

ministeri era que el ministeri duria a terme una sèrie

d’inversions i la comunitat autònoma duria a terme unes altres

inversions, però cada administració es cuidava de pagar les que
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feia, i quan va arribar el PP al govern el 2011 el ministeri, que

ja havia fet pràcticament totes les obres a què s’havia

compromès, clar, quan va fer el recompte a la comunitat ens

faltava dur a terme una sèrie d’inversions corresponents a

pluvials, entre elles -segons m’he preocupat de demanar- hi

havia inclosa la d’Alaior, però és que la d’Alaior no es podia

dur a terme perquè teníem l’inconvenient que no teníem els

terrenys, i... -aquesta de les pluvials no la podíem justificar...-

aquesta de les pluvials no la podíem justificar ja que no la

podíem fer per falta de disponibilitat dels terrenys, això ja ho

he dit, i va ser en aquest moment quan es va plantejar al

ministeri canviar l’obra d’Alaior amb el dipòsit de Campos i al

ministeri li va parèixer bé. Com que el tema de Campos era una

inversió també prioritària i no tenia cap inconvenient per dur-la

a terme, ja que es disposava dels terrenys i a més hi havia la

partida pressupostària a ABAQUA, que era qui pagava, idò així

va ser com es va dur a terme aquest canvi, i bé, es va fer aquest

canvi de projecte.

Així és com entenem que va passar a la història, i

m’agradaria ressaltar o fer una sèrie de conclusions. El projecte

no tenia finançament estatal, ho havia de pagar íntegrament la

comunitat autònoma, que és també qui va pagar el depòsit de

Campos; per tant era imprescindible haver de fer una inversió

pel muntant d’1 milió d’euros per complir el conveni signat, i

vull deixar clar que per això es va a invertir a Campos, i si no

es va poder dur a terme la inversió en el seu moment a Alaior

va ser culpa exclusivament del govern del pacte, del qual

formava part el grup que avui presenta la PNL, perquè el pacte

no havia posat a disposició els terrenys en què s’havia de fer la

inversió.

Llavors també és significatiu i vull recordar que l’actual

govern amb el conseller Vidal, i si no ho he entès malament la

Sra. Patrícia ja ho ha comentat, es va incloure una esmena en

el pressupost de 2016 per fer l’obra, és a dir, vostès mateixos,

l’esmena que es va presentar, la varen votar en contra. És un fet

realment sorprenent que avui ens presentin una PNL en què el

primer punt diu: “Reprovar amb contundència l’executiu del Sr.

Bauzá”; per aquesta mateixa regla de tres hauríem de fer una

reprovació a l’actuació que va dur el govern, o en aquest cas,

sí, els grups parlamentaris que integren el Govern, quan va

rebutjar la proposició..., quan va rebutjar la proposta de

modificació de pressupost que contemplava aquesta inversió.

Ha fet referència al fet que la Sra. Sugrañes... com si no

s’hagués preocupat del tema, i li puc dir que sense anar més

enfora ella encara fa dos dies que es va preocupar del tema, i és

curiós, perquè m’ho ha dit ella aquí i ho tenc per escrit: ahir

mateix va parlar amb el conseller Vidal i el que la va

sorprendre és que el mateix conseller li va dir que no

considerava prioritària aquesta obra dels pluvials d’Alaior ni

per a aquest exercici ni per al següent; o sigui, el seu govern

que avui ens presenta això, aquesta PNL, resulta que diu que no

és important, això, i ja dic, no sé si això és simplement un

postureo..., no sé què li hem de dir,  una comèdia, no sé quin

qualificatiu hem de posar. 

Així i tot..., bé, ja avanç, com és de suposar, que votarem en

contra d’aquesta PNL, sobretot en el primer punt, perquè ens

pareix totalment incoherent, i en el segon, si els pareix bé,

faríem una esmena in voce a veure si la podien acceptar, que és:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incloure el projecte d’obres per a l’evacuació

d’aigües pluvials al polígon d’Alaior en els futurs convenis amb

el Ministeri de Medi Ambient i el Govern destinats a l’execució

d’obres hidràuliques d’interès general”; això ho veuríem bé si

en el cas que el ministeri no contemplàs dur a terme aquesta

inversió l’assumís el Govern, perquè el ministeri en el seu dia

ja va dur a terme inversions en tema de pluvials i es va quedar

que altres inversions les faria el Govern balear. Però aquest

segon punt ens aniria bé aprovar-lo si -o hi estaríem d’acord- si

contemplàs que si el ministeri no pot assumir això que ho farà

en Govern, perquè nosaltres entenem que el tema dels pluvials

d’Alaior és un tema que s’ha d’arreglar.

Esper que les explicacions que he donat respecte de com es

varen produir els fets hagin quedat clares, perquè sé que

després no podré tornar a intervenir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Com sempre, moltes vegades,

especialment quan nosaltres som aquí dins el partit de tennis -i

utilitzo una mica el que tingui al costat el seu oncle-, parlant

des del punt de vista de tennis, perdó, idò intentar veure que

uns, altres, la pilota en una banda, i bé, sincerament en el que

està, i justament mentre el Sr. Nadal estava comentant o

puntualitzant els comentaris que ha fet la portaveu de MÉS per

Menorca, la Sra. Font, és com un intercanvi de cromos. A la fi

va decidir en el seu moment el Partit Popular intercanviar unes

inversions que pensaven que eren prioritàries, possiblement,

potser, no es podia executar la que pertocava en el seu moment,

però està clar que es va tapar un forat i se n’ha deixat un altre.

Avui des de Menorca, com moltes vegades des de

Formentera, Menorca i Eivissa reclamem al Govern, i

especialment dins el Parlament, reclamem, una altra vegada

aquí parlem ja d’infraestructures. Aquesta vegada surt, abans

comentaven, des del Govern central, des del Govern

autonòmic, fins arribar als ajuntaments, una vegada més veiem

com el poble d’Alaior, en aquest cas concretament una zona

industrial, quan plou una miqueta tenen un problema, i estem

parlant de 2004, 2006, és a dir, ha passat ja una dècada o més

d’una dècada, com ha puntualitzat el Sr. Nadal. Sincerament no

sé, com a ciutadans i ara com a representants veiem que moltes

vegades els problemes no se solucionen, abans parlàvem

d’aigua, ara continuem també parlant d’aigua, amb uns

problemes que el que demanen i, bé, nosaltres hi votarem a

favor, que de veritat se solucioni aquesta qüestió.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Diputat David Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo no repetiré els arguments de fons que ha comentat la

meva companya de MÉS per Menorca, però, Sr. Nadal, aquí el

que està molt clar és que vostè ha anunciat que votarà en contra

d’una proposta feta exactament amb els mateixos termes que va

fer la batlessa d’Alaior, i en aquest cas companya del seu

mateix grup parlamentari, que és molt curiós que justament no

sigui aquí quan es debat una proposició no de llei que afecta el

seu municipi. És el Partit Popular que va plantejar a

l’Ajuntament d’Alaior i ho ha dit la companya Patricia Font

molt clarament, a l’Ajuntament d’Alaior una proposició

exactament amb els mateixos termes, una moció, és el que s’ha

elevat aquí. És una visió de la realitat molt diferent de la que

vostè ha explicat, intentant exculpar evidentment la gestió del

Sr. Bauzá i del Sr. Company. 

I evidentment nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa,

que, a més, efectivament intenta redreçar la situació creada i

s’insta el Govern i el Ministeri que es pugui incloure aquesta

inversió necessària, és clar que sí, en un futur pla d’inversions.

No afegiré res més perquè ja s’ha dit tot fins ara. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el diputat Sr. Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic temptat de votar en

contra perquè, com bé ha dit MÉS per Menorca, això és una

competència municipal, no?, perquè se suposa que la

construcció de xarxes pluvials és una competència municipal.

Què fa MÉS per Menorca presentant una proposta que no és

competència del Govern de les Illes Balears i del Govern de

l’Estat? No, és que resulta que molt sovint el Govern de l’Estat

i el Govern de la comunitat, inverteixen i ajuden els

ajuntaments a fer infraestructures que són competències

municipals. Quines coses! Hem fet un gran descobriment, estic

astorat! M’encanta aquesta proposició, després de la dels

nitrats, és que ve com anell al dit.

Però bé, en coherència amb el que he defensat dels nitrats,

em sembla molt bé que es faci aquesta inversió i em sembla

molt bé que es facin els pluvials d’Alaior, em sembla molt bé.

Com em sembla molt bé que es faci la xarxa de nitrats, igual de

bé em sembla, independentment de si és més o manco

competència de l’ajuntament, que, per cert, també devia

aprovar els projectes d’urbanització i com es feien els

desviaments.

Però bé, nosaltres evidentment amb el punt número 2 de la

proposta hi estam d’acord, si hi hagués votació separada hi

votaríem a favor.

En relació al punt 1, és una pràctica dels actuals partits que

donen suport al Govern, començar defensant les seves

propostes dient que ells no parlaran del passat i que no parlaran

de les hipoteques dels governs passats, però és clar, aquest punt

va directament a parlar del que havia fet el Govern anterior,

que, evidentment en moltes coses segur que ho va fer fatal, jo

entenc que en moltes coses ho va fer fatal, però crec que no és

la nostra competència dedicar-nos a jutjar el que va fer el

Govern passat, el qual, gràcies a Déu, els ciutadans el varen

jutjar i el varen castigar prou i els resultats d’aquest Parlament

són prou ilAlustratius.

Per tant, nosaltres ens abstendríem en aquest punt primer,

si hi ha votació conjunta ens abstendrem, però evidentment

manifestam que estam a favor que es faci aquesta inversió i que

és necessària, tot i que sigui més o manco competència

municipal la seva realització.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Bé, ens falta, com abans, el

portaveu del Grup Parlamentari Mixt.

Passam al Grup Parlamentari Socialista té la paraula el

diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Li diré Sr. Nadal, amb tot el meu

respecte i tot el meu afecte, el Sr. Aguilera ha parlat de tennis,

perquè suposam que vostè hi entén, però crec que vostè sap

més de futbol, també, així com té un nebot tennista, també té un

germà futbolista..., .i li diré que li han fet un gol en pròpia...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

 ..., no, és que li han fet un gol en pròpia porta. Quan diuen

allò els comentaris de futbol que “han venut la defensa”, a

vostè avui l’han venut, els seus jugadors que havien de jugar

aquest partit l’han venut, i vostè, ha quedat com a defensa

central i a sobre li han fet el gol en pròpia porta. Miraré

d’explicar-me, ja sé que vostè no en té cap responsabilitat,

perquè evidentment... 

Si miren la composició del Grup Popular en aquesta

comissió, sorprenentment els dos membres que hi falten són el

Sr. Gabriel Company, conseller responsable d’aquesta qüestió

que debatem, i la Sra. Margaret Mercadal, directora general del

Sr. Company, i, a més, militant del PP d’Alaior. I és més,

també tenim diputada d’aquest Parlament i habitual substituta

d’altres diputats del PP en aquesta comissió, a la Sra.

Misericòrdia Sugrañes, en aquells moments alcaldessa d’Alaior

i diputada, i en aquests moments alcaldessa d’Alaior i diputada

i, per tant, també podria venir aquí a jugar aquest partit. En

canvi, l’han enviat a vostè a jugar aquest partit, i açò és un gol

en pròpia porta que li han fet i per l’esquadra. I vostè s’ha
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defensat evidentment com ha pogut i la veritat és que se n’ha

sortit prou bé, perquè el partit era mal de jugar.

(Remor de veus)

Jo pensava que avui sortiríem de dubtes, vendria aquí el Sr.

Company i la Sra. Sugrañes i ens dirien qui té raó. Perquè la

Sra. Sugrañes acusa el Sr. Company que li va ocultar i li va

mentir sobre aquest tema. I el Sr. Company diu que no és ver,

que la Sra. Sugrañes li va dir. I açò ho sabem per la premsa i ho

sabem per declaracions del Sr. Company en seu parlamentària

fa temps, i ho va tornar dir..., va sortir a la premsa dia 8 de

març. I arran de les informacions d’una pregunta que va fer la

Sra. Sugrañes al conseller de Medi Ambient actual, el Sr.

Vidal, en el Plenari d’aquest Parlament, el Sr. Company va

sortir dia 8 de març al Diari de Menorca dient que “na-nai”,

que ell havia informat la Sra. Sugrañes, alcaldessa, com era

l’obligació, que els doblers que havien de ser per als pluvials

d’Alaior, havien anat a Campos.

Qui té raó? Jo no ho sé, jo no ho sé..., i em sembla que

vostè tampoc, Sr. Nadal, vostè sap el que li han dit però no

sabem qui li ha dit, la Sra. Sugrañes o el Sr. Company, depèn

de qui escrigui la crònica d’aquest partit, ha estat offside o no

ha estat offside, però deixem-ho així.

A veure, el primer punt és un punt que està redactat con su

puño y letra, com diuen en castellà, per la Sra. Sugrañes. I

hauria estat bé que hagués vingut aquí a dir que voten que no

allò que va votar que sí a Alaior, estaria bé. Però bé, l’han

enviat a vostè. Tots a vegades hem hagut de fer aquestes coses

una mica estrambòtiques i enviar-nos una granota de vegades

i les granotes evidentment, a part que han d’estar protegides, no

tenen cap bon gust, a no ser que siguin fregides i només les

cuixes.

A veure. La situació és que des del temps del darrer Govern

Matas, conseller de Medi Ambient el Sr. Font, el ministeri, via

intercessió del Govern de les Illes Balears, havia de fer aquesta

obra. Que no és el mateix que l’hagi de fer el Govern, és que

l’havia de pagar el ministeri i dins de convenis d’aquesta

natura, de suport als ajuntaments que té el ministeri. Per tant,

no és el mateix que el que discutíem fa una estona, és una cosa

distinta. I açò ho va fer el Sr. Font, que és una persona de

reconegut criteri municipalista, el qual compartesc, perquè crec

que els ajuntaments sempre són la germana pobra i són els que

sempre els toca rebre, perquè sempre parlam del mal

finançament de la comunitat, però els que realment estan mal

finançats i els que reben totes les clatellades sempre són els

ajuntaments, perquè són els pitjors finançats.

I es fa fer així i per les circumstàncies que s’han explicat,

aquest és un projecte complex, és un projecte car, és un

projecte que s’ha trobat amb problemes ambientals, com el

Barranc d’En Rellotge, no del Rellotge, d’En Rellotge, en

Rellotge és una persona que tenia aquest malnom a Alaior, i les

circumstàncies han dut aquí on som. I el Govern, evidentment,

si el Sr. Vidal li va dir despús-ahir que no era una prioritat,

evidentment el Sr. Vidal possiblement té dificultats per tenir

aquests recursos, com tenia el Sr. Company, com deia el Sr.

Company. Però el Sr. Company, com que no tenia recursos ni

per a Alaior, ni per a Campos, però tenia uns doblers que li

venien de Madrid per a Alaior, però va trobar que eren més

necessaris a Campos, és una decisió política; o va considerar

que a Alaior era difícil fer el projecte i per tant, com que era

més plausible poder-lo tenir a fet a Campos, va desviar els

diners. Açò el Sr. Company ho podria explicar. 

Jo no qüestion aquesta decisió del Sr. Company, és una

decisió que va prendre ell i ell és qui l’ha de justificar. Per una

raó o per l’altra ho va fer, li va dir a l’alcaldessa o no li va dir,

d’açò tenim les divergències i evidentment açò ho haurien de

resoldre entre ells, però és un problema de relacions

institucionals, a part, diguéssim, de relacions entre companys

de partit. Però amb açò no m’hi ficaré perquè veig que

últimament tenim molta afluència de candidats de tot en el

Partit Popular, per tant, tampoc no passa res.

Però n’hi ha més, coses que no han sortit aquí, la Sra.

Sugrañes es continua preocupant per aquest tema, és cert, i es

continua preocupant de molt distintes maneres, perquè fa uns

dies, no fa un mes, es va preocupar per una altra cosa d’aquest

cas, perquè des del temps del conseller Sr. Font, hi ha si més no

com a mínim cinc persones afectades a Alaior -n’hi ha d’altres

que també estan afectades però que no ho estan per les

mateixes circumstàncies-, cinc persones afectades que reben

una compensació econòmica del Govern de les Illes Balears,

pels perjudicis que els causa el problema de les pluvials, o de

la manca de pluvials, millor dit. Aquestes cinc persones costen

al Govern de les Illes Balears uns 14.000 euros anuals, que

paga el Govern per una competència evidentment que no té res

a veure amb el Govern, però no sabem per quin motiu es van

firmar aquests convenis que el Govern cada any paga, i la Sra.

Sugrañes -ho afirma ella a les peticions i a les preguntes per

escrit que ha formulat al Govern i que poden veure a la web, jo

ho sé per la web del Govern-, aquesta senyora afirma que fins

al 2015 s’havien pagat. No ho sé, jo no ho sé, però si ho afirma

la Sra. Sugrañes deu ser cert, ho deu saber.

Açò és un problema més afegit, aquests doblers que s’estan

pagant a cinc persones, que supòs que estan encantades de

rebre aquesta compensació econòmica. Altres, ja dic, que estan

en les mateixes circumstàncies no en tenen, desconec el motiu,

però aquestes cinc persones la cobren. Vull dir que a sobre al

Govern li costa doblers, li està costant 14.000 euros avui, avui,

en aquests moments, al Govern. La quantitat, agafin-la amb

pinces perquè és a ull, però crec que van per aquí les xifres pel

que he pogut esbrinar.

Per tant, home, a mi se’m fa molt difícil votar en contra

d’una cosa que impulsa una alcaldessa d’Alaior, se’m fa molt

difícil...

(Rialles)

...una alcaldessa de la meva illa... Clar, és complicat, clar, i si...

(Remor de veus)

...i si la Sra. Sugrañes hagués vingut aquí a defensar el contrari:

miri, em desdic del que vaig posar per escrit i vaig votar a favor

a l’Ajuntament d’Alaior; idò potser m’haguera convençut, però

com que no ha vingut se’m fa molt difícil votar en contra del

punt 1.
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I també se’m fa molt difícil votar en contra del punt 2, que

demana que dins les compensacions justes, de finançament a

través dels convenis per a aigua i sanejament als quals té dret

aquesta comunitat autònoma i que al Sr. Company li van passar

per davant el nas, perquè veim el que ha passat amb les

dessaladores, veim el que ha passat amb les depuradores, que

el finançament no va arribar, per més que es quantificaven als

pressupostos després no venien les quantitats econòmiques, el

Sr. Cañete l’abraçava molt, eren molt amics però després no li

enviava el taló, paraules sí però després el taló no arribava, per

tant també se’m fa molt difícil votar en contra d’aquesta

proposta, perquè s’ha de tenir en compte que a més no estem

parlant que suplanti el Govern una competència municipal -és

cert que la competència de pluvials és municipals-, estem

parlant d’un conveni del Ministeri de Medi Ambient, del

ministeri d’Espanya, amb el Govern de les Illes Balears, que és

una cosa absolutament distinta i diferent del finançament de la

comunitat autònoma per donar suport als ajuntaments de la

comunitat autònoma en aquelles coses que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Damià, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Se m’han acabat els 90

minuts de partit però deixi els 3 minuts del canvi de jugador, 30

segons. Estem defensant, per tant, el finançament de la

comunitat autònoma, no estem defensant que suplanti el

Govern polítiques i finançament que haurien de ser de

l’ajuntament.

A mi m’agradaria que aquest partit no s’hagués hagut de

jugar, perquè és absolutament innecessari haver de jugar aquest

partit, perquè al final els que ho paguen són els ciutadans

d’Alaior, són les ciutadanes d’Alaior, i paga el medi ambient

d’Alaior, una zona molt degradada ja per culpa del problema de

pluvials, hi ha abocaments de xerigot de formatges, hi ha

abocaments molt durs que van a parar al medi ambient sense

control, i per tant el Govern de les Illes Balears havia d’haver

convençut el ministeri de fer aquesta obra amb el finançament

suficient a través dels convenis que (...) signat i no els havia

d’haver desviat, i si Campos necessitava també recursos

n’havia d’haver trobat més i no haver deixat en fora de joc

l’Ajuntament d’Alaior.

Gràcies, president, per la paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions i per dir si

accepta l’esmena in voce del Grup Popular, té la paraula la Sra.

Patrícia Font, per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot vull agrair als grups que

han donat el seu suport a aquesta iniciativa, he de dir també que

acceptam la votació per separat, i ara aniré... 

Sr. Nadal, el desviament, ja el coneixíem. El sorprenent, i

torn a insistir, i ho ha remarcat, acaba de remarcar-ho el Sr.

Borràs, és que la batlessa i diputada en sabés res; o ho sabia o

no ho sabia. Només ho plantejam. També he de dir que aquesta

moció la va dur el PP a l’ajuntament, i la reprovació que han

criticat ja la va fer en aquesta moció. És a dir, és cert, no

incloïen el terme “el Sr. Bauzá”, però torn llegir: “Reprovar

amb contundència la modificació del conveni i la pretensió de

desviament de fons econòmic cap a un altre municipi que es

dugué a terme durant la passada legislatura sense coneixement

de l’Ajuntament d’Alaior”. Aquesta reprovació és de la moció

de l’Ajuntament d’Alaior feta pel PP. Per cert, moció aprovada

per 4 vots a favor del PP i 3 abstencions de Junts per Alaior.

Em sap greu, però no podem acceptar l’esmena in voce.

I respecte d’El Pi, evidentment, Sr. Melià, sí que esperava

el seu comentari crítica, i tot i així, li agraesc el seu vot a favor

al segon punt. Respecte del finançament, el Sr. Borràs ho acaba

d’explicar molt bé, i és açò el que demanam al punt 2,

justament aquest conveni entre el Ministeri de Medi Ambient

i el Govern balear.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Doncs passam a la votació punt

per punt.

Votació del primer punt de la proposició no de llei.

Vots a favor? Sí.

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor; 3 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del segon punt. 

Vots a favor? Unanimitat.

Doncs, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 6754/16, relativa a pluvials del polígon

d’Alaior i el desviaments de fons del Govern de Bauzá.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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