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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, comencem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Miquel Vidal substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez, Rafael Nadal.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, David Abril.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Proposició no de llei RGE núm. 5913/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa d’abastiment
d’aigua potable en alta per a l’illa de Menorca.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 5913/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la xarxa d’abastiment d’aigua
potable en alta per a l’illa de Menorca. Per defensar-la té la
paraula per part del grup parlamentari l’Hble. Diputada Sra.
Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tothom, bé, avui
el Grup Parlamentari Popular presenta una iniciativa, en aquest
cas una proposició no de llei, relacionada amb la xarxa... de
l’absència de xarxa d’abastiment d’aigua potable en alta a l’illa
de Menorca. 

Bé, com tothom sap ABAQUA és una empresa pública que
té com a objectius, entre altres, la construcció d’infraestructures
hidràuliques, així com també l’estudi i redacció de projectes
relacionats amb la distribució de les aigües. 

Aquí, a la proposició no de llei he fet... bé, vaig copiar el
decret tal i com està establert, bé, el decret pel qual
s’estableixen els estatuts de l’Agència Balear i volia dir que...
de fet, ABAQUA gestiona a l’illa de Mallorca i pel que fa a les
illes d’Eivissa i Formentera ho gestiona amb una empresa
concessionària.

En el cas de Mallorca se subministren uns 13 milions de
metres cúbics aproximadament i hi ha les seves instal·lacions,
Sa Costera, l’aqüifer de S’Estremera, les artèries de Ponent, les
de Marratxí, Son Pacs, Sa Marineta entre d’altres. En el cas
d’Eivissa existeix una interconnexió amb la ciutat d’Eivissa,

Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària del Riu i finalment
Formentera compta amb una xarxa d’aigua potable en alta des
del Caló fins al Pilar de La Mola.

Bé, per posar exemples, o sigui, Menorca òbviament no té
cap xarxa que estigui unida entre població i població, és a dir,
cada població té la seva xarxa d’abastiment en aigua. Què
passa? Si un dia passa alguna cosa, tant si és que hi hagi un
problema tècnic que es rompin unes canonades o pel cas que...
per exemple alguns dels pous que... dels quals es pren l’aigua
potable, idò té una alta concentració de salinització o una alta
concentració de nitrats, idò és clar, no es pot utilitzar i arran
de... bé, que es va fer una esmena en aquest cas als
pressupostos on també al Grup Parlamentari Popular vàrem
creure que la millor opció era presentar un projecte pel qual hi
hagués de cara al futur, tenir una xarxa d’abastiment perquè
crec que també és un tema que... bé, les altres illes en disposen,
unes illes més i altres manco, però Menorca evidentment és
l’única illa on no hi ha cap tipus de connexió entre les diferents
poblacions.

Vull posar d’exemple, per exem..., perdonau per la
redundància, en el cas de Mallorca les obres de Sa Costera
varen costar als ciutadans de totes les Illes Balears 78 milions
d’euros, jo no dic que no..., que està molt bé, però Menorca a
dia d’avui no ho té. En el cas d’Eivissa i Formentera també
existeixen les xarxes d’abastiment en alta i ara s’han fet unes
millores que ve a través del fons de l’ecotaxa d’uns 4 milions
d’euros i d’aquesta manera es tancarà un anell d’interconnexió
de les dessaladores de Vila, Santa Eulària i Sant Antoni de
Portmany. Açò és de fa... va sortir una notícia el passat març
del 2017.

Com he dit, en el cas de Menorca no existeix cap
interconnexió ni tan sols..., per exemple, en aquest cas ni la
dessaladora que donaria abastiment a Cala en Bosch i Cala
Blanca està connectada amb Ciutadella. 

A veure, al Grup Parlamentari Popular som conscients del
cost que suposaria la construcció d’una xarxa d’aigua en alta
que anés de punta a punta, per això demanam ara, en aquests
moments, perquè som conscients que té un cost molt elevat per
a qualsevol govern, la realització de redactar un projecte per a
la construcció d’una interconnexió entre les diferents
poblacions de la xarxa d’abastiment d’aigua potable en alta per
a l’illa de Menorca i de cara al futur, idò... fer que aquestes
obres siguin una realitat, sigui fet en dos, quatre o deu anys, o
sigui que hi hagi com a un plurianual. Però bé, com a primera
passa crec que és molt important que primer es faci un estudi i
es redacti un projecte per a la construcció per saber què costarà.

I em sembla que ja ho he dit tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Sr. David Martínez, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades,
bona tarda. Som davant una proposta que ens fa el Partit
Popular per fer una xarxa d’abastiment d’aigua potable d’alta
a l’illa de Menorca i entre les explicacions que donen és que,
com que a Mallorca n’hi ha i a Eivissa també n’hi ha, idò a
Menorca també han de tenir aquesta xarxa, és una de les
justificacions que han esmentat a la seva exposició.

També diuen que bé, s’ha de fer un estudi per...,. però no
han dit quin és l’objectiu d’aquesta proposta, “per si passa
alguna cosa”, ja està passant. Ha comentat que hi ha problemes
de nitrificació a l’aigua d’abastiment, sí que és cert que hi ha
nivells alts en certs aqüífers de nitrat i també hi ha problemes
de salinització a aqüífers sobretot costers a la banda de Maó i
de Ciutadella i de Sant Lluís també, i ja hi ha problemes. Ja hi
ha problemes i no creiem que amb aquesta proposta, tot i que
podria ser interessant a un moment donat, ara mateix entenem
que no és adequada i explicarem per què.

Hem comentat que ja hi ha problemes, hi ha problemes
d’abastiment en aqüífers i no estem segurs que aquest projecte,
o macroprojecte, perquè, és clar, si vols connectar tots els
municipis de tot Menorca serà un projecte gran, com ha dit,
serà molt costós i, com al Partit Popular li agrada fer grans
projectes i grans obres, està dins la seva política fer grans
infraestructures i grans obres i tal vegada cau, hi ha qualque
amiguete o algun constructor amic, idò li pot caure el contracte. 

No som amics de fer aquest tipus de política i creiem que hi
ha altres mesures que són més eficients i menys costoses i
facem un parell d’indicacions.

Per exemple, per millorar l’abastiment d’aigua es podria
aprofitar, ja que tenim una dessaladora que va estar aturada
molts d’anys, ja està terminada ara gràcies en part a l’ecotaxa
i a l’impuls que es dóna d’aprofitar aquesta infraestructura que
es va fer en el seu moment, que bé, ja que la tenim, idò s’ha
d’aprofitar; s’ha de connectar a algun lloc perquè es va fer la
dessaladora sense connexió, ja s’està treballant per connectar-
la, i es podria parlar d’un..., bé, d’un projecte o una solució de
cara a aprofitar l’aigua dessalada i recuperar, intentar recuperar
els aqüífers i llevar els problemes de nitrificació i de
salinització que ens trobem, a Ciutadella en aquest cas.

O per exemple també es podria parlar d’aprofitar els
doblers recaptats al cànon de sanejament que, com tots saben,
són ingressos finalistes i que han d’anar a millorar l’eficiència
d’infraestructures d’abastiment d’aigua que estan molt
deteriorades i molt obsoletes i que entenem que si hi ha aquesta
millora d’aquestes infraestructures pal·liarem en certa manera
aquest problema d’abastiment.

O per exemple també podríem parlar de millorar l’eficiència
en la despesa d’aigua i fer campanyes de sensibilització a la
ciutadania i a les empreses que empren aigua; o també es
podria parlar d’incentius positius fiscals a empreses o a grans
consumidors o per temporada, a l’estiu quan hi ha més consum,
i diferenciar-ho. També es podrien fer incentius negatius com,
en aquest sentit, augmentar les tarifes de manera progressiva

tant als grans consumidors com a l’època d’estiu que és on hi
ha més pressió humana.

Creiem que amb aquestes mesures i altres que es podrien
parlar i ja podríem... que ja es fan en certa manera en alguns
casos, també és cert que moltes de les competències són
municipals, es podria millorar aquesta situació que a Menorca
no és tan greu, com sí a Mallorca i a Eivissa, sobretot Eivissa
que té un greu problema d’abastiment i de gran pressió humana,
idò es podria solucionar. 

També ens demanam, clar, ara el Partit Popular demana
aquest estudi i no és un tema que ve d’ara sinó ja de fa anys.
Per què quan varen governar l’anterior legislatura no varen fer
res en aquest sentit? També ens demanam si no s’ha demanat
el Partit Popular que tal vegada ja hi havia un estudi fet en
aquest sentit. No sé si han intentat demanar aquesta informació
o la tenien ja prevista.

També, bé, ja per acabar, tenim molts de dubtes en la
proposta que ens fa, no trobam que estigui prou argumentada
ni que és necessària ni és ara el moment de fer aquest tipus
d’estudi. Entenem, com he explicat, que hi ha accions que són
més prioritàries, importants i urgents per solucionar aquests
problemes d’abastiment d’aigua. Per això, votarem en contra de
la proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, no, perdó, MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que jo crec que s’ha
dit aquí pel Partit Popular una cosa que jo crec que cal
reflexionar, que és important que primer es faci un estudi. Tant
de bo que les paraules, Sra. Mercadal, s’haguessin fet, és vera,
quan era hora, fa deu anys, quan el Partit Popular va imposar
totes les dessaladores que tenim a les Illes Balears, que ens
costen un potosí, una quantitats de doblers impressionant que
pagam cada dia els ciutadans de les Illes Balears i que estan
totes a llocs inadequats, totes.

Per què? Li diré, a Balears, a Mallorca hi ha a Alcúdia i a
Andratx, que a Alcúdia ni tan sols va a un rendiment d’un 10%
perquè, clar, ningú no vol pagar els costos de l’aigua dessalada.
A Andratx, que està tancada. Santa Eulària, que fins ara no hi
ha hagut, bé, solució de connexió. I parlam de Ciutadella,
Ciutadella, val, anem a Menorca, Ciutadella, es fa una
dessaladora en el sud de Ciutadella sense connexió al poble de
Ciutadella, o a la ciutat de Ciutadella, realment on hi ha. Cap
interès tampoc per -ni el batle en aquell moment- a
l’Ajuntament de Ciutadella hem insistit, perquè no es volia
comprar l’aigua. Jo ara vull veure si realment després de la
connexió que ara està en marxa també es comprarà l’aigua de
la dessaladora.
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O sigui, que vol dir que tant de bo que aquestes paraules
que vostè ha dit, de fer un estudi primer així com toca, s’hagués
fet en el seu moment i no estaríem pagant tots, els illencs i les
illenques, aquesta hipoteca que ens ha deixat el Partit Popular
de les dessaladores mal fetes i a mal lloc. Això per començar.

Crec que hem de fer memòria i hem de saber que això és
producte de la legislatura del Sr. Matas i on era conseller el Sr.
Font, vull dir que és així. Es va consentir a firmar, es va dir que
sí a un conveni amb Madrid i Madrid va fer unes dessaladores
allà on varen voler el Partit Popular aquí i el Partit Popular allà,
però sense tenir en compte realment les necessitats ni la
capacitat. Això crec que s’ha de tenir en compte.

Què Ciutadella ja tenia problemes de salinització? Sí,
Ciutadella tenia problemes de salinització dels seus pous, clar
que sí, ja en tenia fa deu anys i continua tenint-ne ara i a altres
llocs de l’illa de Menorca com hem vist. 

La dessaladora va costar molts de milions també i pel que
nosaltres coneixem també el ministeri ja ha estudiat aquesta
possibilitat d’interconnexió de les... diguem, dels municipis
principals, dels nuclis principals de l’illa de Menorca i el cost
és molt elevat, 43, al voltant de més de 40 milions d’euros,
aproximadament, més o menys, supòs que com ha estat la
dessaladora de Ciutadella.

El problema no és tan sols això, el problema és si ja s’han
fet els estudis, primer, és saber si, quin, quina solució és viable
i si realment això tendria demanda, perquè si han de gastar
aquests doblers amb una altra infraestructura que al final els
municipis no utilitzaran ni hauran demanda per fer-ho a
nosaltres ens sembla una barbaritat.

Per tant, no volem donar suport a una altra, a una manera de
fer com ha fet fins ara el Partit Popular. I no pel fet de dir... i
vostè ha posat l’exemple de Mallorca, de la interconnexió a
Mallorca. Jo li explicaré. En el pacte del 99 al 2003 en aquesta
comunitat es va fer una planificació d’interconnexió de tota
l’illa de Menorca amb aigua d’alta. Només a la depuradora de
la Ciutat de Palma que ja estava feta, la grossa. Va venir el Sr.
Matas aquí i va dir, no, farem la dessaladora d’Andratx i la
dessaladora d’Alcúdia perquè això és la solució, tal. Ens va
negar aquesta interconnexió i es va gastar els doblers dels
ciutadans de Balears, perquè les varen fer ells, però ens les han
fetes pagar a nosaltres, el conveni deia que nosaltres
començaríem a pagar quan les haguessin fet ells. Qui és que
encomana una casa que te la faci un altre on vulgui i després
consents pagar-la tu? Això no hi ha ningú. Normalment el
conveni amb l’Estat és que tu convenies i l’Estat paga, però així
i tot hauria de ser d’acord a les necessitats d’aquí, però bé.

El Sr. Matas va imposar aquesta solució i negant aquesta,
sí, això fa deu anys haguessin fet el que ja es planificava aquí
en el primer pacte no estaríem en aquesta situació, ni els
comptes d’aquesta comunitat en matèria d’abastiment d’aigua
estarien en la situació que ens trobam, que és una situació
desastrosa.

Per tant, nosaltres creiem que aquest tipus de projectes no
es poden fer de la manera que s’han fet fins ara, que ja creiem
que el ministeri té estudis i va fer en el seu moment fa uns anys

estudis per veure aquesta possibilitat i, a més, creiem que si
s’han d’engegar projectes d’aquests tipus ha de ser amb la total,
diguem, complicitat dels municipis que realment es
comprometin a fer ús d’aquesta aigua, perquè si no hi ha aquest
compromís és un absurd que tenguem unes infraestructures que
no utilitzem perquè després al final si un municipi decideix
seguir traient aigua del pou perquè li surt més barat i no vol
comprar aigua dessalada, que és el que passa a aquestes illes,
no cal fer cap infraestructura ni gastar doblers. Com diu el Sr.
Martínez, val més fer altres polítiques de conscienciació, que
a més s’han de fer, i de reducció de recursos, però no fer més
macroinfraestructures que no són útils a la ciutadania i que ens
consten molts de doblers. 

Per tant, MÉS per Mallorca no donarà suport a aquesta
proposició de llei, no de llei. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel 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, Sr. President. Sense cap mena de dubte a Menorca
tenim un problema, greu problema, amb l’aigua, ja sigui pels
nitrats, ja sigui per la sobreexplotació dels aqüífers, ja sigui per
les fuites a la xarxa. Ara bé, i seguint una mica la línia dels
diputats i diputades que m’han precedit, votarem en contra
d’aquesta proposició no perquè no estiguem a favor de la
interconnexió, perquè no considerem que sí que tenim una sèrie
de necessitats a Menorca, sinó, ja li han comentat, perquè ja el
que es demana, el que es demana en concret que és fer un
estudi, en concret diuen, (...) vull dir, per no... fer un estudi i
redactar un projecte per a la construcció d’una interconnexió
entre les diferents poblacions, perquè ja està fet de l’any 2016.
ACUAES va fer un avantprojecte per al Ministeri d’Agricultura
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en el qual es varen
analitzar les necessitats de cada municipi i en el que es varen
proposar cinc alternatives amb un cost de 43,2 milions d’euros.

Llavors, és clar, si ja està fet no cal tornar-lo a fer, entenc
si ja està fet. A mi em sorprèn també, Sra. Mercadal, és que és
de l’any 2014, justament quan vostès governaven, entenc que
potser va ser una petició feta des d’aquí, jo no hi era, però
entenc que vostè, i vostè era directora general justament
d’aquella conselleria...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, bé, ja, però a vegades demanam a algunes persones que
sàpiguen de tot i després quan parlam de nosaltres ens hem de
limitar a saber el que sabem.

Jo el que sí li propòs, si li sembla bé, és que vostès, com a
grup proposant duguin aquesta iniciativa a Madrid i que
Madrid es digni ajudar una mica a aquest govern. Coincidim en
la necessitat, tenim l’estudi fet, no cal fer-lo. El vot en contra
és perquè l’estudi ja està fet, llavors el que hem de fer ara
potser és convèncer Madrid que pensi una miqueta més en
aquesta comunitat, només una miqueta i només una miqueta a
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Menorca. Crec que si vostès ho fan, tenint en compte que
governen a Madrid, tendran totalment el nostre suport
evidentment per aconseguir beneficis per a aquesta comunitat.

I una altra cosa, jo crec que vostè ha comès una errada en
la seva proposta i és que diu que ABAQUA “ha pagado todo”
i ha fet de tot. No, ABAQUA no ha pagat res, són inversions de
l’Estat, sí, sí, no ha pagat cap de les infraestructures
d’interconnexió, perquè són inversions estatals i açò vol dir que
no s’han repercutit la tarifa ni han tingut repercussió econòmica
en els pressuposts d’aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. No voy a hacer ninguna
intervención, no tengo nada que aportar a lo que han aportado
los anteriores diputados.

Y nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Ja sé que hi ha algun diputat o diputada
que no li agrada gaire que facem història, que mirem cap el
passat, però hi ha vegades que és imprescindible, en tot cas no
es preocupin, no em remuntaré al temps dels romans, com la
Sra. Mercadal quan parla dels fondeigs de Sanitja, en tendré
prou de quedar-me en el segle XXI, no em remuntaré, tot i que
evidentment la història de la dessaladora de Ciutadella crec que
alguna cosa té d’història antiga ja.

A l’any 2012, dia 3 de febrer precisament, es publicava en
el Diari de Menorca unes declaracions del Sr. Company,
llavors conseller d’Agricultura, llavors parlava quan era
conseller d’Agricultura, i que deia: “Company tilda de locura
el escaso alcance de la desaladora”, vull dir que era el primer
que deia que el Sr. Matas feia bogeries, ho deia el Sr.
Company. A Ciutadella ens va fer aquesta dessaladora que
ningú li havia demanat, que ara és necessària si com ha dit la
Sra. Campomar, haguessin fet bé les mesures quan era hora
igual no hagués estat necessària. Però en aquests moments la
necessitam per recarregar l’aqüífer i encara no la tenim en
marxa. Record ara que el Partit Popular tant braveja del Camí
de Cavalls, el Sr. Matas ens volia fer el “sendero litoral”, que
era com un Camí de Cavalls, però asfaltat i hi passaven cotxes,
entorn de cavalls, eren cavalls de potència enlloc de cavalls de
quatre potes, no?

En tot cas, posar en marxa la dessaladora, com que al Sr.
Matas se li va oblidar connectar-la en algun lloc, és a dir, hi
havia una aixeta que sortia l’aigua dessalada, però anava a
parar a una tanca enmig de la terra i evidentment no es podia
posar en marxa, es va oblidar de connectar-la al sistema en alta
de Ciutadella. És a dir, primer oblit de connexions en alta, allò
que va pensar quan es va fer aquesta infraestructura que costarà
uns duros i el Sr. Company va pensar que era millor dur aigua
fins a Maó i així pagar la inversió entre tots, que solucionar-la.
I es va posar a fer feina en aquest sentit el Sr. Company i està
molt bé.

El Sr. Nel Martí li va demanar dia 20 de març del 2012, li
contesta el Sr. Company a una pregunta parlamentària del Sr.
Nel Martí, en què li diu el Sr. Company: “a resposta de la
pregunta s’informa que els serveis tècnics de l’Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental no ha realitzat, ni disposa de
cap estudi de viabilitat tècnica i/o econòmica al respecte”, és a
dir, que no feia estudis. Vull dir, vostè demana, el Sr. Company
no ho feia. Si el Sr. Company ho hagués fet el 2012 potser no
hauria fet falta ara.

Des d’ABAQUA el que s’ha fet ha estat una valoració del
què costaria fer tant el projecte d’arribar a Ciutadella, com per
arribar a Maó i a tots els municipis que hi ha entre la
dessaladora i Maó. No els relaciona, igual no els coneix,
simplement diu els que hi ha enmig. Es té coneixement que el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient està
realitzant un projecte per a la distribució d’aigua des de la
dessaladora de Ciutadella al principal punt de subministrament
del municipi de Ciutadella i també s’està estudiant l’alternativa
per part del ministeri d’arribar a Maó, el ministeri que és qui ha
de pagar, ha d’estudiar i ha de pagar, com ho ha fet en altres
llocs. 

Açò anaven fent feina fins que van tocar les campanes de
glòria dia 18 de maig de 2012 i el Sr. Tadeo, “el consell
celebra que Madrid asuma el coste de las obras de la
desaladora”. El Sr. Bauzá va anar a veure el Sr. Arias Cañete
i van arribar a un acord, un conveni en què el ministeri pagaria
la connexió i estudiaria fer-la extensiva a la resta de l’illa. “El
Presidente del consell recordó que municipios como Es
Castell, -que estan molt malament, vostè també ho ha dit-,
Bauzá que (...) acompañado por el conseller de Agricultura,
Medio Ambiente, Biel Company, logra arrancar el compromiso
para que el ministerio busque la inversión necesaria para la
conectar la planta de Cala Blanca (Ciutadella) con el resto de
municipio y a su vez también consiguió que el Gobierno
central asumiera el sobrecoste de la construcción de la
desaladora. Tenemos que agradecer la sensibilidad que han
mostrado las dos instituciones, etc.”, perquè ho pagaven tot.

La dessaladora però segueix sense funcionar, tot i que el
ministeri dia 13 de juny de 2013 en resposta parlamentària
deia: “el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno
autonómico suscribieron un convenio de colaboración en abril
del 2005, para la ejecución de diversas obras hidráulicas que
solucionen la escasez de recursos hídricos y la mala calidad
del mismo en las Illes Balears. El acta de finalización del
periodo de pruebas y de puesta en servicio de la desaladora
(...) Ciutadella, se formalizó en el primer trimestre de 2011".
És a dir, segons el ministeri des de 2011 està funcionant la
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dessaladora de Ciutadella. El ministeri responsable de la
construcció, eh? El Ministeri de Medi Ambient diu que des de
2011 tenim la dessaladora que funciona. El Sr. Company
després es justificava per què no s’havia posat en marxa per la
difícil situació pressupostària del Govern central. Dia 9 de
juliol de 2013 deia que el compromís continua per part del
ministeri, que cerquen fórmules encara per finançar les obres.
3 d’octubre del 2013 deia “el ministeri està cercant les millors
fórmules per poder finançar les obres necessàries” i li
demanaven, quan funcionaria açò? “Quan el ministeri executi
aquestes instal·lacions, es podrà recepcionar la dessaladora”.
És a dir, que el Sr. Company una i una altra vegada diu que és
Madrid qui ha de pagar.

“Madrid se compromete a conectar cuanto antes la planta
desaladora y elabora un estudio para juntar las
conducciones”, dia 25 d’octubre de 2013, vull dir, seguim
insistint. Fins que “el Senado insta al Govern a poner en
marcha la desaladora”, iniciativa del Sr. Pons Vila, senador
del PP. Fins que hi ha un canvi de Govern de les illes i el
ministeri després diu que no paga. “El ministerio deja sin
pagar los 100 millones de la desaladora y amenaza el precio
del agua”, 7 de maig del 2016. És més, “el ministerio reclama
al Govern 43 millones por las desaladoras”, dia 9 de febrer de
2017, curiosament quatre dies després que el Sr. Company anés
a veure la ministra, arriba un escrit del ministeri dient que no
paga i reclama 43 milions.

El Sr. Company diu que no, que només van parlar de la
família i dels fills i ho diu, van estar només tres quarts d’hora,
van estar tres quarts d’hora parlant de la família i no va tenir
temps de parlar de les dessaladores ni de la (...). Ho diu el Sr.
Company, si vol li puc passar còpia del Diari de Menorca, és
de dia 9 de 2017, el Sr. Company se’n va a veure la ministra,
parlen dels fills, de la família, perquè són amics des de fa
estona, no tenen temps de parlar de la dessaladora, i justament
quatre dies després ens reclamen 43 milions al Govern, d’una
cosa que el Sr. Company havia dit reiteradament que pagaria el
Ministeri de Foment.

A partir d’aquí, entenem que és el ministeri que ha de fer
l’estudi, entenem que és el ministeri que ha de fer el projecte i
entenem que és el ministeri el que ha de pagar. I entenem que
la feina que té el Govern de les Illes Balears és vetllar perquè
el preu per als ciutadans de Ciutadella sobretot i per als
ciutadans de Menorca, sigui un preu equitatiu de l’aigua
després i no que sigui un preu excessiu. Però en tot cas és el
ministeri el que ha de fer aquestes inversions, com es va
comprometre reiteradament.

Vostè demana que ABAQUA faci l’estudi, ja li hem dit que
no és ABAQUA qui ho ha de fer, el Sr. Company també diu
que és el ministeri, qui ho fa i ho ha de fer. I en tot cas ja li hem
dit també que l’estudi està fet, ja ha dit la Sra. Font que l’estudi
està fet i la Sra. Joana Aina Campomar l’estudi està fet, i és un
estudi que s’ha fet i que va ser pactat per la Conselleria de
Medi Ambient i Agricultura, de la que vostè era directora
general d’Agricultura, amb el Sr. Company, i que va ser rebut
pel Sr. Company. Vostè igual, com que no es parlava gaire amb
el Sr. Company, no es va assabentar que aquest estudi estava
fet. Però jo com que vaig veure que el Sr. Company deia
aquestes coses, vaig dir i què és açò d’aquest estudi i em vaig

molestar i el Govern, l’actual, no l’anterior, l’actual em va
contestar RGE núm. 5905/2015 amb l’estudi i, si vol, jo li faré
entrega de còpia de l’estudi, fet pel ministeri amb
l’avantprojecte de totes les conduccions, el tenc en CD, perquè
evidentment té mil i busques de pàgines i crec que seria una
mica farragós per a vostè haver-se’l d’endur a Menorca dins
una maleta, ho hauria de facturar i per tant, li donarem un CD,
amb un ZIP, si el Sr. Lletrat ve a bé que li pugui fer arribar a la
Sra. Mercadal, Sr. President, si hi ve a bé...

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

He comprovat que no té virus, no hi ha ni La Internacional,
ni hi ha res que pugui ser molest i per tant, jo crec que si li
poden fer arribar, s’ho pot estudiar i quan vegi l’estudi del
ministeri, després... Que, fins i tot, per cert, proposa una segona
dessaladora a la zona de Sant Lluís com alternativa. Vull dir...

(Remor de veus)

No, si no vol l’estudi no se’l quedi, jo és que..., no hi tenc
cap interès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Però en tot cas l’estudi s’ha fet, jo era per si ho volia
comprovar perquè tingués una prova fefaent, i com que sé que
vostè coneix sobre aquests temes, el podria llegir i, si el trobava
interessant, defensar que s’apliqui, i si trobava que no és
interessant, idò ja qüestionar el Ministeri d’Agricultura del
Govern d’Espanya, que és el que l’ha fet, si no està ben fet.

Res més, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Sra. Mercadal, de lo único que se
trataba era de aportarle documentación, nada más.

Té la paraula, per contradiccions, el grup proposant per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Primer de tot volia mostrar una queixa formal davant
aquesta mesa pel comportament d’alguns diputats cap a jo i ja
cap al Grup Parlamentari Popular i cap al Partit Popular,
perquè crec que s’ha faltat prou al respecte, i que vostès, com
a membres de la Mesa no han fet res, i... només... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, jo crec...

No, no, no, riure, riure, perquè la Sra. Limones reia, i ha
rigut davant la cara. O sigui, un poc de respecte.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol continuar? (...) el seu temps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

D’acord, començaré pel Sr. Martínez. Com he dit abans, li
deman un poc de respecte cap als meus companys del Partit
Popular, perquè no tots som uns lladres, ni molt menys; tenim
un respecte i vocació pública, i sembla que tothom, per voler
fer un estudi, el que sigui, el que contis, és una vergonya que
parli així, perquè dir que tothom és un lladre em sembla, vaja,
una falta de respecte ja cap a una persona perquè tu no pots
acusar.

Objectiu. L’objectiu era ben clar, era fer un estudi, redactar
el projecte per a la construcció; en cap moment no he dit
construir. O sigui, si és viable... Però jo ho he dit, ho he dit. 

Pel que fa a la Sra. Campomar, miri, jo li seré ben franca.
Jo fa deu anys encara estudiava, no pot pretendre..., no m’han
de culpar a mi d’una cosa que es va fer fa deu anys. O sigui, jo,
o ara, en aquest temps, en aquest...

(Remor de veus)

No, però, a veure... però... Bé, però està clar, està clar que
jo no puc..., bé, l’obra està feta, no la podem canviar, ni vostè
ni ningú del que són aquí presents. Agradi o no, està clar.

Després li volia comentar també, a la Sra. Patrícia Font, per
exemple avui, avui, la ministra de Foment ha firmat un conveni
per 247 milions per a actives de polítiques d’ocupació. Vull dir
que sembla que Madrid no estima Balears però aquí, amb
aquest fet, sí que realment, perquè 247 milions no és moco de
pavo, en aquest aspecte. Vull dir, està clar, hi ha moltes coses
que s’han fet des de Madrid, però..., i està clar que mesures
com allò del bitllet al 75%, o mesures per a polítiques actives
de treball, idò... Bé, però és que vostè ha dit que no ens estima
gens. No, no, o sigui, nosaltres formam part.

I després, Sr. Borràs, primer de tot m’alegr que tengui
l’estudi; jo no el tenia i es el que hi ha. El que sí m’ha semblat
és que vostè, no ho sé, té un problema amb mi personal o
alguna cosa, però... crec que el comportament, i un home de la
seva edat, crec que és un poc infantil, o sigui, em sembla...
Podem estar d’acord o no d’acord a presentar iniciatives; l’únic
que no pot ser és que tracti les persones com si fóssim..., vaja...
És que m’ha semblat la seva intervenció una mica... en certs
aspectes fora de context, i crec que com a persona no gaire bé.

Per què el tema de la dessaladora? El ministeri va denunciar
el conveni i va ser denunciat per algun motiu. Per què? Perquè
en aquest cas el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca
no va fer alguna cosa, si no, no hagués denunciat aquest
conveni, dic jo; alguna cosa devia fer, perquè, si no, no deixaria
por si solos el conveni, alguna cosa devia fer.

Per tant lament que no es prengui en consideració aquesta
iniciativa, però igualment seguiré presentant iniciatives, a pesar
que encara que les presenti el Partit Popular doncs no surtin a
favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Font...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, per favor, silenci. Digui, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si la Sra. Mercadal s’ha sentit en algun moment ofesa o
molestada per alguna cosa que hagi dit immediatament ho retir,
no era la meva intenció. Simplement he citat el Sr. Company,
he citat el ministeri, i he intentat utilitzar la ironia, que crec que
és un instrument tan útil com un altre, però en tot cas li
demanaria disculpes si en algun cas l’he poguda molestar. Som
una persona d’edat provecta, d’una edat certa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha quedat clar.

Bé, votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5913/17. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5913/17, relativa a la xarxa d’abastiment d’aigua
potable en alta per a l’illa de Menorca.

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