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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Mercedes Garrido.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. 

Compareixença RGE núm. 3303/20, del conseller de
Medi  Ambient i  Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, a
iniciativa pròpia, per tal d’informar sobre la situació en
matèria de depuració d’aigües a les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 3303/20, a iniciativa pròpia, del
conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual,
per tal d’informar sobre la situació en matèria de depuració
d’aigües a les Illes Balears. 

Assisteix el conseller de Medi Ambient i Territori, Sr.
Miquel Mir i Gual, acompanyat de Joana Maria Vidal
Muntaner, directora general de Recursos Hídrics; de Guillem
Rosselló i Alzina, director gerent d’ABAQUA; de Joan Caro
i Cubero, secretari general d’ABAQUA; de Núria Felip i Puig,
cap de gabinet; de Jaume Vinyes i Puigalí, responsable de
comunicació, els que no hi són, es donen per sentits; de Neus
Sunyer i Torres, assessora tècnica, i de Neus Albertí i Mateu,
assessora tècnica.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer la seva
exposició oral per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, President. Senyores i  senyors diputats
molt bona tarda. Abans de començar, volia saludar la part del
meu equip que avui ens acompanya i també donar-los un fort
agraïment per la feina feta.

Comparesc avui en comissió parlamentària de manera
voluntària i a petició pròpia, en un exercici de transparència i
per donar totes les explicacions i les respostes a una
preocupació social creixent, sobre el funcionament dels
sistemes de depuració i sanejament de la nostra comunitat

autònoma, així com també per explicar d’on venim, on som i
quin és el full de ruta de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, per millorar dintre de les competències pròpies en
aquest aspecte.

No voldria seguir però, sense abans aclarir diversos
conceptes que al llarg dels anys s’han anat pervertint i
desvirtualitzant de la seva realitat, com són entre d’altres, les
competències o la inversió d’allò recaptat a través del cànon
de sanejament.

Un primer concepte, des del punt de vista de gestió que
s’ha de tenir en compte, és el concepte del cicle de l’aigua.
Des del punt de vista físic i natural, el cicle de l’aigua per se,
és un cicle senzill, no obstant, en el moment que incloem la
interferència de l’home i les seves activitats, aquesta és
complica exponencialment. De fet, la nostra intervenció és tan
important que en les grans aglomeracions urbanes ja ha
emergit el concepte de cicle urbà de l’aigua. I arran d’aquesta
interferència, de fet, en deriva la segona complexitat
associada, la que rau en la perspectiva competencial. Ambdues
complexitats s’incrementen en territoris com les Illes
Balears, un espai fràgil, limitat i vulnerable que en moments
de molta pressió humana i de situacions d’estrès hídric,
lligades a les condicions del clima mediterrani, el recurs de
l’aigua es caracteritza per la seva escassetat i deriva fins i tot
en situacions d’incertesa envers la suficiència hídrica de cara
a la població existent.

Com dèiem, la segona derivada d’aquesta complexitat
passa per l’escenari competencial el qual ens ve aplicat per la
normativa aplicable vigent, que ens deriva alhora de l’àmbit
estatal i europeu. En aquest sentit el Govern de les Illes
Balears té assumides les competències en planificació
hidrològica i tarifes d’aigua, gestió del domini públic hidràulic
i règim jurídic de l’aigua, entre d’altres. Alhora, en el cas de
la depuració que és competència municipal, en du la gestió a
través de convenis que té signats amb els corresponents
ajuntaments. Precisament, els ajuntaments tenen un paper
fonamental dins el marc competencial i per tant, dins el marc
de les actuacions que es poden fer per tal de revertir certes
problemàtiques. D’acord amb la  normativa, les competències
municipals dins del cicle de l’aigua es centren en la regulació
i la gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, o
de la conducció i del tractament d’aigües residuals, entre
d’altres. 

Fer especial èmfasi, d’acord també amb la temàtica que
ens reuneix avui, al sanejament en baixa, és a dir, a les xarxes
de clavegueram. Aquesta també és una competència
estrictament municipal i que, d’acord amb la situació que ens
trobem a alguns nuclis urbans de les illes, i en concret, a les
ciutats de Palma i Vila a Eivissa, genera certs problemes de
vessaments en períodes de fortes pluges, ja que no existeixen
xarxes separades de pluvials i fecals, sinó que són unitàries,
suposant això problemes de saturació i d’arrebossament. 

Amb aquest escenari, i tal com els introduïa anteriorment,
tot i la competència municipal, en aquesta comunitat
autònoma a través de convenis signats directament amb alguns

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003303


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 17 / 11 de març de 2020 231

ajuntaments, des de 1990 la gestió de la depuració corre  a
càrrec del Govern a través de l’empresa pública ABAQUA. De
fet, de les 93 depuradores que hi ha a les Illes Balears, 79 les
gestiona ABAQUA: 56 a Mallorca, 12 a Menorca i 11 a
Eivissa i a Formentera, amb un volum dissenyat de depuració
de 90.768.200 m3 d’aigua anuals i per a una població
equivalent a 1.390.109 habitants.

Quan arribàrem al Govern el 2015, la situació que
trobàrem en aquesta matèria era deplorable i desoladora, per
mor d’una manca absoluta de compromís i de gestió. Així és
que l’escenari estava conformat per unes instal·lacions de
depuració pràcticament abandonades, on, més enllà de les
reparacions urgents, no s’havia fet pràcticament cap inversió
a les depuradores. De fet, és manifestament conegut que el
Partit Popular no destinava el cànon de sanejament a fer
inversions finalistes, sinó que l’objecte d’aquest impost era el
de cobrir les deficiències pressupostàries de la resta del
Govern. I aquesta diagnosi no la fa l’actual conseller de Medi
Ambient i Territori, sinó que la informació que es va fer
pública en el seu moment, desvetllava com a fins a cinc batles
d’ajuntaments gestionats pel Partit Popular, demanaven al Sr.
Company, llavors conseller en la matèria i actual president
d’aquest partit a les Illes Balears, cedir al Govern la gestió de
les seves depuradores, ja que no rebien ni un euro d’inversió
del cànon de sanejament. O bé, una carta escrita i signada pel
gerent d’EMAYA en aquell moment, també del Partit Popular,
que, amb una nítida càrrega de desesperació, demanava per la
depuradora de Palma inversions amb caràcter d’urgència al
Govern a través del mateix cànon, perquè en aquest cas en
concret tampoc no s’hi va invertir ni un sol euro.

Per tant, la situació que es va trobar aquest Govern es
resumia d’una manera clara, manca d’inversió en alguna obra
nova, manca d’inversió en qualsevol tasca de manteniment i el
que no he comentat fins ara, manca de qualsevol projecte
redactat en vistes a una planificació futura, perquè el conseller
Vidal no va trobar en aquest sentit, cap projecte en relació a
cap estació de depuració.

Entenc, senyores i senyors diputats, que la política s’ha de
fer des de la convicció i que, de fet, aquesta serà l’única que
ens permetrà primer identificar les coses a millorar en la
gestió pública i en segona instància, a prioritzar accions i per
extensió marcar un full de ruta nítid i clar.

El cicle de l’aigua en la seva integritat ha estat des de 2015
una de les línies d’acció política més importants per part del
Govern. El conseller Vidal va iniciar una aposta decidida, per
tal de revertir certes problemàtiques derivades i heretades, no
sols des del discurs polític, sinó i sobretot des d’accions
concretes, objectives i quantitativament demostrables. I
senyores i senyors, els he de dir que aquest conseller no
defugirà del camí iniciat des de la passada legislatura i que, si
més no, no deixarà de persistir per tal de seguir adquirint fites
que reverteixin en millores els problemes reals que puguem
identificar dins l’estat de depuració i sanejament d’aquestes
illes. Tant és així, que des del primer dia de legislatura, tant jo
mateix, com el meu equip, en part avui aquí present, no hem
deixat de treballar per identificar prioritats i marcar un full de

ruta clar en aquest sentit. I avui en aquesta compareixença en
retem comptes d’una manera clara i transparent. 

I com els comentava, aquest nou paradigma no s’ha traduït
sols en discurs, sinó en fets tangibles que es poden estructurar
en tres eixos. El primer és el que es refereix a les quanties
pressupostàries destinades a aquesta finalitat, 271 milions
d’euros invertits entre l’any 2015 i l’any 2019 tant en obra
nova, com també en manteniment. I un compromís que segueix
reflectit en el pressupost aprovat per aquest Parlament de cara
a l’any 2020, amb 61,5 milions d’euros pressupostats. Lligat
al punt anterior, les inversions en obra nova han estat diverses
i manifestes, la depuradora d’Alcúdia amb 5,5 milions,
Ferreries o els emissaris de Talamanca amb 7,2 milions i Cala
Tarida, en 1,3 milions, per anomenar-ne sols algunes. 

Un altre aspecte sovint obligat front a l’opinió pública,
però igual d’important que el punt anterior, versa sobre les
inversions en manteniment i conservació. Des de finals de
2017 ABAQUA disposa d’un nou contracte de 73,2 milions
d’euros per a 6 anys, prorrogable durant 3 anys més, que
preveu una reposició d’equipaments de fins a 19 milions
d’euros, 5,1 milions d’euros més que el que preveia el plec de
prescripcions del contracte anterior. A part del correctiu,
preveu també el manteniment preventiu i predictiu, el qual,
juntament amb la reposició, permetrà unes instal·lacions més
eficients i, per tant, una millora en la qualitat dels afluents i
del medi ambient en general.

I finalment un punt que també mereix més importància del
que normalment se li dóna, es refereix a la planificació i a la
redacció de projectes d’acord amb les prioritats i les
mancances identificades, com pot ser el cas de la substitució
i millora de la xarxa de sanejament en alta de Formentera, les
ampliacions i millores de les depuradores de Felanitx i Sant
Lluís o la substitució i millora de la xarxa de sanejament en
alta entre Sant Josep i Sant Antoni, també en aquest cas a tall
d’exemple entre molts d’altres projectes prevists.

Per comparar, el Sr. Company va aprovar dos plurianuals
que no recollien pràcticament inversió i que, a més, no
s’acabaren d’executar, així el percentatge d’execució en
inversió real del plurianual 2013-2015 va ser d’un 24%,
mentre que el grau d’execució global del plurianual 2014-
2016 va ser sols del 6,1%, i aquest fins al 2015, moment en
què entra aquest govern, sols va ser del 4,7%.

I pel que fa al contracte de manteniment anterior, aquest
preveia exclusivament el funcionament de les instal·lacions i
les despeses de personal i  es va adjudicar per un import de
7,75 milions d’euros anuals.

Aquest contracte es va redactar amb l’objectiu de
minimitzar les despeses per la qual cosa només preveia el
manteniment correctiu, el que es fa només en cas d’avaria, i
s’havia de completar amb contractes menors per al
subministrament d’equipaments de baixa quantia i de
consumibles a demanda i per urgència que no donaven lloc a
la concurrència d’ofertes.
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Aquesta manera de gestionar les instal·lacions té com a
conseqüències la seva descapitalització i obsolescència i
també un baix rendiment per a múltiples avaries.

En definitiva, i basant-nos en les dades, entre 2015 i 2019
hem augmentat la inversió i el manteniment en polítiques
hidràuliques. La inversió en política hidràulica, que també
compta amb fons propis, s’ha incrementat un 73%. La inversió
i el manteniment a través del cànon de sanejament ha
augmentat un 81%. Els ingressos per cànon de sanejament han
incrementat un 15%. I finalment hem invertit més alhora que
també hem rescatat ABAQUA en reduir el deute financer de
l’empresa que ha passat de 237,6 milions d’euros al 2015 als
57,4 milions d’euros amb els quals pensam tancar el 2020.

  Però tanmateix, la diferència entre aquest govern i els
anteriors al 2015 no sols es basa en les dades quantitatives que
els acabo d’exposar versades en diferències d’inversió
notables en la matèria, la diferència es basa també en la
transparència i, senyores i senyors diputats, entenc humilment
que la meva compareixença voluntària avui en seu
parlamentària és un clar exemple del dit. L’objectiu d’avui és
clar: desglossar amb les dades reals recollides i actualitzades
de l’any 2019 quin és l’estat de depuració real de les estacions
de depuració gestionades pel Govern i, en segona instància, i
a partir de les deficiències detectades exposar un pla
d’intervencions futures per revertir aquestes mancances.

Tal i  com ja he esmentat anteriorment, actualment el
Govern, a través de l’empresa pública ABAQUA gestiona un
total de 79 estacions de depuració arreu de les Illes Balears.

Com a preàmbul hem de tenir present que les depuradores
són sistemes biològics per a la reducció parcial de la matèria
orgànica de l’aigua, ja que són processos vius susceptibles de
veure’s afectats per factors externs com ara la temperatura.

També són vulnerables a la qualitat de l’aigua d’entrada, és
a dir, la que els arriba des del clavegueram de manera que
abocaments amb elevades concentracions de matèria orgànica,
per exemple els patxins d’oli, o abocaments en poca
concentració, per exemple el buidatge d’una piscina
municipal, poden alterar notablement el procés el qual, en ser
biològic, tarda un temps a recuperar-se.

Altres interferències conegudes i que alteren el procés de
depuració  són, per exemple, les connexions directes al
clavegueram per part d’activitats industrials, abocaments
directes de camions cisterna amb aigües de fosses sèptiques,
abocaments a la xarxa de clavegueram de residus orgànics
d’escorxadors o residus diluïts provinents de marines seques.

Les dades analitzades referents a les 79 depuradores
corresponen com els he dit a l’any 2019, per tant, les darreres
disponibles.

Els paràmetres mesurats són els DBO, per tant la matèria
orgànica, i els DQO, que són els elements químics de l’aigua,
tant per l’entrada, per tant, la qualitat de l’aigua que entra a la
depuradora des del clavegueram, com per la sortida, per tant,

l’aigua ja depurada de les mostres mensuals que ABAQUA
pren.

Es considera que l’aigua d’entrada acompleix els requisits
quan no se superen els valors límits d’abocament a la xarxa de
clavegueram establerts pel mateix Pla hidrològic de les Illes
Balears, que aquests no poden superar els 750 mg/litre en el
cas dels DBO, és a dir, de la matèria orgànica o  no poden
superar els 1.500mg/litre en el cas del DQO, per tant, dels
elements químics.

El compliment global de l’aigua de sortida es determina
quan els dos paràmetres analitzats compleixen els requisits,
sigui per concentració màxima o per percentatge mínim de
reducció, d’acord amb el Reial Decret 509/96, de tractament
d’aigües residuals urbanes, aquests requisits són de no superar
en el cas de les DBO, per tant matèria orgànica, els
25mg/litre, o que el percentatge mínim de reducció sigui
superior al 70%, i en el cas del DQO, per tant elements
químics, no superar els 125 mg/litre o que el percentatge
mínim de reducció sigui superior al 75%.

Per tal de focalitzar molt més els potencials problemes i
adquirir major precisió en les dades de cara a l’anàlisi s’han
seguit tres premisses importants: per a aquelles EDAR que
presenten algun grau de deficiència en la sortida, les anàlisi
s’han focalitzat en els mesos d’incompliment per tal de
detectar el volum mal depurat i la seva possible estacionalitat.

En segon lloc, a partir de tots  aquests resultats s’ha
quantificat el percentatge de cabal mal depurat per illes i el
corresponent a les depuradores dissenyades per més de
15.000 habitants equivalents, per tant les grans depuradores.

Finalment, s’ha avaluat la qualitat de l’aigua de l’entrada a
la depuradora provinent del clavegueram per veure si
s’adaptava a la composició d’un aigua residual urbana d’acord
amb la normativa establerta pel Pla hidrològic de les Illes
Balears.

Un cop explicada la metodologia de l’anàlisi, entrem,
doncs, en els resultats obtinguts. Al 2019 de les 79 estacions
de depuració gestionades pel Govern, els afluents de vuit
depuradores, un 10%, no compleixen els requisits
d’abocament, és a dir en aigua de sortida, això representa un
12% sobre el total del cabal depurat arreu de totes les Illes
Balears. Per tant, del total depurat per les depuradores del
Govern sols el 12% no compleix la normativa de sortida.

Aquestes vuit EDAR són: Eivissa, Es Mercadal, Porreres,
Llubí, Cala de Sant Vicent a Eivissa, Vilafranca, Sant Josep i
Sant Joan de Labritja.

Al 2019 d’aquestes vuit depuradores que no compleixen
els requisits sols n’hi ha una que és l’EDAR d’Eivissa que
presenta una població de disseny de més de 15.000 habitants
equivalents i que aquesta suposa el 92% del cabal mal depurat.
Per tant, el 92% del 12% que abans els comentava. Aquest fet
indica, per tant, que la major part del problema es localitza a
aquest únic cas.
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Cal destacar també que 7 de les 8 depuradores que
incompleixen els requisits d’abocament reben una aigua
residual provinent de la xarxa municipal de clavegueram que
supera els valors límit d’abocament permesos d’acord amb la
normativa, establerts  -com els he dit- o bé en ordenances
municipals o pel mateix Pla hidrològic de les Illes Balears.

Això vol dir, per tant, que el 87,5% de les vuit depuradores
que no compleixen els requisits reben aigua del clavegueram,
per tant de competència municipal, no assimilable pel procés
de depuració. Aquest fet, doncs, és demostratiu que els
problemes de depuració molt sovint van lligats a la qualitat de
l’aigua que entra a les estacions de depuració provinents en
aquest cas de les xarxes municipals.

L’única EDAR que presenta una depuració deficient, tot i
rebre aigua residual municipal dins els llindars permesos, és
Vilafranca.

En aquest sentit , a les Balears el 46,5% de les aigües
residuals d’entrada procedent del clavegueram 22.876.040 m3

supera els llindars legals de les ordenances municipals o del
Pla hidrològic i dificulta la capacitat del correcte
funcionament de les depuradores. Aquestes aigües residuals
arriben a un total de 40 depuradores a les Illes Balears.

Si ho desglossam per illes el 82% de les EDAR d’Eivissa
i Formentera reben una aigua residual municipal que supera els
llindars legals, a Mallorca aquesta xifra se situa al 43% mentre
que a Menorca ho fa en un 58%.

Tot i aquesta realitat, basada en una qualitat de l’aigua
d’entrada que no compleix els límits normatius, cal apuntar un
fet destacable: aquestes depuradores varen poder depurar
correctament el 78% d’aquest cabal d’entrada amb elevada
contaminació, sens dubte aquest fet posa de manifest que la
capacitat de depuració i rendiment de les estacions del Govern
és més que notable.

Envers la realitat descrita, i tal com ja els he postulat
anteriorment, des del Govern, i si escau també en coordinació
amb la resta d’administracions competents, ja es treballa en un
full de ruta que aglutini accions a curt, però també a mig i a
llarg termini. 

Pel que fa als casos concrets de les vuit depuradores
identificades amb incompliments de depuració, la Conselleria
de Medi Ambient i Territori i el Ministeri de Transició
Ecològica estan executant o en procés de tramitació
d’actuacions per a la millora i la remodelació de les vuit
depuradores amb una inversió programada de 57 milions
d’euros per garantir el compliment de les normatives d’aigües
residuals. 

En el cas de la depuradora d’Eivissa, obres en construcció
de la nova depuradora dutes a terme per part del ministeri per
una quantia de 51 milions d’euros.

En el cas de l’EDAR d’Es Mercadal, obres d’ampliació i
remodelació de l’EDAR d’Es Mercadal a iniciativa de la

conselleria, per un valor de 3 milions d’euros que ja es troba
en tramitació.

En el cas de la depuradora de Porreres, obres d’ampliació
i remodelació de la depuradora, també a iniciativa de la pròpia
conselleria, per 2,2, milions d’euros, i aquesta ja està en
execució.

En el cas de la depuradora de Llubí, servei de buidat de les
llacunes i remodelació, també a iniciativa de la conselleria,
per 85.000 euros.

En el cas de la de Cala de Sant Vicent, servei de buidatge
de les llacunes, també a iniciativa de la conselleria, per un
valor de 75.000 euros.

En el cas de Vilafranca, obres de retirada de llots, també a
iniciativa de la conselleria, per un valor de 161.147 euros.

En el cas de Sant Josep, obres de millora de l’EDAR,
també a iniciativa de la conselleria, per un valor de 164.302
euros.

I en el cas de Sant Joan de Labritja, obres de millora de
l’EDAR, també a instàncies de la conselleria, per un valor de
25.400 euros.

No obstant, e l full de ruta de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori va més enllà de les actuacions puntuals en
les estacions de depuració on s’han identificat els problemes
explicats, entre d’altres coses, tal com ja ha quedat demostrat
a les dades presentades, perquè sovint l’execució eficient
d’aquestes solucions no sols és competència de la pròpia
conselleria ni del propi govern sinó que és imprescindible la
implicació d’altres administracions, tal com l’Estat o els
propis ajuntaments. Així com a propostes i actuacions de
millora ja planificades a nivell estructural destacar que ja
s’estan executant algunes o en procés de tramitació unes altres
tot un seguit d’actuacions per al manteniment, millora i
remodelació de les depuradores amb una inversió prevista de
més de 100 milions d’euros durant aquesta legislatura. 

ABAQUA, que per primera vegada des del seu naixement
crearà la unitat de qualitat ambiental, impulsarà enguany i de
forma totalment pionera el projecte de gestió intel·ligent de
les depuradores mitjançant la monitorització del funcionament
de les EDAR, per tal de tenir un coneixement en temps real de
les dades dels afluents d’entrada i de sortida. Per fer-ho, es
preveu construir una xarxa de recollida de dades mitjançant
sensors que monitoritzaran en continu els principals
indicadors de qualitat de l’aigua i el cabal depurat.

El fons posidònia, creat pel decret per a la conservació de
la posidònia a les Illes Balears, finançarà el 50% d’un estudi
de l’impacte produït pels emissaris públics a les praderies de
posidònia, tal com validar la passada setmana el comitè
posidònia creat també dins el marc del decret esmentat.
L’altre 50% restant, i manifestant de nou el compromís de la
mateixa conselleria, serà cofinançat per l’Agència Balear de
l’Aigua i Qualitat Ambiental, ABAQUA.
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Continuarem amb el seguiment de la qualitat de les aigües
costaneres també a través de l’indicador de posidònia
oceànica, que va aturar el Sr. Company quan era conseller,
essent el darrer amb el qual comptàvem de l’any 2008. Entre
2017 i 2018 s’ha dut a terme una nova campanya abans de
l’entrada en vigor del propi decret per a la conservació de la
posidònia el resultat del qual indica que hi ha dues masses
costaneres en estat deficient, la badia d’Alcúdia i Port
d’Alcúdia; quatre masses que estan en estat acceptable, Cap
Enderrocat, Cala Major, badia de Sóller, Cala Figuera, Cala
Beltran i port d’Eivissa; 26 masses en bon estat; tres masses
estan en molt bon estat, totes a Eivissa i Formentera: Punta
d’es Jondal a Can Mossons, Punta Grossa a Cala Llenya, Punta
de ses Pesqueres a ses Pedreres. 

Només atenent la cobertura, la major part de les estacions
de posidònia de les Illes presenten una cobertura entre el 70
i el 80%. En el cas que no l’assumeixin els diferents consells
insulars es reforçarà la coordinació entre la conselleria i els
ajuntaments amb comissions de seguiment dels convenis de
depuració que es celebraran de manera bianual i a les quals
també es té la intenció de convidar els consells insulars a
participar-hi.

En relació amb el punt anterior és fonamental el
desenvolupament del pacte per l’aigua a les Illes Balears entre
el Govern de les Illes Balears, les entitats locals i
supramunicipals per donar suport als ajuntaments amb un
increment de la inversió en actuacions de millora en el
clavegueram.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha fet la
present avaluació de l’estat del compliment del tractament de
les aigües residuals de les depuradores gestionades per
ABAQUA. Així mateix, i com a continuació, en aquests
moments s’elabora una avaluació de l’estat de conservació
d’aquestes depuradores.

Després de la diagnosi que els acab de presentar avui i en
tenir enllestida l’avaluació referent a l’estat de conservació,
els vull anunciar avui que la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, a través d’ABAQUA, iniciarà aquest any la redacció
del Pla director sectorial de sanejament i depuració de les
Illes Balears.

Vull dir-los també que tota la informació, la referent a
l’anàlisi de l’estat de depuració que els acab de presentar així
com també aquelles que es generin d’ara cap endavant, es
publicaran a la web d’ABAQUA amb un exercici de
transparència i d’accessibilitat per part de la ciutadania.

Però, senyores i senyors diputats, la societat ens
encomana també ser honests en els nostres discursos, en els
nostres posicionaments polítics i sobretot en reflectir de
manera justa i  real quina és la situació. Partint d’aquesta
premissa, doncs, hauria de ser d’obligatorietat compartida que
la diagnosi de la depuració en aquestes illes no fos cap
excepció i, defugint de la demagògia absurda i notablement
ineficient més enllà d’aconseguir titulars periodístics,
reflectir serietat i posar l’èmfasi a les problemàtiques reals

identificades, deixant a part els discursos catastròfics i
centrant-se en les solucions necessàries per tal de donar
resposta als problemes verídics i en darrera instància en
potenciar la coordinació, les sinèrgies i la corresponsabilitat
amb totes les administracions amb competències i també amb
la ciutadania en general.

Dimonitzar les estacions de depuració d’aigües residuals
no ens servirà de res. Cal partir d’una premissa estructural, la
depuració no és el problema sinó que és la solució, però
perquè aquesta solució sigui efectiva no només és necessària
l’acció del Govern sinó la corresponsabilitat i el compromís
compartit de totes aquelles parts implicades en el cicle. 

Perquè, senyores i senyors, com ja hem dit per activa i per
passiva el Govern, com ha quedat demostrat també al llarg de
la meva intervenció, té clares quines són les seves
competències i un exercici de transparència s’ha desglossat
nítidament quin és l’estat real de les depuradores que
gestionam a les nostres illes, i com a resultat també quines
són les actuacions ja programades per revertir certes
situacions i quins són els reptes reals sobre els quals hem
d’abocar els nostres esforços.

Però dins del full de ruta, com els comentava, és cabdal la
cooperació de totes les administracions competents i des
d’aquesta anàlisi aquest govern ja a la primera conferència de
presidents, que es va dur a terme ara fa uns mesos a Ciutadella,
va pactar i acordar amb totes les presidentes i presidents
insulars el que vàrem convenir anomenar pacte per l’aigua.
Aquesta no deixa de ser una plataforma per tal de potenciar
aquesta corresponsabilitat de la qual els parlava i de
conjuntament impulsar que totes les administracions
competents llancin polítiques amb l’objectiu comú de revertir
to tes aquelles situacions que en matèria de depuració i
sanejament mereixin ser revertides. 

Aquí tampoc no ens omplirem de les obligacions de l’Estat
envers de la manca d’inversió en el cicle de l’aigua a la nostra
comunitat autònoma i que no tenguin cap dubte que seguirem
demanant i exigint.

Un exemple per reflectir de manera clara aquestes
situacions pot ser el vessament d’aigües mixtes a la mar. És
sabut i demostrat que aquestes situacions a les Balears es
vénen succeint des de fa molts d’anys, sobretot a les ciutats de
Vila, a Eivissa, i a Palma; alguns les amagaven, altres pensem
en la salut pública i el medi ambient i, per tant, prenem
decisions i prioritzem polítiques.

En aquest sentit, les dades de seguiment ordinari que ens
indiquen que, a més a més, en episodis de pluja les
depuradores funcionen i no es perden els  processos de
depuració. Per tant, l’escenari de la seqüència és clara, aquests
esdeveniments sempre estan relacionats amb períodes de
pluges, sobretot les que es concentren en poc espai temporal,
derivant en abocaments directes d’aigües mixtes a la mar.
Aquest fet c larament relaciona l’esdeveniment amb la
presència de xarxes pluvials unitàries, la qual cosa suposa que
quan hi ha precipitació l’aigua de pluja es canalitza per la xarxa
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de clavegueram i això fa que la xarxa vessi. Si aquesta era una
certesa que des de la conselleria havíem manifestat
reiteradament, a les dades que els acab d’exposar avui queda
com un fet totalment provat. I el que queda més clar encara si
cap, és que l’estat de depuració i el rendiment de les estacions
de depuració no tenen relació directa amb els  vessaments
directes d’aigües mixtes a la mar, entre d’altres coses perquè
es tracta d’aigua que ni tan sols arriba a la pròpia depuradora. 

Així doncs i per deixar-ho clar com si fos de dia, les
depuradores que gestiona el Govern, vessen aigua depurada i
no vessen aigua fecal.

És així, que si l’objectiu comú de tots els grups polítics en
representació a les institucions competents i en aquest
Parlament, és posar fil a l’agulla i intentar revertir aquestes
situacions amb eficiència i fugint d’interlocutòries absurdes,
és fonamental que totes aquelles administracions amb
competències dins el cicle de l’aigua de depuració i
sanejament, prioritzin inversions per tal d’ajudar a esmenar,
dins el seu àmbit, aquestes situacions. Perquè senyores i
senyors diputats, per molta inversió en obra nova i en
manteniment que el Govern segueixi duent a terme amb les
EDAR, com du fent des del 2015, si no hi ha una voluntat i
acció decidida dels ajuntaments en separar les seves xarxes de
fecals i pluvials, els vessaments periòdics hi continuaran
essent. I som conscients que els municipis necessiten ajuda,
es tracta d’obres molt costoses i poc atractives...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

... -sí, ja acab-, i poc atractives.

I aquest Govern creu fermament en el pacte per l’aigua. En
el cas de Vila, des del principi d’aquesta legislatura i amb una
única voluntat de donar solucions al problema dels vessaments
puntuals que es donen al port, des de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori s’ha impulsat una línia estreta de
col·laboració amb el Ministeri per la Transició Ecològica i
l’ajuntament, per a què, sense més demora, es posin en
funcionament els dos tancs de tempestes que l’Estat executa,
el de Talamanca i el del mateix port, després de la persistència
basada en una prioritat i després de què les connexions
elèctriques ja s’hagin pogut dur a terme, avui ja sols estam a
l’espera dels resultats de les proves de posada en
funcionament de les instal·lacions i de la recepció oficial de
les obres de part de l’Estat, perquè l’empresa ABAQUA els
pugui gestionar. Sigui dit també, que aquestes infraestructures
ajudaran a pal·liar notablement el problema, però que aquest
no acabarà del tot fins que l’Ajuntament de Vila, no executi la
separació completa de les seves xarxes.

Finalment també i arran de la feina persistent d’aquesta
conselleria, l’Estat està en fase d’execució de la nova
depuradora a Vila. En el cas de Palma, tal i com ja ha

transcendit, fa pocs mesos vam signar una addenda al protocol
d’inversions amb l’empresa pública EMAYA, per un total de
90 milions d’euros, per tal que es puguin dur a terme les
millores estratègiques al llarg de tota la ciutat, que sens dubte
seran cabdals per aconseguir el vessament zero. De fet, fa
algunes setmanes vàrem poder visitar les obres ja iniciades del
tanc de tempesta i del col·lector.

I ja per acabar i com a mode de conclusions, com els deia,
diputats i diputades, he volgut explicar amb transparència, amb
les dades a la mà, el grau de compliment de les depuradores
que gestiona el Govern per donar també un missatge de
tranquil·litat a la ciutadania i a vostès, els representants
escollits democràticament a les urnes, per combatre algunes
mentides, demagògies i generalitats que fa anys que sentim.

Només un 12% del cabal que surt de les nostres
depuradores no compleix amb els  paràmetres que indica la
normativa i aquesta xifra, quan la nova depuradora de Vila entri
en funcionament, només serà de l’1%.

No neguem que queda molta feina per fer, també per part
del Govern, des d’aquest vessant i seguint la feina ja iniciada,
des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
desenvoluparem també un Pla de sanejament per a les Illes
Balears, però, com també ha quedat  clar com si fos de dia,
aquest camí no el podem fer sols des de l’administració
autonòmica. Que la meitat de les 79 depuradores que
gestionam rebin una aigua que supera els llindars de
contaminació, és una dada preocupant, com també ho és que
la majoria de vessaments d’aigües mixtes a la mar es
produeixin per xarxes unitàries.

Identificats els problemes, cal remar tots junts cap a les
solucions sòlides, eficients i definitives, perquè els
ajuntaments inverteixin en la separació de xarxes i en
investigar d’on prové la càrrega contaminant de l’aigua del
clavegueram, perquè ajudem entre l’executiu autonòmic i els
consells insulars a la consecució d’aquests objectius que són
costosos i inicialment molests.

En aquest sentit, em permetran que els demani a vostès
igualment, implicació , compr o m í s ,  s e r i e t at  i
corresponsabilitat, que tractem tots plegats aquest tema amb
responsabilitat, amb sentit de comunitat autònoma i sense
eludir responsabilitats, com crec que aquest conseller fa.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa us deman als portaveus si voleu
una suspensió de la sessió o si podem continuar? No voleu
suspensió? Idò podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
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màxim de quinze minuts cadascun. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juan, per un temps de quinze
minuts, en dues intervencions.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que em sobrarà. En
principi, agrair al conseller la seva compareixença per explicar
d’alguna manera totes les dades tècniques que ens ha donat. En
principi almenys queden en el Diari de Sessions, és lògic que
amb aquest temps no tenguem temps d’analitzar les dades que
ens ha donat, en principi no pos en dubte que són dades que li
han passat a vostè i que, per tant, no tenen perquè ser unes
altres, vull dir que segur que aquestes dades són bones.

Ha començat fent com una crònica del circuit de l’aigua.
Bé, i també començant parlant com sol fer vostè a voltes,
parlant de l’època de la prehistòria i de la història. Miri, sabem
que problemes en depuradores n’hi ha hagut sempre, això ho
sabem, vostè ara és el responsable i jo no dic que sigui el
culpable, evidentment no ho és; és cert que ja abans teníem
problemes, però vostès ja duen cinc anys, tampoc no hem de
pensar sempre amb els problemes que vàrem tenir, que, per
cert, estic convençut que el Sr. Company, qui sigui qui hagi
hagut al cap d’aquest departament, sempre li hauria agradat que
això no passàs, estic convençudíssim. El que passa és que les
possibilitats són les que són, i jo no entraré a parlar d’anar
més enrera i dir com estava la situació, perquè vostè la coneix
perfectament, doncs no farem demagògia com vostè ha dit, jo
crec que no hem de fer demagògia, no hem de donar titulars,
com vostè ha dit, els titulars no els donam nosaltres, els
titulares els dóna la premsa i cada dia en veiem. 

Per tant, té molt de mèrit venir aquí a fer una
compareixença voluntària per parlar de depuració d’aigua, quan
efectivament, els titulars no el solen acompanyar, però li
don..., no, en aquest cas, té mèrit, i, a més, vostè ve i explica
el que creu que s’ha de fer, explicar clarament allò que es fa.
Ens ha donat moltes dades del que fa i creiem que queda molt
per fer, és a dir, no hem de conformar-nos i dir és que hem fet
molta feina i això està a prop, sabem els problemes que tenim
i que hem d’afrontar i això és el més important. Els problemes
de fa 7, 8 o 10 anys ara ja no importen a la gent per a res, això
ja no interessa, el que sí ens preocupen són els problemes que
tenim ara i els futurs problemes que puguem tenir, aquests són
els que realment preocupen a la gent i els que hem d’afrontar.
I els hem d’afrontar ara, no té mèrit que..., segurament que el
Partit Popular es va equivocar en moltes coses, però és cert
que també estic convençut que va fer el que podia fer, i que es
va equivocar, doncs segurament, de fet som a l’oposició, vull
dir que alguna cosa no vàrem fer bé. Però sí que conec bé
l’esforç que es va fer en aquell moment i també el conec,
perquè jo no era al Govern, però era a l’administració.

D’altra banda, per solucionar aquests problemes d’alguna
manera, com sabem, vostè va enviar un comunicat que li vaig
dir l’altre dia en seu parlamentària, als consells que fessin
unes gestions amb els ajuntaments perquè, em sembla que era
el mes d’octubre que acabaven aquells convenis que vostè ens
ha comunicat, per si alguns d’ells se’n volien fer càrrec, jo sé

que hi ha consells com el Consell d’Eivissa, on, per cert, com
ha quedat clar a la seva exposició, és un dels llocs que més
problemes tenim en depuració. Per tant, tal vegada ve d’aquí
que el Consell d’Eivissa creu i no d’ara, no el Partit Popular,
sinó que això el president Tarrés del Partit Socialista, ha estat
fa poc temps, aquest senyor ho duia també en el seu programa
electoral, també ho reclamava i també hi creia. És aquella cosa
que... el manteniment des de més a prop es pot fer millor i tal
vegada poden estar equivocats, però aquesta és la seva opinió.

Però, és clar, per cedir aquestes depuradores hi ha dues
qüestions importants, una que aquestes depuradores estiguin
en un estat que no s’hagi de fer immediatament una inversió,
que estiguin en bon estat, sinó com poden assumir una
instal·lació amb unes condicions com estan algunes
d’aquestes. El segon tema és el cànon de sanejament, que ja
n’hem parlat, és un impost de la comunitat autònoma, estam
d’acord, però el fet imposable d’aquest impost és el
sanejament. No s’entén que si és el fet imposable no sigui
finalista, no s’entén. Vostè m’ha dit, el Partit Popular hi
finançava altres coses, sí, té raó, que he dit que hi anava bona
part, i encara vostè n’hi duen un 30 o un 40% a un altre lloc,
cosa que creiem que no hauria de ser així en aquest moment
perquè no hi ha les necessitats que teníem en aquell moment.
En aquell moment no teníem ni per pagar les nòmines i com
vostè sap les vàrem haver d’ajornar en més d’una ocasió, vull
dir , ajornar la Seguretat Social, per tant, hi ha prioritats,
evidentment, i aquesta ara és una prioritat.

Possiblement no tots els consells se’n vulguin fer càrrec,
no ho sé, jo  només parl en aquest moment pel consell que
conec, però és cert que el Consell d’Eivissa hi està interessat,
però amb les condicions que li he dit abans. Imagín que abans
que es faci aquest traspàs lògicament es faran els estudis
necessaris i s’arribarà a un acord; d’altra manera seria
impossible que el consell se’n fes càrrec, perquè vostè sap
que els consells tenen un finançament per la feina que fan,
però no podem assumir absolutament res sense estar
finançats, sense tenir dotació pressupostària perquè realment
no tendrien cap possibilitat.

I és cert que hi ha hagut problemes aquests darrers anys. Jo
he vist titulars, com vostè deia, en els diaris de problemes en
depuradores d’Alcúdia, Can Picafort, de Badia de Palma, de
Vila, de Platja d’En Bossa, de Figueretes, de Santa Eulària, per
cert com veu n’hi ha molts més d’Eivissa que d’altres llocs,
del Parc Natural de Ses Salines de Formentera, de Cala d’En
Bou, d’Alaior, d’Inca, de Sa Pobla, de la Colònia de..., bé,
d’aquestes 83 idò en una bona part d’aquestes hi ha hagut que
han sortit titulars, això jo he tret dels titulars que he vist, que
han anat sortint.

Per solucionar tants de problemes com aquests que tenim
encara, a part de les inversions que vostè ha dit que fan, hi ha
dues coses que són bàsiques, i això és molt fàcil: per un
costat, hi ha el que diem a Eivissa sous, aquí en diem doblers
i a Menorca no sé si en diuen diners o com sigui, però tots
sabem què és, no?, que són els euros; bé, per un costat fan
falta sous i, per l’altra, capacitat de gestió. Són les dues coses,
primer hem de tenir capacitat econòmica per fer les
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inversions i llavors hem de tenir capacitat per fer aquestes
obres, si no, no serveix per res.

Pel que fa als sous és important incrementar el pressupost
destinat a aquestes inversions. Per tant, nosaltres ja ho hem dit
una vegada i una altra, que el cànon que es cobra a aquest
efecte s’ha de destinar el cent per cent a aquest efecte,
precisament a la depuració, però que en el cas que no n’hi hagi
prou, perquè és cert que hi ha moltes de feines i ja no tan sols
d’inversió, sinó de manteniment, però en les dues coses, idò
nosaltres fins i  tot proposàvem que una part de l’impost de
turisme sostenible anàs destinat a aquest tipus d’inversions.
L’impost de turisme sostenible d’alguna manera el seu objecte
està... està en la seva previsió, el seu objecte tots sabem quin
és, és el medi ambient, per tant, aquí sí que té un impacte
mediambiental molt important, el sanejament, sobretot si
tiram les aigües sense depurar a la mar com passa moltes
vegades.

I pel que fa a la capacitat de gestió, idò aquí vostè mateix
ha dit moltes vegades que no tenia més capacitat de gestió.
Això ho ha dit vostè mateix en alguna ocasió per fer més... í,
sí, hi ha..., això que he dit del... al Diari de Sessions queda
gravat, per això li he dit abans que quedava gravat. Per tant,
s’han de posar més mitjans. La capacitat de gestió s’ha
d’incrementar i això és posar més mitjans, en aquest cas fins
i tot pot ser interessant el dèiem, el tema de distribuir
aquestes inversions i que algunes les executin els consells, els
que les vulguin executar, i les altres les faci el Govern, posar-
se d’acord amb els ajuntaments. 

Vaig veure que efectivament el Consell de Govern havia
autoritzat a fer un conveni amb EMAYA de 10 milions, ho vaig
veure l’altre dia. Idò bé, és una forma efectivament de
col·laborar amb els ajuntaments, amb les empreses que fan
aquesta feina perquè es pugui... la gestió sigui més àmplia. Si
ho ha de fer, adjudicar tot el Govern és molt més complicat.

A veure, què més hem parlat... Bé, hi ha una altra cosa que
es va parlar, i ara ja passant..., que tal vegada seria interessant,
més que res per aquesta a vegades desconfiança que es genera
i això sol passar perquè ha passat sempre i quan ja se sap que
les illes, que per això són les que sol·liciten el traspàs de les
competències en aquest sentit perquè sempre pareix que des
de Palma o des de Mallorca no es fa la feina que toca a les
altres illes. Això ens passa a tots. Això ens passava a Eivissa
quan el Consell de Formentera, no n’hi havia i a Formentera es
queixaven que a Eivissa no feien prou feina. Al final, idò, es va
solucionar un consell a Formentera, un mal de cap manco per
a Eivissa i a Formentera estan contents, meravellós. No hi ha
hagut cap emperò. Això pot ser una cosa en el mateix sentit
vull dir..., però... 

Bé, el que estava dient, seria bo, i en això em pareix que li
han insistit que es publicàs el cànon que es cobra perquè
realment mai no sabem quant es cobra. Vaig sentir que el Sr.
Costa deia que tenia 83 milions, el cànon que es cobra per
illes perquè tots sapiguéssim de què parlam quan diem de la
transferència d’un consell o l’altre, idò saber de què parlam en
aquest consell i quina capacitat econòmica tendria aquest

consell, què és el que recapta Eivissa, què és aquest fet
imposable precisament que recapta Eivissa, i de la mateixa
manera lògicament mentre ho faci el Govern també s’haurien
de publicar les inversions que es fan.

Ja sabem que no té per què invertir to t e l que recapta
Eivissa a Eivissa, però almanco sabrem..., una vegada en vénen
més i l’altra en vénen manco, però saber si aquestes inversions
són equitatives, en definitiva, pel que deia d’aquella
discrepància que hi sol haver de dir no, aquí no s’inverteix res.
Vostè estaria més tranquil, podria dir: “sí, s’ha invertint tant...,
s’ha recaptat tant i s’ha invertit tant”, i un any seran manco i
l’altra seran més.

D’altra banda, el tema de planificar la feina i ordenar les
prioritats, el que havia comentat abans. Ha vegades hi ha unes
prioritats i a vegades n’hi ha unes altres i hi ha prioritats que
a les quals s’ha de donar això, la prioritat.

I nosaltres el vàrem instar a aprovar un pla director
sectorial de sanejament. Em pareix que vostè ha dit abans que
l’estaven..., que..., que l’estaven fent, bé. Això crec que... bé,
és necessari fer-ho i com més prest millor. No deixar-ho
per..., perquè em varen dir que això era..., que es torbaria molt,
que això és una tramitació lenta, idò bé, crec que com més
prest millor. Vostè em pareix que ha dit que enguany l’anaven
a adjudicar.

Llavors, una qüestió puntual, una cosa puntual que afecta
només Eivissa. Jo, com sap, com que fa més de seixanta anys
que visc, que he nascut a Eivissa, doncs sempre li parl
d’Eivissa. L’Agència Balear d’Aigua diu que rebrà unes
transferències de més de 3 milions d’euros entre l’any 2019
i 2021 per al transports  dels fangs aquests que Eivissa no
tenim una planta d’assecat com sap i els duim a València em
pareix que és.

Llavors, en relació amb el que hem pagat, amb el milió i
busques que pagaran el darrer any, idò s’ha fet un càlcul
aproximat. Jo, simplement, li dic: tal vegada no seria més barat
i més eficient fer ja en col·laboració amb el Consell d’Eivissa
fer aquesta famosa planta d’assecat i nova de... de dur als fangs
a una altra comunitat amb tota la despesa que això du i a més
tal vegada podríem tenir alguna utilitat, no ho sé, aquests
fangs, dic jo.

Un altre tema, és que li volia comentar que vostè ha parlat
efectivament de la depuradora d’Eivissa, que s’hi han invertit
51 milions, si no estic equivocat està parada a sobre i està
parada a sobre perquè no s’han fet les expropiacions
corresponents a les canonades que crec que això correspon al
Govern.

Llavors, m’agradaria saber..., no, llavors expliqui’m-ho,
m’agradaria saber com està aquest tema perquè, és clar, ja ho
ha dit vostè, el problema més greu que tenim a Eivissa i
percentualment a Balears és precisament aquesta depuradora
que dóna titulars i que aquest estiu passat, i com jo li deia
l’altre dia, esper que aquest estiu futur no tenguem aquests
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problemes, idò com sap... Ja sé que això no és directament de
la depuradora.

I vostè em dirà: “no, però això són de les xarxes aquestes
que duen l’aigua...”, però sigui com sigui al port d’Eivissa sap
que hi ha objetos flotantes no autoritzats, prou sovint, i que
ens avergonyeixen a tots. I creiem que d’alguna manera o bé
amb el tanc de tempestes aquest que es va acabar fa un munt de
mesos i que vostè s’havia compromès..., que supòs que també
si vostè  no ho ha fet és perquè no ha pogut, perquè estic
convençut que vostè ja l’hauria posat en marxa, es va
comprometre a posar-lo en marxa per a final d’any i som el
març i encara no s’ha posat en marxa, per diferents problemes,
per l’estació de bombeig, pel que sigui, no? Esper que
efectivament ja d’una vegada per totes es posi en marxa i que
a més funcioni, perquè ara això és una altra cosa, això és un
experiment.

Jo  no tenc molt clar el funcionament d’aquest tanc de
tempesta, lògicament jo no som un tècnic, però seria bo que
si quan el posam en marxa segueixi sortint objectes flotants
no autoritzats pel port de Vila..., seria una barbaritat.

Llavors, sí, això que ja li havia comentat abans, que m’havia
anotat aquí, si s’arriba a un acord per traspassar la gestió de les
depuradores la informació ha de ser clara, amb tots els
informes jurídics, econòmics, tècnics, tal com li demanava
fins i tot l’altre grup, el grup que forma part del seu govern, el
Grup MÉS aquest dia li portava, que, per cert, nosaltres ens
vàrem abstenir, perquè nosaltres volíem que es fes abans i
vostè va acceptar..., nosaltres li hauríem acceptat a més la seva
proposta, però li varen acceptar una al PSOE que ho dilatava,
ho dilatava a l’any 2021 i, per tant, per aquest motiu ens vàrem
abstenir.

Un altre tema per acabar, és que no sé com està...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, hauria d’acabar i ha esgotat el temps del dos torns.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, és el darrer que li volia preguntar. El tema de
l’eliminació de l’antic emissari de Talamanca, em sembla que
n’ha fet menció, però no m’ha quedat clar si això es treia ja, es
feia o no. No sé com està l’eliminació de l’antic emissari de
Talamanca, que n’hem parlat en alguna altra ocasió i no ho sé,
no he acabat d’entendre si estava ja previst o no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Ha utilitzat el temps de les dues
intervencions, per tant, amb un pic n’haurem sortit. I la
contestació per part del representant del Govern, jo li
demanaria brevetat Sr. Conseller, perquè, si no, no acabarem.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, però,
com bé ha dit el Sr. Diputat, tot això com que queda a l’acta de
la sessió, jo també vull que quedi constància de totes les
meves respostes a totes les coses que el Sr. Diputat ha posat
damunt la taula. De totes maneres em compromet a intentar
ser breu.

Bé, ha parlat de moltes coses, algunes coses íntimament
lligades amb la literalitat de la compareixença, d’altres no tant,
però intentaré fer un repàs de tot el que he pogut apuntar i
contestar-li i esper satisfer les seves preguntes.

Bé, vostè doncs començava la seva intervenció dient que
jo parl de la història i de la prehistòria i també de quan hi havia
el Partit Popular amb responsabilitats en el Govern de les Illes
Balears dins aquesta matèria, i òbviament també altres partits,
però jo crec que és necessari parlar-ne, és necessari parlar-ne
perquè jo crec que en un tema com és el de depuració i
sanejament, i tota la història cronològica de les intervencions
i de l’acció pública que hi ha hagut en les estacions de
depuració, doncs, expliquen moltes de les problemàtiques que
ens toca gestionar avui en dia. En el seu moment vostè deia
“no, és que els problemes de fa 7 o 8 anys a ningú interessa”.
Els problemes de fa 7 o 8 anys, Sr. Juan, vostès i jo els patim,
vostè com a ciutadà i jo com a ciutadà i conseller, perquè els
problemes de fa 7 o 8 reverteixen en les accions i en la gestió
pública que avui en dia s’ha de fer per solucionar aquestes
situacions. Per tant, és important fer una retrospectiva i tenir
clar d’on venim, on som i on volem anar. I òbviament crec que
també és important parlar també d’aquesta història o
prehistòria a la qual vostè feia referència.

I vostè m’interpel·la que jo ara mateix som el responsable,
i així és, que duem cinc anys en el Govern, i així és, i jo crec
que també quedarà en el Diari de Sessions, doncs la relació
d’actuacions que precisament s’han fet aquests darrers cinc
anys. No només en temes pressupostaris, que vostè també ho
ha comentat, sinó també amb mesures tangibles i moltes
d’elles ja executades. Efectivament, fa cinc anys que som en
el Govern i com també he reflectit, o he intentat reflectir a la
meva compareixença, des de l’any 2015 la política hidràulica
entesa en sentit transversal i en concret també depuració i
sanejament, han estat i són una de les línies més potents
d’acció política d’aquest Govern, i això queda reflectit no sols
en pressuposts, 271 milions d’euros invertits des del 2015 a
2019, sinó també amb el degotís  d’accions i de projectes
moltes d’elles ja executades.

Queda molt per fer, òbviament, i jo també ho he volgut
deixar de manifest a la meva intervenció, queda molt per fer,
però ens queda molt per fer a tots com a societat i  com a
administració. Però és un error pensar que l’única
administració que pot fer és el Govern, perquè si aquest és el
mantra anirem equivocats, perquè el Govern des d’un punt de
vista competencial, no ja tant de recursos, sinó competencial,
no té capacitat d’interferir en tots els problemes que tenim.
Per tant, crec que és important i totalment honest, reconèixer
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i començar a impulsar l’activació de què totes les
administracions vagin en aquest mateix sentit quant a
depuració i a sanejament.

Vostè em demanava també o em comentava la carta que jo
mateix vaig poder enviar a les presidentes i als presidents dels
consells insulars, i era una carta, no de transferència de
competències, perquè la competència en depuració, com
també he volgut deixar clar, és ja per se dels ajuntaments. No
obstant, com també s’ha explicat, doncs el Govern gestiona 79
depuradores a través de convenis. A l’any 2020 acaben aquests
convenis i, per tant, hi ha dues opcions: o  bé renovar els
convenis, que des del Govern no hem dit que no; o bé, i sabut
l’interès d’alguns consells insulars, en concret el Consell
Insular d’Eivissa, doncs que aquesta sigui la primera passa per,
si escau, seguir fent feina en el traspàs de competències quant
a recursos hídrics, que des del Govern mai no hem tengut una
oposició negativa en aquest sentit. Per tant, la carta va per
aquí.

És clar vostè, diu: “home, però els consells insulars volen
que les estacions de depuració es trobin en bon estat”. Puc
entendre evidentment des de l’empatia aquesta petició, però
em justifica un poc el que abans vostè intentava que jo no
digués, que és no parlem del passat, perquè aquest Govern, i
així com he volgut començar la meva intervenció, es va trobar
amb un estat de depuració i amb un estat de depuradores
lamentable, i aquesta crec que és la paraula que ho defineix.
Per tant, doncs jo crec que hem de saber també coherents amb
els posicionaments que tenim. I aquest Govern, des de l’any
2015, ha fet 271 milions d’inversió en les estacions de
depuració. Per tant, òbviament, la depuració és una
competència que requereix i requerirà sempre inversió, sigui
l’administració que sigui. Per tant, els consells insulars també
han d’assumir que si qualque dia es fa efectiva tota la
transferència de la competència en recursos hídrics,
òbviament s’hauran de fer càrrec, entenc jo, de tota la inversió
associada, que no és poca.

El cànon. El cànon, aquest conseller i aquest Govern mai
no ha dit que no traspassàs el cànon. Jo sempre he dit que estic
a l’espera de poder començar a tenir reunions formals amb els
consells insulars que vulguin postular, o posar damunt la taula
la transferència de les competències i en podem parlar, i
sobretot, primer de tot jo crec que entre  to ts  també hem
d’entendre com funciona el cànon de sanejament, perquè quan
es postula d’una manera lleugera que el cànon es vol cap al
consell insular en si, jo no hi tenc cap objecció, però crec que
darrera aquesta manifestació hi ha un cert desconeixement de
com funciona el cànon, perquè si el cànon es coneix com
funciona, no sé si és del tot viable per al conseller insular
voler adquirir el cànon. Perquè el cànon de sanejament és un
impost finalista i solidari, finalista perquè s’ha d’invertir en
polítiques hidràuliques, solidari perquè el cànon pagat pot ser
per un ciutadà o ciutadana de Calvià, reverteix a Eivissa, o
viceversa. I hem de tenir en compte si la capacitat de
recaptació del cànon de l’illa d’Eivissa, per posar un exemple,
al qual vostè apel·lava, serà suficient per fer les inversions de
manteniment i obra nova del seu sistema de depuració. Per
tant, són afirmacions que de cara a la galeria òbviament queden

bé, però que la realitat possiblement i coneixent i entenent la
idiosincràsia del propi cànon, potser generin certs problemes
de cara al futur.

Vostè em parlava de dues necessitats, de la inversió i de la
capacitat de gestió . Estic d’acord que són dues necessitats,
que no sols en depuració, sinó també en altres matèries són
necessàries. De la inversió en podem tornar parlar, jo li puc
tornar dir, 271 milions d’euros invertits des del 2015; 61,5
milions d’euros pressuposts a l’any 2019. Per tant, no, no, que
es critiqui aquest Govern de no sé què, em sembla bé, ara que
es critiqui de la voluntat, i diguéssim de la capacitat
pressupostària que ha abocat des de l’any 2015, bé, òbviament
és criticable, però jo crec que les xifres són bastant clares i
nítides i que reflecteixen, sens dubte, la voluntat política
actual en aquesta matèria.

Després, vostè parlava de l’ITS, l’ITS es du aplicant a
polítiques hidràuliques d’aigua des del seu naixement. Li he de
recordar que el primer any de l’ITS es va destinar gairebé la
seva integritat a polítiques d’aigua, un any on hi havia una
situació de sequera extraordinària i cada any, des de la
Direcció General de Recursos Hídrics i des d’ABAQUA, es
presenten projectes que estan finançats per fons ITS. Per tant,
bé, entre cànon de sanejament i ITS, doncs, imagini’s vostè
quina quantitat de recursos públics, des del 2015, es posen en
aquesta matèria. Per tant, l’ITS ja es dedica també a polítiques
hidràuliques entenent que les polítiques del cicle de l’aigua
també són polítiques que reflecteixen dins el medi ambient
d’aquesta comunitat autònoma.

I la capacitat de gestió, òbviament, qualsevol matèria que
sigui gestionada per l’administració pública ha de tenir
capacitat de gestió. I aquí li deix una altra carta damunt la taula,
estam segurs que la transferència d’aigua i la seva complexitat
estarà cent per cent garantida o serà millor garantida pels
consells insulars? Potser sí, potser sí. Per tant, si és així,
aquesta transferència s’ha de dur a terme, però estam segurs
que serà així? Per tant, la capacitat de gestió òbviament és un
fet extrapolable a qualsevol administració i a qualsevol
temàtica de gestió pública.

Vostè em tornava, no li tornaré explicar, satisfent també la
petició del president, però després m’ha tornat fer referència
al cànon, i jo només una reflexió, pensem i entenguem primer
com funciona el cànon de sanejament i després parlem sobre
què fer amb el cànon de sanejament, perquè la transferència
del cànon, que aquest conseller mai no s’ha negat a parlar-ne,
però sí que s’atreveix ja a donar doncs una opinió, la
transferència del cànon de sanejament s’ha de pensar molt bé,
no per no donar-la als consells insulars, sinó perquè el cànon
de sanejament segueixi sent un impost solidari que permeti
que ajuntaments molt petits d’aquesta comunitat autònoma
precisament puguin tenir estacions de depuració, perquè si no
és així no tendran capacitat d’inversió. 

El Pla de sanejament, efectivament, és a dir, avui és una de
les coses que he anunciat, que aquesta conselleria iniciarà un
pla de sanejament i de depuració de les Illes Balears, però el
que fem avui és que aquesta conselleria s’ha volgut avançar en
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el Pla de sanejament. El que hem fet aquests mesos, que avui
doncs en compareixença voluntària us he fet públic, doncs, no
deixa de ser una diagnosi inicial de quin és l’estat de depuració
utilitzant les darreres dades disponibles, i a partir d’aquesta
diagnosi inicial iniciam un pla de sanejament on es farà un
calendari de totes aquelles accions, que, en part, ja també els
he comentat, per tal de revertir els problemes reals que tenim.
I jo crec que això és la responsabilitat honesta que ara mateix
té la Conselleria de Medi Ambient i per extensió  també el
Govern de les Illes Balears. Per tant, evidentment, és un dels
anuncis que avui també podem fer. 

Coses que intentaré ser breu aquí perquè no tenen relació
directa amb la compareixença, vostè em demanava per la
planta d’assecatge dels fangs, el Govern està interessat que el
consell insular, d’acord amb el Pla director, faci aquesta planta
d’assecatge dels fangs, perquè el Govern tampoc no està
disposat a pagar el transport de fangs i tampoc no està disposat
a pagar d’una manera contínua, per exemple, els residus entre
Formentera i Eivissa, i ho fa. Per tant, crec que també és
honest que cada un, en base a les competències que té , les
executi; perquè parlam molt de transferència de
competències, però costa molt més parlar de l’execució quan
un té les competències. Per tant, en aquest sentit el suport del
Govern serà absolut, però evidentment la competència
d’execució, bé, la competència d’execució és del consell
insular. Per tant, jo al veïnat no hi puc fer obra, jo he de fer
reforma dins casa meva, i un poc, doncs, aquests
paral·lelismes entenen o permeten entendre també aquestes
situacions.

Ja per acabar, Sr. President, l’EDAR d’Eivissa, el ministeri
l’està executant, hi va haver un problema en el seu moment
dins la tramitació ambiental amb un canvi del traçat de les
canonades, com bé vostè coneix i em comentava. Òbviament
el procés d’execució, ja que la iniciativa és del ministeri,
d’aquest canvi de traçat i de les expropiacions associades, que
vostè també em comentava, els hauria de dur i els ha de dur el
ministeri. No obstant, i per mor també a la urgència que
entenem des del Govern de les Illes Balears, doncs, ens hem
ofert al ministeri en la mesura de les nostres possibilitats com
a comunitat autònoma, tot i que no ens pertoqui, a agilitzar i a
ajudar amb tots els expedients d’expropiacions. 

Per tant, també estam intentant pitjar al ministeri primer
perquè faci via, perquè com ha quedat manifest, el gran
problema o el major grau de problema de depuració a les Illes
Balears actualment està identificat a la depuradora d’Eivissa,
per tant, doncs accelerar també aquesta finalització d’aquesta
nova depuradora.

Finalment, el tanc de tempestes, jo també ho he dit, és una
iniciativa del ministeri, nosaltres estam a l’espera que el
ministeri ens doni la cessió, ens cedeixi les instal·lacions per
a nosaltres gestionar-les, ja hi ha les connexions elèctriques
fetes, a dia d’avui ja s’estan fent les proves, per tant, entenem
que serà un fet totalment imminent. Vostè em deia, jo em vaig
comprometre que estiguessin a final d’any. Jo vaig traslladar
el que el ministeri ens havia dit perquè record, li torn
recordar, que aquestes actuacions són fetes per part del

ministeri, no són fetes per part del Govern de les Illes Balears.
Jo crec que això és un fet també destacable i subratllable.

També li he comentat que aquest tanc de tempestes ajudarà
a pal·liar el problema dels vessaments directes al port, però
mentre l’Ajuntament de Vila no faci la separació de les seves
xarxes, aquests problemes en funció de la precipitació caiguda
podran seguir persistint, no amb tanta recurrència com ara, jo
en això estic gairebé convençut, però sí que es podran produir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de quinze
minuts en dues intervencions.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bona tarda. En primer lugar, agradecer la
presencia del conseller en comparecencia voluntaria. Mi
intervención será breve, simplemente para unas preguntas,
unas precisiones en torno a unas cuestiones que nos
preocupan como grupo, bueno preocupan, que nos interesan
como grupo parlamentario. 

Según la información que se puede recoger en la
documentación existente de la CAIB, de la conselleria, del
volumen total tratado en las diferentes depuradoras de las Islas
Baleares pues tal vez aproximadamente dos terceras partes de
ese volumen recibe un tratamiento terciario, aproximadamente
según los datos recogidos. El tratamiento terciario
entendemos que es interesante por su factor de reutilización,
es decir, el agua es un bien escaso, su disponibilidad a veces
está muy condicionada por los factores meteorológicos, por
el clima por tanto, y el buen uso que se haga de ese agua en
todo su ciclo integral, nos parece interesante. La reutilización
por lo tanto a través de los tratamientos terciarios nos parece
también fundamental para ese aprovechamiento beneficioso
para el conjunto de la población. 

En este sentido la pregunta sería si hay previsiones de
aumentar este volumen en esta legislatura o  en un tiempo
breve al menos. Es decir, ésta sería una de las preguntas.

Otra pregunta es ya más concreta, se refiere al ámbito de
Menorca, a la cual represento en mi grupo parlamentario. De
las depuradoras que hay actualmente en funcionamiento que,
como digo, su reutilización de esta agua es provechosa tanto
para el riego agrícola como para el riego de parques, jardines
y también incluso para los campos de golf. Es decir, utilizar
esa agua reutilizada siempre es ventajoso. Por lo tanto ,
insistimos que el tratamiento terciario es necesario,
entendemos que es importante y si es posible que aumente.

Entonces, la pregunta sería si hay previsiones de que este
número de depuradoras, no ya el volumen sino el número de
depuradoras con tratamiento terciario aumenten, si eso está
previsto. Y, en caso afirmativo, nos gustaría conocer, saber, si
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en este sentido el tratamiento terciario va a ser posible en el
EDAR de Maó, Es Castell, es decir, algo que ya se preguntó en
su momento y que quedó un poco pospuesto, dado su
aprovechamiento de estas aguas para la refrigeración de la
central térmica de Maó. 

No obstante, decir, como esto es una decisión temporal
mientras el cable con Mallorca acabe de instalarse,
entendemos que tal vez, después de acabar esta utilización de
agua para refrigeración de la central, tal vez hay un
planteamiento de atender esa demanda hecha por ambos
municipios, no tanto de Maó como Es Castell. Tenemos que
tener en cuenta que esas dos poblaciones prácticamente
recogen el 30% de la isla de Menorca. 

Luego, otra pregunta final, es decir que, claro, esto es una
comparecencia para hablar concretamente de los EDAR, de las
depuraciones de agua, ¿no?, pero yendo un poco más allá, es
decir, hablando del ciclo integral del agua, entendemos que
intervienen otros elementos en este ciclo integral del agua, el
abastecimiento, el saneamiento, todo lo que tiene que ver con
ese funcionamiento del agua, del recurso como agua. En este
sentido, tanto en Baleares como en otros muchos lugares del
Estado, en las últimas décadas la gestión de este ciclo ha sido
hecho por diferentes agentes, tanto públicos como privados.
En el caso de los privados, es decir, se ha encomendado a
empresas, a determinadas empresas, mediante los contratos de
gestión pertinentes, se han contratado, perdón, se han...,
encomendado a determinadas empresas privadas muchos casos
pertenecientes a multinacionales de distintos ámbitos, de la
construcción, de los servicios y tal. 

Como desde nuestro grupo parlamentario defendemos los
servicios públicos, entendemos que a nuestro modo de ver que
esto sería mucho más efectivo y menos costoso que esta
gestión fuera finalmente absolutamente o totalmente pública.
Entonces, la pregunta sería que si hay alguna previsión en este
sentido de internalización futura de este ciclo integral del agua
en todos sus elementos. 

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez, ha utilitzat 6 minuts i 2 segons.
Contestació per part del Sr. Conseller. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Jiménez. I, a més, vull agrair-li la seva pregunta o les seves
preguntes que totes estan relacionades, perquè certament
també ens permet introduir un debat que no està internament
lligat amb el procés de depuració en si, però sí amb la fase
posterior que és la reutilització. Aquest govern i aquesta
conselleria òbviament està totalment alineat a potenciar la
reutilització d’aigua. Està alineat per convicció i perquè creu
que aquest ha de ser el futur també del nostre cicle de
depuració, ho creu també perquè és un exemple clar del que

avui en dia anomenam, podríem anomenar economia circular,
és a dir, completar o reutilitzar una cosa que ja ha estat
utilitzada, en aquest cas seria l’aigua. Per tant, és un bon
exemple d’economia circular.

Vostè sap que des de la Conselleria de Medi Ambient, i
més a Balears amb una llei ja de residus que bàsicament està
d’alguna manera estructurada en base a aquest criteri o a
aquesta premissa, doncs, òbviament per part del Govern és una
línia de feina amb la qual ens sentim compromesos i sobretot
ens sentim convençuts.

De fet, li don una xifra perquè des de 2015 també s’ha
començat a treballar molt a incrementar la reutilització
d’aigua, no només depurada, sinó també qualsevol tipus d’aigua
i  a qualsevol sector econòmic, que també hem de pensar en
els grans consumidors d’aigua com pugui ser per exemple el
sector turístic i que facin circularitat de l’aigua que també
consumeixen.

En el cas que vostè em comentava, a la passada legislatura,
des de 2015 a 2019, s’ha incrementat a causa també per les
línies de feina encetades pel propi govern d’un 30% a un 45%
l’aigua depurada a aquesta comunitat autònoma. Per tant, ja es
du camí recorregut també en aquest sentit.

També és veritat, però, que hem de ser conscients de què
parlam quan parlam de tractaments terciaris, de què parlam des
d’un punt de vista pràctic, però de què parlam des d’un punt de
vista, per dir-ho de qualque manera, competencial. Al cap i a
la fi un tractament terciari és un tractament que es fa per a un
ús posterior a l’aigua depurada, per tant, s’ha de tenir un ús
addicional identificat per poder dur a terme tractaments
terciaris, perquè imaginem-nos, per posar un exemple, que es
fa una bassa no de reg, eh!, d’emmagatzement d’aigua depurada
i que aquesta bassa es va omplint d’aigua, perquè la depuració
no s’atura, i, per tant el cabal d’aigua depurada no s’atura de
sortir de la depuradora; si no hi ha una utilització de l’aigua
que es va emmagatzemant òbviament l’aigua acabarà vessant a
la bassa d’emmagatzematge.

Per tant, què vull dir amb això? Que perquè hi hagi un
tractament terciari que des del Govern intentam potenciar, una
reutilització d’aigua, sempre hi ha d’haver un ús addicional,
sempre, i aquest ús addicional ha de ser assumit, que ja hi ha
casos, pel beneficiari d’aquest ús, si és per a rec doncs per la
comunitat de regants o per la Conselleria d’Agricultura, si és
per regar un camp de golf doncs per la propietat del camp de
golf; estic parlant d’exemples reals ja aquí a les Illes Balears.

Arreu l’ús, sobretot a nivell continental, l’ús addicional
més comú és el rec. La realitat de les Illes per l’estructuració
diguéssim territorial que tenim i sobretot també per la
necessitat agrària o agrícola de l’aigua que s’utilitza, doncs, de
vegades les basses de rec no interessen perquè no tendran la
capacitat d’ús que requereix un terciari. Només faig aquesta
reflexió per saber que de vegades voler posar un terciari,
doncs, no és viable precisament perquè no tenim un ús
addicional que ens ajudi a donar sortida a la reutilització.
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No obstant això, que era un apunt, una reflexió més que res
per enquadrar de què parlam quan parlam de reutilització
d’aigua depurada, li repetesc que aquest govern, doncs, per a
aquest govern és una premissa que es potencia, que ja hem
aconseguit fer un increment important en quatre anys de
l’aigua reutilitzada a partir  de la depuració i que òbviament
seguirem treballant en aquest sentit.

Vostè em demanava si hi ha intenció d’incrementar el
nombre d’EDAR que pugui acollir-se a aquests sistemes de
reutilització. Totes les que siguin possibles. Qualsevol
possibilitat de reutilització d’aigua que puguem donar sortida
a l’aigua depurada d’una determinada estació de depuració i
que no compti avui en dia amb aquest sistema de terciari o de
reutilització, aquesta conselleria estarà totalment alineada i
d’acord, però necessitam aquesta demanda, necessitam que hi
hagi sectors, activitats o usos que ens permetin donar sortida
a l’aigua depurada i reutilitzada.

I ja per acabar, i si després m’he deixat alguna cosa doncs
la matisaré, el tema de la central tèrmica de Maó, és un
exemple de reutilització i és un exemple de reutilització que
també tanca altres cicles com pugui ser, per exemple, la
disminució d’emissions, en el cas de la central de Maó.
Actualment, l’aigua depurada s’utilitza per refrigerar les
turbines de la mateixa central de Maó i, per tant, també donar
peu i permetre la transició energètica en aquesta central. Per
tant, és un exemple de reutilització que no coneixíem a
Balears fins al dia d’avui, i que va sorgir de la possibilitat i de
la petició d’Endesa de poder reactivar aquest projecte el qual
s’ha dut a terme i ja s’executa.

I per tant, per això li deia, qualsevol iniciativa que ens
permeti reutilitzar l’aigua depurada serà benvinguda i, per tant,
també serà impulsada i suportada per aquest govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de quinze minuts, amb
dues intervencions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, conseller, y gracias por
su comparecencia. Voy a ser todavía más breve que mi
compañero de Unidas Podemos, puesto  que he ido
simplemente tomando notas durante su presentación y tenía un
cierto número de preguntas que me gustaría simplemente que
me contestara.

Primeramente, cuando hablamos, por ejemplo, de
separación de aguas fecales y pluviales, pues yo sé que, por
ejemplo, en Sant Josep de Sa Talaia, que es un caso que
conozco bien, pues tenemos problemas todos los años o
tienen problemas todos los años en los que, por ejemplo, en
cuanto hay mucha lluvia pues se vierten las aguas fecales al
parque natural de Ses Salines y evidentemente causa un gran
problema, y eso ocurre sistemáticamente una, dos veces al
año, entonces ya afecta al parque, afecta a los agricultores y,

en fin, bueno, pues cada vez se envía la pelota el Gobierno, la
municipalidad, en fin, que simplemente es un problema que
existe.

Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad del
agua en Formentera a nivel de depuración, según estudios que
se han hecho aparentemente el agua que sale de la depuradora,
la calidad del agua hace que, en realidad, afecta a la vida de la
posidonia y en realidad afecta y mata parte importante de las
praderas de posidonia. También si tuviera un comentario.

También a este nivel, por ejemplo, en Eivissa se  ha
calculado que solamente el 40% del agua tratada realmente se
vuele a expulsar al mar realmente depurada, entonces
simplemente quería que me dijera si esas cifras son reales, si
no son reales, el porcentaje real de agua limpia que se echa al
mar, porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en
Talamanca he visto que no respondió correctamente o
completamente a la pregunta que hizo mi compañero del PP,
pero las aguas que se expulsan pues en realidad no son aguas
depuradas o solo lo son en un cierto porcentaje que no es muy
elevado.

A nivel del canon de saneamiento, su explicación y su
punto de vista ha sido bastante preciso, o sea que no voy a
volver a entrar en él, simplemente pues que, si se está
negociando con los consells y va a haber una negociación,
pues a lo mejor, efectivamente, es un tema para incluir.

Habló también de la depuradora de Eivissa y 51 millones
de euros que se están invirtiendo, pues me gustaría a ver si
podría decirme también cuál es la situación exacta, porque esa
depuradora lleva pagada, su desarrollo lleva pagado bastante
tiempo.

Como usted ha indicado, también sabemos que la
competencia del agua es municipal, los consells están
pidiendo que se traspase su gestión; bueno, yo he oído lo que
usted ha querido decir sobre cómo se gestiona, cómo se paga,
cómo se divide el canon, pero, bueno, lo que yo pienso es que
si lo piden los consells será porqué han evaluado su capacidad
de gestión y de financiación y, entonces, pues a lo mejor
habría que proseguir, pero, evidentemente, cuando se
traspasen sistemas hay que tener que una depuradora hay que
traspasarla actualizada y, evidentemente, poder traspasar la
financiación que permita una gestión real de esa depuradora.

Y luego simplemente quería indicarle, bueno, ha indicado,
nos ha dicho que están preparando un plan director sectorial
de depuración y saneamiento de agua que será redactado, pues
yo simplemente quería pedirle que a lo mejor sería bastante
útil, muy útil, de hecho, que para preparar un plan de este tipo
pues pudiese consultar a otros partidos políticos. Yo,
personalmente, y ya lo sabe porque lo hemos hablado, yo le
tiendo la mano, nuestro grupo, para poder aportar algo, lo digo
porque siempre es útil, porque ya sabe cómo funciona esto:
hoy va un partido, tiene un plan sectorial, todo el mundo lo va
a criticar, y cuando luego cambia el viento, pues se destroza y
se vuelve a empezar; a lo mejor pudiendo poner ideas partidos
que están al poder, pero algún partido que no lo está pero que
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tiene buenas ideas, pues a lo mejor puede ser positivo para
todos.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal, ha utilitzat 4 minuts i 10 segons. Té
la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Benalal, per la seva aportació, pel seu to i som coneixedor
també de la seva preocupació, que sempre vostè ha mostrat
envers aquesta temàtica, i també del to constructiu. Intentaré
també respondre tots els punts que m’ha comentat.

Em parlava del problema de Sant Josep i el coneixem des
de la conselleria, com vostè pot imaginar, perquè és un
problema que, com bé també vostè apuntava, reverteix
directament sobre el mateix parc natural i, per tant, com a
òrgan gestor d’aquest espai natural protegit és un tema que
coneixem i que patim. Si em permet l’expressió la conselleria
en aquest sentit o el parc natural és un afectat més d’aquests
problemes de vessament.

I aquests problemes de vessament, vostè ho ha descrit molt
bé, i també serveixen per descriure com a exemple la realitat
en la qual ens trobam en moltes ocasions i que jo també he
intentat expressar o exposar al llarg de la meva intervenció,
que és el problema de les xarxes unitàries; perquè, com bé
vostè comentava, el cas de Sant Josep és prou paradigmàtica,
sempre està lligat a moments o a períodes de pluges intenses,
concentrades en un espai curt de temps. I el que succeeix és
que l’aigua pluvial comparteix les canonades de les fecals i fan
que arrebossin, i arrebossen i tenen vessaments directes, entre
d’altres zones, al parc natural, però també som coneixedor que
fins i tot a parcel·les o a finques privades, i ho dic amb
coneixement de causa ja que a la passada legislatura, com a
director general d’Espais Naturals i Biodiversitat va ser un
dels temes que de manera recurrent vaig haver d’afrontar i
treballar amb l’Ajuntament de Sant Josep. Que em consta
també que l’Ajuntament de Sant Josep precisament cerca on
té ell l’origen del problema, són orígens, són feines que de
vegades són complicades, perquè seguir la complexitat d’una
xarxa de clavegueram no sempre és fàcil, però sí que
l’Ajuntament de Sant Josep em consta que treballa en aquest
sentit.

Però és un bon exemple per reflectir un poc, precisament,
quina és la situació de la qual deriva la presència de xarxes
unitàries en aquest sentit.

La depuradora de Formentera, també li agraesc molt
aquesta pregunta. Miri, duem mesos parlant amb el Consell
Insular de Formentera, ja que el consell insular ens postulava
que l’aigua que els surt en el terciari precisament no acomplia
o no era de bona qualitat. Nosaltres els manifestàvem, per

activa i per passiva, que les analítiques les quals jo també avui
he emprat per fer aquesta compareixença ens sortien que la
depuradora en si, el procés de depuració funcionava.

Després de seguir indagant en les dades, i les vàrem
trametre totes al mateix Consell Insular de Formentera, es va
identificar que el problema que té la depuradora és una alta
càrrega en DQO, per tant en elements químics dins la seva
xarxa de clavegueram. I això jo mateix ho vaig poder tractar a
una reunió bilateral la setmana passada amb el conseller
insular de Medi Ambient, el Sr. Antonio Sanz, on parlàrem i
em va exposar, en primera instància, que havien vist
perfectament que el problema no era la depuradora sinó que
era la càrrega d’elements químics que té la xarxa de
clavegueram, cosa que, des de la conselleria, ja els apuntàvem,
però hem fet una feina conjunta interessant amb el Consell
Insular de Formentera precisament per identificar el
problema, i ara doncs intentar trobar solucions, d’acord?

I ara el consell insular treballa per veure quin és l’origen
d’aquesta càrrega de DQO que ens arriben a la depuradora en
el moment de la depuració.

I també un altre exemple real, fictici, que ha passat fa pocs
dies, que les problemàtiques derivades moltes vegades ens
trobam, i aquest, repetesc, és un exemple de fa molts pocs
dies, que el problema és la qualitat d’aigua que arriba a la
depuradora. I en el cas de Formentera aquesta aigua tenia una
càrrega de químics superior als llindars permesos per la
normativa aplicable.

Un matís, jo també és un tema que no hi he indagat molt
perquè tenia el temps que tenia, i és: què és un emissari? Jo
crec que també és important parlar clar, què és un emissari?
Un emissari és una conducció que allibera l’aigua d’una
depuradora que no és reutilitzada, i aquí tenim emissaris
submarins perquè no tenim rius, però les depuradores
continentals no es beuen l’aigua que depuren, també l’aboquen
en àmbits terrestres, la infiltren, per tant, n’hi ha que estan
molt pitjor que nosaltres, o la tiren als rius. És clar, un
emissari el que fa és alliberar aigua depurada, això ho hem de
tenir clar, un emissari no allibera aigua no depurada, un
emissari allibera aquella aigua que ja ha passat un procés de
depuració.

I no ens hem de confondre que els vessaments fecals que
hi pugui haver, per exemple a Vila, venen de l’emissari, perquè
en el cas de Vila, precisament, és un exemple que vessa aigua
que, com els he dit, no ha arribat ni a la depuradora, vessa
directament de la xarxa i dels sobreeixidors del port. Per tant,
és important tenir en compte què és un emissari.

I després, és important també tenir en compte que una
imatge d’aigua marronosa que surt d’un emissari no és una
imatge d’aigües fecals. Hi ha un contrast de xoc químic entre
aigua dolça que surt i l’aigua salada que el que provoca,
precisament, és el color d’impacte que surt de l’aigua d’un
emissari.
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Hi ha un vídeo que, si no ho record malament, és en el cas
de Sóller, on hi ha un bussejador, hi ha bussejadors que se’n
van a l’emissari i agafen una mostra d’aigua, aparentment
marró, surten a la superfície i aquesta aigua és transparent. Per
tant, no hem de confondre aigua depurada que surt per un
emissari amb vessament d’aigües fecals.

I també li agraesc que m’hagi demanat aquesta pregunta
perquè també dóna peu a aclarir aquests conceptes.

Les negociacions amb els consells insulars, li contestava
també al diputat del Partit Popular, bé, estam a l’espera de
poder començar oficialment aquestes reunions, aquesta
negociació formal; jo  mateix ho he contestat en seu
parlamentària a qualque pregunta que se m’ha fet en el Ple del
Parlament, que aquest govern i aquest conseller estan
totalment disposats, si els consells insulars així ho
requereixen, a començar a negociar. De moment, els he de dir
que no he dut a terme cap tipus de reunió, sí que, si no vaig
malament, no ho tenc molt clar, però..., no tenc molt clar el
dia, vull dir, tenc ja concertada una reunió amb el president
d’Eivissa, entenc que per començar a parlar d’aquestes
temàtiques i que, per tant, fins al dia d’avui encara no he tengut
cap reunió respecte d’aquesta qüestió.

I ja, finalment, bé, les dues darreres coses que vostè m’ha
dit, la situació de l’EDAR d’Eivissa, crec que abans ja l’he
comentada, ens trobam ja en un procés d’execució per part del
ministeri, dins la interferència amb la tramitació ambiental hi
va haver un canvi de traçat que no va passar per exposició
pública, això ha retardat la tramitació; i, tot i la competència
del ministeri, des de la conselleria, com els comentava abans,
i també atenent la urgència que entenem que aquesta
depuradora té, doncs ens hem ofert per poder agilitar els
tràmits quant a les expropiacions i, per tant, accelerar el
procés de finalització d’aquesta depuradora.

I ja finalment, el darrer aspecte que vostè em comentava,
que és el pla director de sanejament, gràcies per l’oferiment,
el recollim amb agraïment, i, òbviament, primer de tot serà un
document que en el seu moment passarà per exposició, dins la
seva tramitació, i que, per tant, aquí hi haurà possibilitat de
participació de tota la societat en general, però, en tot cas, i
recollint també el seu interès, em pos a disposició per poder-
ne parlar amb vostè i el seu grup parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula, per a primera o única intervenció, el Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, agrair-li la
seva assistència voluntària a aquesta comissió i també a part
del seu equip que l’acompanya en el dia d’avui. I també aprofit
per desitjar una prompta incorporació als diputats que VOX
que avui es troben absents.

Per començar amb la meva intervenció, vull recordar que
un dels eixos centrals que des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca ens reafirmam també en medi ambient és el paper de
l’Estat en les inversions en infraestructures, també en les
infraestructures de sanejament i en les de depuració. I també,
evidentment, amb un missatge clar el qual no és nou, és un
missatge que durant els Acords pel Canvi ja el vàrem articular,
del llindar que tendrien les polítiques dels Acords pel Canvi o
dels futurs acords, que són els Acords de Bellver, si aquest
tema, el tema de l’infrafinançament, no millorava. I el cicle de
l’aigua, evidentment, tot el cicle de l’aigua no és absent en
aquest problema d’infrafinançament que tenim actualment i
que arrossega també una base històrica.

Jo, primer de tot, voldria felicitar-lo per un parell de
qüestions, la primera és per la política d’aigua que vostè du a
terme i també per la política d’aigua que es va dur a terme a
partir de l’any 2015, jo crec que una política en recursos
hídrics amb una base tècnica i una política d’aigua
estructurada, progressiva, transparent i no funcionant a cops de
titulars o amagant les dades. Vostè crec que ho ha explicat
amb tres eixos, ha volgut manifestar tres característiques: una,
que era la quantia pressupostària en obra nova, o més obra
nova; el manteniment i la conservació; i la planificació i la
redacció de projectes.

Jo n’hi afegesc un que vostè també ha dit, que és la
reducció des d’ABAQUA, perquè és l’òrgan que executa i
reduir aquest deute crec que permet una agilitat administrativa
a l’hora de poder executar tots aquests projectes els quals, si
no s’hagués produït, avui en dia seria difícil.

Per tant, polítiques permanents en aigua, i això crec que és
el missatge o part del missatge que vostè ens ha traslladat i no
sols recordar-nos de l’aigua quan ens trobam en època de
sequera o quan arriba l’època d’anar a la mar a nedar, per tant,
és important aquesta permanència en les polítiques d’aigua.

També ha donat, vull dir  que un dels temes dels eixos
centrals de la seva intervenció ha estat que vuit depuradores no
acompleixen els requisits d’abocaments, el 12% del total
d’abocament de sortida, en sortida, i que el 92% d’aquest 12%
pertany a l’EDAR d’Eivissa, és a dir, vostè aquí, a la seva
compareixença, detecta quins són els problemes principals i
també ens reflecteix que d’aquestes vuit, set superen també el
valor límit d’entrada d’aigua residual. És a dir, per una banda,
vuit depuradores, si no vaig malament, el que ha dit, vuit
depuradores que no acompleixen el requisit d’abocament de
sortida i d’aquestes vuit, set superen el valor límit d’entrada
d’aigua residual. Per tant, repetesc, enhorabona per la detecció
i la planificació d’actuacions, perquè vostè també ha dit que
sobre aquests vuit problemes hi ha vuit propostes d’actuació.

Ara bé, el seu destí crec que va lligat també a la capacitat
de càrrega d’aquestes illes, i ho llig un poc també amb un tema
que és d’actualitat, el tema dels projectes d’ampliació de
l’aeroport, de la manca o de la nul·la cogestió que tenim
també en matèria de ports, i també del creixement urbanístic.
Jo crec que el seu destí va lligat a aquest, i ho deix així com a
mode de reflexió per a la part final.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 17 / 11 de març de 2020 245

Li voldria fer una sèrie de preguntes concretes: les
depuradores que reben aigües residuals per sobre dels llindars
legals, que vostè ha dit que entenc també de la capacitat de la
depuradora, vostè ha parlat d’un 46,5% del total d’aigües
residuals, de 40 depuradores, si no vaig malament, si vostès
tenen dades, com a conselleria, de l’estacionalitat d’aquestes
dades, si són d’una temporada concreta, evidentment em
referesc a si en època turística aquestes dades es disparen
excessivament o estan més o manco proporcionades durant
l’any.

També, ha fet una menció dels indicadors de posidònia
oceànica, i li volia demanar, ja és un tema personal, perquè,
darrerament, no he vist molta informació respecte d’això,
sobre el projecte de cultiu i replantació de posidònia en aquest
conveni, un conveni amb Red Eléctrica, el qual crec que es va
signar el 2018 i que era per a quatre  anys. Per tant, com
evoluciona aquest projecte de replantació de posidònia a la
badia de Pollença i, sobretot, si té viabilitat. I si sembla que
pugui ser exportable a altres indrets de les Illes Balears que
també han tengut una pèrdua de posidònia.

La tercera pregunta que li volia fer era un anunci polític
concret que vostè ha dit i crec que també és un dels titulars, és
a dir, el pla director sectorial de sanejament i depuració, crec
que és una bona notícia i li volia demanar un poquet el
contingut d’aquest pla director sectorial: quins elements,
quins aspectes més estructurals regularà. I faig referència a
una sèrie de problemes que vostè ha comentat, és a dir, vostè
ha parlat de problemes amb les connexions directes al
clavegueram per part d’activitats industrials, d’abocaments
d’aigües de fosses sèptiques o abocaments de residus orgànics
d’escorxadors, si aquest pla director sector podrà abordar amb
instruments aquestes problemàtiques que tenim.

Crec que també, la nova EDAR de Vila és una gran notícia
i evidentment vostè ja hi ha fet referència i a la persistència
que ha tengut la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears davant l’Estat, crec que aquest és el camí, és
el camí perquè tenim altres línies d’actuació de medi ambient,
més enllà també del cicle de l’aigua en què necessitam aquesta
persistència per poder aconseguir de Madrid infraestructures
que són essencials o línies d’ajuda.

I entr a una referència que vostè ha fet del pacte de l’aigua,
vostè, és a dir, és una valoració, si troba o seria convenient que
la Conselleria de Medi Ambient pogués articular
transversalment una línia de feina amb els consells insulars,
amb l’Estat, per tal de garantir línies de subvenció o línies de
finançament perquè els ajuntaments realment puguin fer front
a les infraestructures d’aigua que són de la seva competència.
Vostè ha especificat un problema concret, com és el tema de
la separació  d’aigües pluvials i fecals, entre d’altres, com
puguin ser, ja ho sabem, en època de sequera hi va haver tota
la pèrdua d’aigua que patien les xarxes municipals, i es va fer
una feina des del Consell de Mallorca per complementar
línies d’ajudes o puntuar si aquests projectes hi eren, crec que
altres consells insulars també ho feren.

Crec que un paper que podria tenir la Conselleria de Medi
Ambient en aquest cas és instar les administracions, consells
insulars o Estat, a abocar esforços en aquest sentit, perquè els
ajuntaments realment puguin fer front a aquesta greu
problemàtica.

Després, una reflexió, arreglam un problema que ens ve
d’enrera, o sigui, vostè ha detectat vuit problemes concrets,
n’hi ha d’altres, però vuit problemes concrets en depuració i
sanejament d’aigua i hi posa mesures, però aquests problemes
venen d’enrera i venen molt d’enrera, amb una població i
població flotant que és la que és; és clar, jo la reflexió que li
faig és: si ara tenim AENA amb el seu DORA que ens diu que
per a l’any 2025 incrementarem el nombre de passatgers de
29,8 milions a 34 milions, com podem fer front a això? És a
dir, i aplaudesc la conselleria, aplaudesc la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears que hagi exigit aquest estudi de
càrrega el qual crec que és importantíssim, importantíssim, és
a dir, les portes d’entrada de ca nostra estan obertes, no les
gestionam, no tenim cap element ni de gestió ni de cogestió,
ni tan sols cogestió, i és difícil tot el dia apedaçar problemes
que venen del passat quan d’aquí a cinc anys ens diuen que
incrementarem en 4 milions de passatgers.

Per tant, crec que és necessari i crec que també seria bo
dins el discurs polític de la Conselleria de Medi Ambient
exigir aquest estudi de capacitat de càrrega, crec que ha de ser
integral, i quan dic integral no només són qüestions d’aigua,
també de residus, de mobilitat, etc., i sobretot també disgregat
per municipis, perquè això pot ser una eina fantàstica perquè
els municipis puguin dur a terme un planejament correcte
d’aigua i també un planejament urbanístic com toca.

Respecte de comentaris durant el debat que s’ha dut a
terme, crec que he sentit qualque comentari de qualque grup
que feia referència que vostè ha citat èpoques que pertanyien
a la prehistòria; jo, és clar, sé que les al·lusions anaven al
2011-2015, però és que del 2011 al 2015 fa cinc, nou anys,
és a dir, no era la prehistòria, prehistòrica era la gestió que es
va fer en matèria d’aigua, etc.

I també s’ha apuntat que, bé, aquest grup polític també ha
parlat o  ha pobrejat, pobreja constantment de la gestió que
feren i ho duen al tema de la crisi, i jo, és a dir, ho dic i ho he
dit més d’una vegada, aquella època era difícil de gestionar,
era difícil de gestionar, evidentment a un moment de
decreixement econòmic, a un moment complicat; ara,
evidentment, i ho torn dir, en aquests moments els diàlegs i el
consens són importantíssims, són importantíssimes les
polítiques domèstiques que fas dins les Illes Balears i tenir
clar que si has de podar poda per les branques, no podis per les
arrels, i crec que la línia de poda va anar més per les arrels que
no per les branques.

I també crec que un dels pecats entre el 2011 i el 2015 va
ser retre una cortesia absoluta a les decisions que es prenien
de Madrid, les dues lle is Montoro varen atribuir tota la
càrrega, tota la responsabilitat als governs autonòmics i als
ajuntaments i deixaren l’Estat amb una capacitat lliure de
pressupost i d’execució de pressupost, i això, això, quan
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l’Estat ha estat la unitat administrativa amb més deute, molt
per sobre de les comunitats autònomes i molt més per sobre
dels ajuntaments. Crec que va ser un dels grans pecats, que
durant aquella gestió hi hagués una actitud de submissió de
Madrid i d’assumpció de totes aquelles polítiques que
s’enviaven des de Madrid.

Després també s’ha apuntat que manquen recursos humans.
Jo crec que en són conscients que, per exemple, a Recursos
Hídrics dons més recursos humans ajudarien a prendre
decisions més ràpides, a poder executar més ràpid i crec que
això és important apuntar-ho de cara al futur; però, és clar,
també estaria bé, vull dir si el conseller ens pot recordar un
poc les polítiques de contractació que s’han dut a terme durant
aquests cinc anys, i si se’n pot recordar vostè de les polítiques
de contractació que es varen fer del 2011 al 2015, que varen
ser en negatiu, perquè la política va ser d’acomiadar gent.

I, per últim ja, a títol d’humor, tothom ho sap, jo vaig ser
dos anys i mig a la Conselleria de Medi Ambient, dins
Agricultura i Pesca, i crec que per a un no versat en aquests
temes, com era el meu cas, conviure amb el discurs tècnic,
amb el nivell tècnic que hi havia amb aquella quantitat de
sigles i d’acrònims que circulaven per aquella conselleria, tant
en matèria de biodiversitat com en aigua com en agricultura i
en matèria d’aigua, com EDAR, IDAM, EBAR, etc., allò es
convertia, des del meu punt de vista, en un big-bang teoria de
conselleria que era, per als no versats en el tema, difícil
d’assumir, però és que avui he sentit dos termes nous i
m’agradaria si el conseller em pot verificar que són termes
tècnics, OFNI i OFNA; és a dir, objectes flo tants no
identificats o no autoritzats, jo aquest m’ha sorprès, aquest sí
que no l’havia escoltat, però si s’ha d’incorporar dins el
llenguatge científic o tècnic de la conselleria s’incorpori.

Només dir que, evidentment, allà on hi ha hagut pactes,
governs de pacte progressista en els municipis, quan hi ha
hagut aquests OFNI o OFNA a la mar el que s’ha fet ha estat
aixecar una bandera vermella, i no com en anteriors ocasions
que la bandera vermella no s’aixecava, i si no s’aixecava la
bandera vermella semblava que no hi havia un problema, quan
hi era igualment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà, ha utilitzat 14 minuts i 13 segons, sí, et
queda no-res.

Contestació per part del representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Ferrà, també
per aquesta exposició tan transversal que ha estat, veig que ha
estat atent a la intervenció perquè la veritat és que ha recollit
moltes de les coses que s’han dit i, a més, amb un grau de
detall important.

Intentaré també, com sempre, fer dos cèntims de tot el que
s’ha posat damunt la taula per part seva, i vostè, crec, si no ho
record malament, que ha començat parlant del paper de l’Estat
en inversions, en general, però també en les concretes o
referides al cicle de l’aigua. Són imprescindibles, la
participació de l’Estat en les polítiques hidràuliques és vital i,
per tant, l’ajuda que necessitam com a comunitat autònoma, en
general, és important, i el cas del cicle de l’aigua és un tema
extremadament significatiu i que, de fet, necessitam d’una
manera important.

Li he de dir també que des de la passada legislatura, el
conseller Vidal i també jo mateix en aquesta legislatura, els
primers mesos, doncs ja duem un camí treballat amb el
ministeri per a la transició ecològica quant a convenis de
l’Estat en temes de polítiques hidràuliques, de depuració,
també de domini públic hidràulic, torrents, i que, per tant, jo
mateix ja he demanat una reunió la qual esper que puguem
tenir, a falta de confirmació, en poques setmanes amb la
mateixa ministra per parlar únicament i exclusivament d’aigua.
I per tant, seguir exigint que l’Estat signi amb la comunitat
autònoma convenis per tal d’adquirir aquest compromís de
finançament en polítiques hidràuliques i en bona part també en
depuració. Però convinc amb vostè que és extremadament
necessària la implicació directa de l’Estat, venim d’un temps,
tots ho sabem, d’una incertesa i d’una inestabilitat política a
l’Estat espanyol important, i, per extensió, també d’una
inestabilitat encara existent a nivell pressupostari, però ara
entenem que és el moment de fermar aquests compromisos,
ara que som a les portes de l’aprovació, esperem, d’uns
pressuposts generals de l’Estat, que totes aquestes peticions
quedin també reflectides dins les partides que es puguin
aprovar en el Congrés dels Diputats.

I aquest és també un compromís d’aquest conseller, de
persistir en aquestes línies.

Vostè també comentava que, certament, la feina que s’ha
fet avui o que s’ha fet des del principi de legislatura, i que avui
culminam a nivell d’exposició pública amb la compareixença
que hem dut a terme, doncs una de les coses més importants
que s’han fet, i que hi estic d’acord, és que hem identificat els
problemes reals que tenim i que hem de fugir, o que jo crec
que amb aquesta informació podem defugir d’aquests
discursos que la depuració a les Illes Balears és un desastre,
perquè aquest discurs no és cert. La depuració, com els he dit,
és la solució, és la solució, el tema és d’identificar certament
on hi ha els problemes i, a partir d’aquí, dissenyar el full de
ruta amb accions concretes, que també ja executam, a curt, a
mig i a llarg termini.

I per tant convenim en aquest sentit que certament és una
de les aportacions que jo crec que, per primera vegada a la
història d’aquesta comunitat autònoma, es fa un exercici de
diagnosi com aquest en tema de depuració i sanejament.

I vostè ho relacionava, després ho ha tornat fer, i englobaré
la resposta en aquest moment, ho relacionava amb que part
d’aquests problemes puguin també relacionar-se a nivell
genèric amb el que es coneix com a capacitat de càrrega. I és
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hora de començar a parlar d’una manera directa i honesta, i la
capacitat de càrrega determina molts problemes que té aquesta
comunitat autònoma i, sense cap tipus de dubte, determina o
condiciona també els problemes de depuració i
d’estacionalitat d’aquestes estacions de depuració.

I no és l’únic problema que determina, vostè parlava també
de la capacitat de gestió  que tenim per gestionar aquesta
capacitat de càrrega, com a comunitat autònoma no en tenim
cap perquè les portes en aquesta comunitat autònoma estan
totalment obertes i el Govern de les Illes Balears no té cap
capacitat de gestió. I això té problemes reals, té problemes
també amb la suficiència hídrica, no hi ha aigua per abastir de
vegades la població actual, no la potencial, l’actual. I això és
molt concret de l’illa d’Eivissa, a moments de períodes
estiuencs, amb moltíssima pressió humana a l’illa d’Eivissa i
amb unes condicions d’estrès hídric molt importants no tenim
gairebé capacitat de poder abastir aigua a la població existent.
I això és un problema real, agradi o no agradi, sigui fàcil o
difícil de gestionar, però aquesta és la situació.

I aposta, també en aquest sentit, i potenciant l’esperit de
prevenció i de planificació, aquesta conselleria aquest any ha
estat el primer any que de manera preventiva ja s’ha reunit amb
tots els ajuntaments de l’illa d’Eivissa per tal d’intentar regular
la demanda d’aigua que faran de cara a l’estiu que ve, perquè,
si no, ens trobarem amb situacions difícils  de gestionar, i
aquesta és la realitat de la capacitat de càrrega.

I jo crec que hem de parlar, i ho he dit moltes vegades,
hem de començar a parlar de límits, però sense tabús, perquè
la situació que ens trobam sobretot en moments estiuencs és
una situació preocupant, per a depuració, per a abastament
d’aigua, però també, per exemple, en temes de residus. El
darrer estudi que s’ha fet per part de la Fundació Rezero,
també en col·laboració per part de la Conselleria de Medi
Ambient, manifesta d’una manera nítida un creixement
exponencial de generació de residus en l’estiu i una
disminució dràstica en l’estiu del reciclatge d’aquests residus,
i ho lliga evidentment a la pressió humana i, en aquest cas,
també a la pressió turística que reben aquestes illes.

Per tant, òbviament, els temes de depuració no són una
excepció dins aquest parany general que anomenam capacitat
de càrrega.

I per tant, òbviament també, doncs sí, no les tenim
desglossades, però òbviament hi ha dades estacionals, entre
d’altres coses són les que han servit també per donar els
resultats  genèrics de la compareixença d’avui i òbviament
aquestes dades estacionals també posen de manifest algunes
coses que, com a mínim, s’hauran de seguir treballant i
estudiant, com, per exemple, també, que en temporada
turística s’incrementen, sembla ser, molt els residus dins
l’aigua que arriba a les depuradores provinents de la
restauració, parlam de greixos, parlam d’olis de cuina, i que,
per tant, això, evidentment, és algú que aboca tots  aquests
residus, perquè hem de parlar de residus dins la mateixa xarxa
de clavegueram.

I qui és l’afectat? Doncs, la depuració d’aquestes illes. I
això ho hem de començar a dir, això ho hem de començar a dir
perquè sols des del reconeixement i des de treballar d’una
manera corresponsable podrem posar solució real als
problemes que tenim identificats.

Em demanava pel projecte del Bosque Marino, que és un
projecte que vostè esmentava on la Conselleria de Medi
Ambient hi té una participació directa, és un projecte que, com
bé vostè sap, està executat per part de Red Eléctrica,
l’IMEDEA i el CSIC i la mateixa conselleria, funciona prou
bé. És vera que és un projecte totalment pioner en el món, per
primera vegada s’ha sembrat posidònia directament dins el
medi marí, s’havia experimentat en laboratori però no s’havia
dut mai al medi natural, al medi marí, en aquest sentit,
funciona prou bé. Els resultats preliminars que s’obtenen són
prou optimistes.

És vera que la prova pilot es va fer, com vostè coneix, a la
badia, a la zona militar de la badia de Pollença, és una zona
amb aigües molt tranquil·les, estan molt protegides i, per tant,
ara la segona fase seria intentar extrapolar aquest projecte a
altres zones i també a zones amb una hidrodinàmica un poquet
més activa per veure si les sembres de posidònia resisteixen
també el vaivé de l’onatge, però sí que és vera que els resultats
van prou bé.

El pla director de sanejament, també vostè me’l
comentava, dir que el pla director de sanejament ja té molta
feina avançada i la feina avançada és, en part, precisament la
que hem presentat avui, que és: primer de tot, per posar
solucions, hem de conèixer quin és el problema, i avui tenim
informació de la qual no disposava aquesta comunitat
autònoma extremadament detallada, amb dades fins a l’any
2019, que ens fan una diagnosi de quin és l’estat de depuració.
Però volíem anar més enllà i volem tenir també una diagnosi
de quina és l’estat de conservació d’aquestes depuradores.
Quan tenguem aquesta informació que està ja prou avançada,
doncs s’utilitzarà aquesta informació per fer aquesta diagnosi
i bàsicament, i com també vostè apuntava, aquest Pla director
sectorial, identificarà quina és la situació, quines són les
problemàtiques i òbviament quines són les solucions i també
qui s’ha de fer càrrec d’aquestes solucions, per intentar també
doncs desenvolupar aquest marc del pacte per l’aigua i
identificar a nivell competencial qui s’ha de fer càrrec de les
diferents actuacions.

La depuradora de Vila també ja n’he parlat, però sí que és
cert que hi ha hagut una gran persistència i insistència per part
d’aquesta conselleria al ministeri. Jo mateix personalment tant
en reunions físiques, com també en conversacions
telefòniques, he insistit molt i he parlat molt i estic
pressionant molt a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. I bé,
va avançant i de fet, i de fet, ens seguim oferint per intentar
poder ajudar el ministeri a poder agilitar tots els tràmits.

Parlàvem també del finançament, ha tornat parlar del
finançament de l’Estat, ja li he dit que és imprescindible i
també evidentment una priorització d’inversions per part de
totes les administracions competents, i aquí és important que
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òbviament consells insulars i ajuntaments també doncs,
incentivin inversions que vagin a poder esmenar les
problemàtiques en temes de sanejament que estan sota les
seves competències.

Després ha tornat parlar un poc dels límits, que des de la
conselleria doncs també apliquem el discurs dels límits i de
la capacitat de càrrega. Bé, no és que es faci d’una manera
voluntària, és que es fa d’una manera inajornable, o començam
a gestionar aquestes illes pensant en la conservació futura dels
seus recursos naturals, o no tendrem illes. I això jo crec que
ja no són sols discursos, són evidències que de cada vegada
tenim de manera més recurrent i més virulenta i ens hi estam
enfrontant de cada vegada més.

I una petita memòria retrospectiva dels darrers cinc anys,
l’única cosa que ens ha respectat en aquesta comunitat
autònoma en els darrers cinc anys i esperem que sigui per
molts anys més, són els grans incendis forestals. Hem tengut
caps de fibló, hem tengut sequeres, hem tengut torrentades,
hem tengut inundacions interiors, hem tengut processos de
tempestes costaneres, cada any ha passat alguna cosa en
aquesta comunitat autònoma i cada any seguirà passant. Som
a uns dels centres neuràlgics dels efectes potencials del canvi
climàtic i això no ho diu un conseller, sinó que ho diu tot un
cos científic des de fa molts d’anys. Per tant, o començam a
gestionar les Illes Balears tenint en compte els recursos
naturals i la seva conservació, o no tendrem illes.

Parlava de la Llei Montoro. La Llei Montoro, entre
d’altres coses, ha afectat en molts de sentits, però una de les
coses que precisament, i  això t’ho diuen els batles
directament, una de les coses que ha afectat és que constreny
moltíssim als ajuntaments la seva capacitat d’execució i
d’inversió . Hi ha ajuntaments amb superàvit que no poden
invertir precisament per aquesta llei, i l’Estat, sigui qui sigui
el color polític i, per tant, el color polític que hi ha ara, ha de
modificar aquesta llei, perquè si no agilitam la capacitat
d’execució pressupostària, en aquest cas dels ajuntaments,
aquesta immobilitat seguirà persistent, i, per tant, no tendrem
capacitat ni d’inversió, ni d’execució.

I ja també a mode d’humor, allò dels objectes flotants no
identificats, crec que he entès a què es referia el Sr. Diputat,
però no ho diré perquè no quedi reflectit també al Diari de
Sessions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de quinze minuts, amb una o dues intervencions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sr. Mir, per haver vengut en aquesta compareixença, vostè i els
companys del seu equip que han vengut, per parlar-nos de la

depuració i el sanejament a les nostres illes. Ens ha donat
moltes dades, moltes dades que quedaran reflectides en el
Diari de Sessions i que evidentment hem d’anar estudiant.

Des del nostre grup parlamentari no només aquesta
legislatura, s inó també dins la legislatura passada, ens
preocupa aquest tema. S’han fet diferents propostes tant per a
inversions en aigua potable, que a la Serra de Tramuntana quan
hi va haver la sequera, es va notar a molts de municipis d’allà
aquesta necessitat. També per a la reducció de les aigües
depurades a través d’emissaris a diferents badies de la nostra
comunitat, que també encara ara veiem les problemàtiques que
això suposa. Els contaminants que es vessen a diferents
torrents, com per exemple al Torrent Solleric, entre d’altres,
que també és molt necessari, i no només dins la legislatura
passada, sinó dins aquesta legislatura i ja en els pressuposts
per enguany, vàrem fer esmenes per a la depuració tant per a
la depuradora d’Inca, com la de Consell, com també la
depuradora de Sa Pobla que es varen aprovar i que esperam que
es puguin tramitar tan aviat com sigui possible aquestes
accions.

Desgraciadament, i també s’ha dit, i moltes de les coses
que diré ja s’hauran comentat, per tant, no importarà em
contesti perquè les hauré sentides, però sí que crec que és
necessari que quedin reflectides, és que, desgraciadament, les
inversions en infinitat de temes per part de l’Estat a la nostra
comunitat són molt minses i crec que és una demanda que hem
de seguir lluitant i sol·licitant, perquè es pugui contrarestar
aquesta metodologia de feina, i ho direm d’aquesta manera.

També en el tema de la Llei Montoro, Montero, que ens
obstrueix i obstrueix els nostres ajuntaments per poder
invertir, quan a les Balears hi ha més de 600 milions d’euros
a bancs que no es poden invertir per fer feina, per cobrir les
necessitats dels ciutadans d’aquests municipis.

Ha parlat dels ajuntaments, de les competències dels
ajuntaments en la regulació i la gestió de l’aigua potable i
també la conducció d’aigües. En el tema del clavegueram ha
fet èmfasi, sobretot a ciutats com Palma i Vila, que són
grosses i allà on hi ha problemes greus, però és evident que
molts de municipis ens trobam amb problemes perquè la
veritat i sincerament en els municipis, totes les cases tenen un
corral i el corral quan plou molt se’n va a les aigües brutes, i
aquesta separació desgraciadament són inversions molt
grosses que han de fer, no només els municipis, sinó la
propietat d’aquestes cases i és complicat que es pugui tirar
endavant.

Ha parlat, si no ho he entès malament, que la depuració és
per a una població d’1.390.109 habitants, és clar, aquesta
població és més o manco, una mica més evidentment dels
residents actuals. Per tant, no sé si amb aquest estudi de
capacitat de càrrega que fa comptes dur-se endavant a través
del Govern, quina mesura es podrà prendre i si dins la redacció
d’aquest pla director sectorial hi haurà res a dir. És evident que
s’ha fet feina, però no és suficient la inversió  que falta, és
molt més grossa, perquè es puguin anar millorant aquestes
accions, perquè sí que és cert que a aquest cicle de l’aigua s’hi
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ha de fer una aposta decidida des de totes les administracions.
Però desgraciadament és vera que encara tenim platges brutes
i que això no és una bona imatge i si ho ajuntam a les males
imatges que tenim i desgraciadament, no per voluntat pròpia,
sinó per malalties, tempestes, empreses que fan fallida, etc.,
és un cúmul de circumstàncies que no ajuda gens la nostra
comunitat.

Durant el seu discurs també ha parlat de les inversions del
2015 al 2019, ha parlat d’increments d’un 73%, d’un 81%,
d’un 15%, segons les diferents accions, és veritat que aquests
increments són molt grossos si els comparam amb abans del
2015, però també m’agradaria saber aquest increment del
pressupost del 2020 quin ha estat, per veure si realment se
segueix amb la lluita, crec que sí, i que anam cap aquí, però a
veure quin és l’increment que hi ha hagut al pressupost del
2020 en tema d’inversions.

També ha parlat d’un manteniment, d’un contracte de 73
milions d’euros, que pareix una quantitat molt grossa, però
també està dividida en sis anys i realment damunt un
pressupost d’una comunitat de 5.000 milions d’euros no és
molta aquesta inversió. Pensam que s’hauria de fer més
grossa.

Ha parlat d’un pla d’inversions futures, però després sí que
ha dit que dins enguany es redactarà aquest pla director
sectorial que crec que és prioritari i amb aquest pla es poden
almanco... marcar unes tasques molt concretes i sobretot
esperem que siguin una realitat i que es compleixi així com es
marca.

Un tema del qual també s’ha parlat i a mi m’agradaria
comentar és el tema de les basses dels regants. Ja sé que no és
vostè qui en té cura directament aquesta legislatura, és més la
Conselleria d’Agricultura, però per reaprofitar tota aquesta
aigua depurada en terciaris, etc., hi ha moltes basses on tenim
problemes o que tenen problemes grossos perquè són obres
que s’han fet fa molts d’anys, encara no s’han posat en marxa
perquè hi havia diferents problemàtiques i ara es troben amb
canonades que exploten, canonades que..., motors que no
funcionen, etc. Per tant, crec que l’important és que quan es
comença una obra es planifiqui de tal manera que es tiri
endavant tot d’una que s’acabi per donar solució, perquè en
principi és aquesta la idea: donar solució als problemes que
poden tenir i millorar en aquest cas el tema de l’aigua.

També ha parlat que era molt important que entre les
diferents administracions es poguessin ajudar i amb els
problemes que tenen els ajuntaments crec que..., m’agradaria
saber si hi ha des del Govern..., si s’ha pensat en algun tipus de
pla d’ajudes perquè es pugui facilitar que els ajuntaments
puguin acabar de separar pluvials i fecals i sobretot, no només
en temes econòmics, que és important, sinó a l’hora de
facilitar permisos perquè sabem que hi ha un embut. I una de
les nostres esmenes també anava en aquest sentit, intentar
posar personal per facilitar els permisos adients ja no només
dins l’administració, sinó també permisos dins empreses
privades que no poden executar segons quines accions i això
crec que és complicat.

Res més, vull dir que estudiarem totes aquestes dades i que
esperem que es vagi invertint tot el que es diu perquè després
encara es trobam amb els problemes de l’administració que
les obres no es poden començar quan es vol, i això també són
problemes que retarden molt i dificulten... l’estat de l’aigua.
 

Així és que gràcies, conseller, per aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ha utilitzat 8 minuts, 45 segons. Té
la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Sureda,
benvinguda de nou a aquest parlament i serà un plaer
intercanviar opinions amb vostè a partir d’ara.

Bé, sí, vostè deia, començava dient que s’han aportat
moltes dades i és cert i a més s’han aportat d’una manera
resumida perquè per arribar a aquestes dades la feina de
processament..., i vull agrair molt especialment a tot l’equip
que ho ha fet perquè ha estat una autèntica feinada anar
depuradora per depuradora a agafar totes les dades tant
d’entrada com de sortida i veure si complien o no complien
aquests estàndards normatius, però... Des del primer dia de
legislatura enteníem que era una feina, primer, de
responsabilitat i una feina necessària perquè aquesta diagnosi
no es tenia. Per tant, enteníem que havíem de fer aquesta feina
i ha estat una feina de molts de mesos perquè això es comença
al principi de legislatura, jo ara ja no record quants de mesos
duim de legislatura, però uns sis, set mesos de feina intensa en
aquest sentit fins poder arribar en aquest moment de tenir
aquesta diagnosi acurada.

Per tant, sí, moltes dades i... però sobretot enteníem això,
no?, que eren totalment necessàries per poder a partir d’aquí,
primer identificar problemes i després intentar traçar el full
de ruta per trobar les seves solucions.

Vostè em comentava d’esmenes pressupostàries del seu
grup parlamentari, aprofit l’avinentesa per tornar agrair
l’interès, la preocupació i sobretot també el tarannà proactiu
i constructiu amb què vàrem poder al seu moment parlar amb
el seu grup parlamentari i vàrem poder recollir de fet aquestes
esmenes en diferents depuradores a proposta del seu grup
parlamentari. Per tant, vull aprofitar que vostè ho comentava
per tornar agrair aquesta voluntat i aquest tarannà constructiu.

Inversions per part de l’Estat, contestaré molt ràpid, ja ho
he comentat, són imprescindibles i els assegur que seguirem
persistint en aquest sentit, sobretot també de cara als
pressuposts generals de l’Estat.

Vostè parlava, ha fet un matís important, parlava de la llei
Montoro-Montero. Certament, abans havíem parlat de
Montoro, però crec que també ara... aposta deia que sigui quin
sigui el color al Govern estatal hem de reclamar que aquesta
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llei es canviï, entre d’altres coses també per desfogar un poc
la capacitat d’execució pressupostària que tenen els
ajuntaments en aquesta comunitat autònoma. Vostè si no vaig
malament els situava entorn als 600 milions d’euros. Per tant,
és absurd que per salvar els macrocomptes econòmics d’un
estat enfront a les exigències d’Europa les administracions
més rases, ajuntaments, diputacions o consells insular o també
comunitats autònomes tenguem aquestes limitacions i
sobretot veure que els doblers hi són, eh?, però que no podem
executar.

Vull fer un matís també important i crec que és honest que
també surti, que és el tema que és veritat que els problemes
més importants sobretot de vessaments directes des de la
xarxa de clavegueram són o es localitzen a les ciutats de
Palma i de Vila a Eivissa. I vostè parlava també que hi ha molts
de municipis i molts d’ajuntaments que tenen problemes
relacionats amb el tema de sanejament i que en part també
tenen problemes d’execució, d’inversions. 

Crec que és honest aquest matís, crec que és honest
reconèixer-ho i crec que també des del Govern -i crec que ho
he dit també al llarg de la meva compareixença- hem d’ajudar
dins el marc que ja crec que s’ha creat d’una manera també
pionera, que és aquest pacte per l’aigua, doncs, fer feina en
aquest sentit i conjuntament amb els ajuntaments.

La població d’1,4 milions gairebé, la població equivalent
a la qual vostè feia referència, hem de tenir en compte que
aquesta població es refereix a les 79 depuradores del Govern,
després fins arribar a les 93 òbviament hi ha més població i
dins aquestes depuradores que no estan contemplades en
aquests càlculs hi ha entre d’altres la depuradora de Palma, per
exemple, la depuradora d’Alcúdia o la depuradora de Calvià,
que són depuradores que estan gestionades per les seves
empreses públiques respectives, no estan gestionades pel
Govern, i que també sumen població.

Però bé, sigui com sigui el tema de la capacitat de càrrega
de què abans podia... doncs parlar amb el Sr. Ferrà és un tema
que hem de tenir en compte perquè és una realitat de la qual ja
no en podem defugir més.

Vostè deia que s’ha fet molta feina o la seva valoració és
que s’ha fet molta feina, però que no és suficient i en això jo
també..., jo crec que hi estic d’acord. 

El tema de la gestió de la depuració és un tema tan
complicat i que requereix tants d’esforços, tanta capacitat de
reacció, tanta necessitat pressupostària que sempre ha de ser
actiu i proactiu. El problema és que aquesta proactivitat a un
moment determinat s’aturi, igual que passa amb els torrents.
Els torrents s’han de gestionar d’una manera coherent, d’una
manera que respecti molt també el funcionament hídric del
mateix torrent, però s’han de gestionar d’una manera
sostinguda, perquè si s’abandonen els torrents durant cinc anys
o quatre anys després evidentment els problemes acumulatius
són molt superiors i en temes de depuració crec que és bastant
assimilable aquesta realitat.

Bé, vostè parlava també de platges brutes. Bé, les platges
brutes poden estar brutes en molts de sentits, imagín que vostè
ho deia també pels vessaments, i jo aquí també m’he de sumar
un poc al que el Sr. Ferrà deia, les platges brutes tenen
vessaments quan es reconeix el problema i quan es tanquen les
platges. Els vessaments en aquesta comunitat autònoma, i a
qualsevol zona litoral d’aquest planeta, hi són i hi han estat
sempre, altra cosa és que, com a mesura preventiva, per salut
pública i també per l’estat de conservació del medi ambient,
es prengui la decisió política de les administracions
competents, que no és el Govern en aquest cas, són els
ajuntaments respectius, de reconèixer un problema i de tancar
una platja sense perjudici de la interferència, pressió que
pugui això suposar quant a interessos socials i econòmics. Per
tant, bé, les platges brutes hi són quan qui pertoca reconeix
que aquestes platges tenen un problema i que per tant les
tanquen.

El pressupost del 2020, bé, només en temes de sanejament
i depuració ja hi ha 61,5 milions d’euros per a un exercici
pressupostari. Per tant, parlam de quanties importants i
quanties que es van sumant a aquesta mitjana que va sumant ja
uns 277 milions d’euros des de 2015 i el compromís com
sempre hem dit i sempre hem demostrat, perquè duim cinc
anys pressupostant quanties molt importants, no és que hagi
estat una cosa d’un sol any sinó que aquest compromís es va
manifestant de manera tàcita; de fet, aprovant-se en aquest
mateix parlament any rere any. 

Vostè també feia una referència a les basses de rec
reconeixent que no era aquesta conselleria, però ha fet un
comentari que jo crec que també serveix per explicar moltes
de les coses que hem dit en temes de depuració estrictament,
que és el tema de manteniment. Efectivament, és que hem de
parlar i planificar el manteniment d’aquestes instal·lacions
perquè l’obsolescència, com en tot, és manifesta i perquè fer
inversió en obra nova és important, òbviament és important,
però fer inversió en manteniment és vital, és vital, sobretot
també per un tema d’eficiència dels recursos públics, perquè
el manteniment permet garantir que la vida útil d’aquestes
instal·lacions, que són cares, pugui persistir molt més en el
temps. Per tant, en aquest sentit també la reflexió que vostè
feia la compartesc, però també em dóna l’avinentesa de poder-
la aprofitar per fer el paral·lelisme amb les depuradores, que
són infraestructures que no sols s’han de construir sinó que
s’han de mantenir, perquè després els problemes derivats són
importants i les reparacions no són ni senzilles ni
econòmiques. Per tant, també hem de fer aquesta optimització
dels recursos públics.

Ja per acabar, també vostè feia una reflexió que també ha
sortit en diverses ocasions que és el tema de la
corresponsabilitat i que des del Govern ajudem a aquesta
corresponsabilitat. Jo crec que això és una de les feines que
fem. En el cas de Palma, per exemple, per posar un exemple
ja hem signat un conveni de col·laboració de 90 milions
d’euros de cànon amb uns plurianuals, però signam
autoritzacions de despesa per cànon amb molts d’ajuntaments,
amb tots aquells que ens ho demanen. De fet, jo a qualsevol
reunió que tenc amb qualsevol batlle o batllessa d’aquesta
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comunitat autònoma els dic, demanau, presentau projectes de
cànon, per finançar a través del cànon de sanejament,
demanau-ho, demanau-ho. Per tant, amb aquestes estam.

Si no vaig malament, crec que més o manco he respost
totes les seves preguntes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de quinze minuts
en una o dues intervencions.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Benvingut, conseller, i el seu
equip. Ja s’han dit moltes coses, però jo volia agrair aquesta
compareixença voluntària sobretot per explicar les inversions
tant en obra nova com en manteniment de la xarxa d’aigües
depurades i depuració d’aigües, de les estacions depuradores,
com també del tema de la visió transversal de la política
d’aigües i la política hidràulica. 

Aquest sentit i aquesta visió transversal que es contraposa
un poc amb la visió competencial, que això ho fa complicat,
però així i tot entenem des del nostre grup que aquesta visió
transversal ens durà al compliment d’allò que és bo per a tots,
que és que el cicle de l’aigua tengui una bona gestió i, en
definitiva, que retornem el bé públic aquest que és de tots i
que és escàs, el retornem en bones condicions a l’ecosistema
d’on l’agafam.

Nosaltres consideram que els costos d’emprar l’aigua,
com bé sabem, és un bé públic, l’aigua no es paga, es paga la
distribució i la gestió de l’aigua com qui l’embruta, la paga,
no?, amb el cànon.

El cicle de l’aigua en el territori de les Illes és complicat,
és més complex encara que a qualsevol altre lloc perquè
aquest és un territori inconnex i és fràgil. Així com el territori
mateix en si mateix és fràgil també ho són els nostres
recursos hídrics perquè tenim proveïment més escàs que
podrien tenir altres territoris, proveïment que és bàsicament
subterrani que això el fa encara d’una fragilitat més gran. 

Estam totalment en la línia de la planificació, que és la
diagnosi i planificació del que s’ha anunciat, del Pla director
de sanejament, és un document que creiem que, bé, així com
altres partits també s’han sumat per poder-hi fer aportacions,
consideram que pot ser una bona eina perquè hi hagi aquest
consens. 

I una cosa molt important és el pacte per l’aigua, que aquí
entra de ple la cooperació de les diferents administracions
perquè, com bé sabem, aquest límit entre competències
d’aquest cicle de l’aigua, el límit on comença una
administració i on acaba l’altra, de vegades és un poc difús,
començant des de l’Estat i acabant fins a l’administració local.
És clar, aquí la cooperació entre les diferents administracions
és un objectiu que consideram que és imprescindible. 

No entrarem en el tema de qui gestiona què, ni traspassos
ni temes perquè consideram que aquesta compareixença no és
l’objecte, no és el tema ni l’objecte d’aquesta compareixença,
és un tema prou complex, però sí que ens preocupa el tema
dels abocaments d’aigües mixtes, com bé ha dit el conseller,
que és un poc el que ha vengut a explicar que l’origen
d’aquests abocaments de vegades és més complex del que es
vol fer entendre en el sentit que les xarxes unitàries
compliquen molt el bombeig i l’arribada d’aquestes aigües a
l’estació depuradora. Per tant, aquí entraríem clarament dins
inversions on d’una manera cooperada tal vegada podríem
arribar a una bona solució de l’origen d’aquests problemes.

Nosaltres, com que ja s’han dit moltes coses, enfocaríem
un poc més que a preguntes, reflexions, a l’àmbit més global,
la gestió de l’aigua pel que fa a tot el cicle, perquè entenem
que el conseller té una visió prou global com perquè es facin
aquestes reflexions. Les preguntes concretes són, estam dins
la línia del que s’ha dit de la capacitat de suport de persones,
diguéssim, de consumidors en el tema d’abastament que, com
he dit abans, l’origen pot ser subterrani o també de
dessaladora. Per tant, tal vegada seria bo començar a parlar
d’una gestió de la demanda i no de l’oferta; açò pel que fa a
abastament. 

Després, en tema de recollida d’aigües parlam de xarxes
separatives, com fem perquè les recollides urbanes tenguin
una xarxa separativa, a veure si açò serà objecte d’aquest pla
director o dins del Pacte per l’aigua.

Després, pel que fa a la depuració terciària, que ja ho ha
comentat un company anteriorment, la depuració terciària ens
pot dur a un ús interessant i retorn interessant del mateix bé en
usos de regadius, però fins i tot podríem parlar de xarxes en
terciari a zones urbanes. Açò és un tema un poc més complex,
però tal vegada dins aquest pla o dins aquest debat s’hi podria
entrar.

I després una cosa important, ja com a darrera qüestió, és
el tema de l’ús. Els qui empram l’aigua, està clar que de
vegades hi ha uns hàbits que no són del to t ecològics,
diguéssim. Així com el conseller ha fet menció d’abocaments
que puguin ser molt nocius, com metalls pesants o d’altres
tipus d’abocaments que puguin venir de polígons industrials,
també dins l’àmbit domèstic també es fan usos que de vegades
no són prou interessants per a la depuració, com tirar
materials més grans a la xarxa, o fer usos també de líquids que
no són convenients. Per tant, tal vegada aquí hi hauria una línia
també política de fer una conscienciació de la població, que,
en definitiva, és la que fa l’ús de l’aigua.

I açò és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ha emprat 6 minuts, 50 segons.
Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada per
la seva intervenció, que agraesc també aquesta capacitat fins
i tot de treure coses interessants, tot i ser la darrera
intervenció que sempre és difícil, perquè surten moltes coses
i, per tant, en aquest sentit més mèrit encara té.

Sí, certament el c icle de l’aigua a les Illes Balears en
concret encara és més complicat, com vostè apuntava. Jo ho
deia un poc a la compareixença, el cicle de l’aigua des d’un
punt de vista físic, natural, ecològic, és un cicle senzill, és el
típic cercle que d’una manera visual explica quin és el cicle de
l’aigua i que, per tant, des d’un punt de vista natural és senzill,
es complica quan hi entra l’home, com en totes les coses,
nosaltres com a humanitat hem complicat moltes coses i
aquesta no és cap excepció. I aquesta complexitat, sense cap
tipus de dubte, es veu incrementada a Balears, per la seva
fragmentació territorial i també per les seves condicions de
clima mediterrani, lligades a la gran pressió humana que tenim
els mesos d’estiu. Per tant, certament és complex a l’hora de
gestionar.

Per tant, en aquest sentit i després vostè també apuntava, el
tema de seguir potenciant el pacte per l’aigua. Jo certament
crec que ha estat doncs una iniciativa que s’ha de seguir
desenvolupant, però, i ho dic des de la total humilitat, crec que
ha estat una bona iniciativa d’aquest Govern, des del principi
doncs ja muntar aquest espai de diàleg entre les
administracions competents i sobretot intentar traçar un full
de ruta comú que totes aquestes administracions puguin anar
teixint i elaborant, des de les seves competències i des de la
seva capacitat d’execució. Són inversions que moltes vegades,
i ha sortit aquí en alguna intervenció, doncs són complexes
des d’un punt de vista tècnic, des d’un punt de vista de
tramitació administrativa i òbviament des d’un punt de vista
pressupostari. Però això no ha de ser l’excusa, no passa res si
per una actuació necessitam 5 anys o 10. Per fer una
depuradora nova, des de sempre, les mitjanes estan entre 8 i
10 anys, entre tot, entre el moment que es comença i entre el
moment que es posa a funcionar. Però això no ha de ser
l’excusa i per tant, en aquest el pacte per l’aigua i aquesta
corresponsabilitat de la qual parlàvem, tant jo com vostè, o
vostè com jo, doncs és important desenvolupar-la.

Vostè també comentava que els preocupa el tema de les
aigües mixtes, d’aquest vessament. I a nosaltres com a Govern
òbviament també i a aquest conseller en concret, ja no només
des del punt de vista del recurs hídric, des del punt de vista del
cicle  de depuració, sinó també un poc com a implicació
directa, tant a nivell d’administració, com a nivell personal,
amb la conservació marina. Vostè coneix perfectament que
aquest Govern també aquests darrers anys ha fet una tasca jo
crec que mai vista quant a polítiques directes sobre potenciar
la conservació marina.

Avui mateix la mateixa Presidenta del Govern, la Sra.
Francina Armengol en aquest mateix Parlament, feia

apel·lació a la importància que aquesta temàtica té per al
Govern de les Illes Balears. I per tant, en aquest sentit ens
preocupa molt. Però és important i no per un tema d’esquivar-
lo, però és important, i crec que és honest i aposta jo crec que
part d’aquesta compareixença també l’he volgut fer servir per
aclarir aquests conceptes, és important que si de veres, com
a societat, com a administració i com a grups parlamentaris o
polítics amb representació, si de veres volem solucionar
aquest problema, focalitzem bé quin és el motiu. 

I per tant, convindrem, i estic d’acord amb vostè que hem
de posar el focus allà on és el problema i el problema no són
les depuradores. Per tant, no dimonitzem les depuradores,
intentem trobar solucions als problemes reals, que és un
arrebossament i una sobresaturació de les xarxes unitàries i no
passa res per reconèixer-ho. De fet, s’ha de reconèixer per
després poder intentar solucionar aquest problema.

Després vostè ha fet un terme que jo no l’havia dit i que és
imprescindible, és el tema de gestió de la demanda, és vital, és
importantíssim. I de fet, fa poques setmanes ja hem tengut en
el cas d’Eivissa, precisament des de la gerència d’ABAQUA i
també la directora general de Recursos Hídrics, una reunió
amb tots els municipis d’Eivissa, bàsicament per intentar de
manera preventiva, gestionar la demanda d’aquesta nova
temporada, perquè certament hi ha problemes de molta
complexitat quant a poder garantir la suficiència hídrica en
determinats mesos, sobretot a l’illa d’Eivissa, però també a les
altres illes. I per tant, és importantíssim fer una gestió de la
demanda i fer-la a nivell preventiu, o en una fase preventiva
que és el que enguany per primera vegada s’ha fet, i jo crec
que va ser una reunió proactiva, constructiva i on molts dels
municipis d’Eivissa varen agrair, de veure també aquesta
proactivitat del Govern, que des d’un punt de vista preventiu,
intentar ajudar a evitar problemes i per tant, donar una resposta
avançada.

I ja per anar acabant. La depuració terciària addicional, al
Sr. Diputat de Podem, també ho parlàvem, és un tema
interessant i és un tema que s’ha de potenciar i és un tema que
aquest Govern ja hi treballa des de fa molts anys i que
certament si hi ha una demanda associada, sempre estarà
oberta a poder incrementar les taxes de reutilització, entre
altres coses perquè això és el futur, i això és el futur no
només a Balears, sinó a nivell estatal i sobretot també és el
nou paradigma que les directives europees volen dur a terme.
I per tant, per activa o per passiva els estats membres i per
extensió les comunitats autònomes en el nostre cas, ens hi
haurem d’afegir.

I després ja acabava la seva intervenció parlant de l’ús
responsable i és un tema que també li agraesc que hagi posat
damunt la taula, perquè és un tema que sovint oblidam, però és
un tema transcendental. I l’ús responsable jo crec que l’hem
d’enfocar en dos punts de vista, o en dues perspectives, una, un
ús responsable de tot allò que tiram, o bé en el nostre excusat,
o bé a la nostra aixeta, estam parlant d’abocaments d’olis,
abocaments de greixos i tot això reverteix a una estació de
depuració, i això ho hem de tenir en compte. I una estació de
depuració depura, no dessala, no lleva elements químics, són
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processos biològics, una depuradora és un procés biològic,
per tant, segons que hi fiquem, doncs no podrà ser assimilat
pel procés de depuració.

I després una segona línia que és l’ús responsable de
l’aigua com a recurs i això és una feina que des del 2015 fem
o intentam fer molta feina des del Govern en temes de
conscienciació, campanyes de conscienciació, moltes també
enfocades als visitants que vénen a aquestes illes i és un tema
que no podem deixar de persistir-hi, perquè és un tema cabdal
i serà un tema sempre estructural si volem gestionar l’aigua
com un recurs i sobretot com un recurs escàs i limitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Com a segona intervenció, si escau, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de 9 minuts i 8 segons.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, para empezar vuelvo a recordar como siempre, ahora
en este caso al Sr. Conseller, que yo no soy de Podemos, es
una cuestión que recuerdo de manera recurrente en esta
comisión y en otros lugares, soy Izquierda Unida, Esquerra de
Menorca, Esquerra Unida, pero, bueno, bien, dicho esto
simplemente como recordatorio, al final me acabaré colgando
un cartelito en el cuello, a ver si todo el mundo ya..., no sé,
nos damos cuenta que nuestra coalición está formada por dos
partidos y yo represento al pequeñito, pero no por ser
pequeño... no hay que olvidarse de nosotros.

Bien, una vez dicho o recordado esta cuestión,
simplemente con respecto a las preguntas hechas bien, de
acuerdo, preguntas hechas por mi, me refiero, bien. En cuanto
a los usos adicionales para el tema del terciario, no?, es algo
comprensible. Simplemente que la pregunta que hacía
realmente era si una vez, con respecto al EDAR d’Es Castell,
de Maó Es Castell, una vez el uso actual de refrigeración de la
central térmica de Maó en el momento en que se acabe ese
uso por la... digamos el inicio del funcionamiento del cable,
si habría, si estaba contemplada esa posibilidad de que sí
hubiera un uso adicional, si se explicase convenientemente se
optaría por trabajar en este sentido.

Y luego, la última pregunta que hice, la tercera, sobre las
cuestiones relacionadas con los servicios públicos, entiendo
que... bueno, ha quedado contestada como que se pueden abrir
debates, que hay debates pendientes de abrir y que quedan ahí.

Es decir, bueno, eso lo  acepto como es lo normal, son
cuestiones que no son tanto de este ámbito en ese momento,
sino que han de abrirse para plantearlo como tal. Por eso lo he
planteado, no?, es decir, como algo que creemos que debería
plantearse para una cuestión..., o a nuestro entender de
planteamiento más progresista en cuanto a política de servicio
público.

Eso en cuanto a mis preguntas. Por lo demás, podría haber
intervenido en otras cuestiones que se han planteado aquí, me
parecen todas ella interesantes, sí, cómo aportar más
elementos a discutir en la gestión del c iclo del agua, todos
ellos interesantes, pero que como yo no he intervenido, ahora
solo he intervenido como pregunta, pues lo dejaré aquí.

Pues, moltes gràcies per la seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez d’Esquerra Unida. Té la paraula el Sr.
Conseller.  

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Jiménez, vull
demanar-li fermes disculpes, efectivament, per aquesta mala
denominació quant al seu grup i, per tant, li deman disculpes.

Bàsicament he entès com a pregunta directa això de
l’EDAR de Maó a Es Castell, efectivament... bé, com ja li
comentava actualment aquesta ja té un ús addicional i vostè em
demana, i ja m’ho havia demanat i per tant, també li deman
disculpes que no hi havia fet menció a aquesta resposta, que si
una vegada aquest ús addicional que té ara doncs s’acaba pel
tancament de la central d’una manera integral, doncs si hi ha
possibilitat de donar-li un altre ús, i la resposta és que sí,
sempre i quan hi hagi aquesta demanda d’ús addicional, perquè
si no evidentment no hi podrà haver aquest ús.

Per tant, la resposta és sí, condicionada a aquest ús
addicional que evidentment i tal com diu la normativa les
despeses de tot el que sigui necessari en aquest sentit doncs
corrin a càrrec del beneficiari, com passa a totes les altres
depuradores que tenen sistemes de reutilització.

I per tant, bé, òbviament dins el marc conceptual que té la
conselleria, tant aquesta com qualsevol altra estació de
depuració que pugui ser objecte de reutilització lligada a una
determinada demanda, òbviament serà objecte de poder
desenvolupar aquest tipus de projectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de 10 minuts i 50
segons.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Solo quería indicar que, bueno, el
tema de la posidonia dañada por la depuradora de Formentera,
pues es un dato que me vino de Formentera, le agradezco su
explicación. Y el tema de Sant Josep, pues exactamente igual,
ellos dicen que no es cosa de ellos y que no encuentran el
problema y bueno, ahí se va a quedar me imagino. Y nada,
agradecerle su comparecencia. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Bé, més o manco crec que es pot donar per contestat, són
dues realitats que entenem. Això de Formentera, li torn repetir
que fa..., crec que era la setmana passada, de fet, que vaig
poder tenir aquesta reunió amb el consell i vàrem poder parlar
d’aquest tema i, per tant, és un tema molt recent i em consta
que el consell insular fa feina ara per intentar identificar
aquests problemes de càrrega en químics, per la qual cosa
aprofit també per agrair aquesta voluntat del Consell Insular de
Formentera a treballar en aquest sentit. 

Vull agrair-li una vegada més el seu to i el seu tarannà.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà per 47 segons.

(Remor de veus)

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Idò, amb aquests 47 segons, primer de tot donar la
benvinguda, que no ho he dit abans, a la Sra. Sureda, que s’ha
incorporat com a diputada al Parlament de les Illes Balears.

Després, només fer referència a unes paraules que ha
comentat el Grup Socialista, crec que són importants, que en
sí l’aigua és un bé de tots i és un bé gratuït, però vull recordar
que hem patit també un impost al sol a l’Estat espanyol i això
cal recordar-ho perquè és important que... una bona i una gran
gestió pública en matèria d’aigua per evitar temptacions en
aquest sentit.

Només, per últim, vull recordar perquè vostè, conseller, ha
fet referència a un informe de residus de Rezero,
concretament Les Illes Balears cap a residu zero. Situació
actual dels indicadors cap a la transició, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca ha demanat la compareixença
en aquesta cambra, en aquesta comissió de Rezero perquè
presenti aquest estudi que és un estudi molt didàctic i crec que
ens servirà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de 6 minuts, 15 segons.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, no crec que acabi el temps. Vull agrair
tant al conseller com a l’equip que hagin vengut. 

Un tema que ha comentat sobre els torrents, que crec que
és un tema del qual es pot parlar molt un altre dia, però sí que
ha dit que s’han de gestionar de manera coherent, i crec que
una manera de poder-los gestionar perquè estiguessin nets és
fer convenis amb els pagesos dels municipis perquè d’aquesta
manera -i així es feia antigament- els torrents estaven nets i no
quedaven de la mà de Déu que moltes vegades ens hi trobam,
i es podrien evitar segons quins tipus de mals.

Així és que..., és només una proposta que li faig, que es
pugui estudiar de cara al futur.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Contestació del Govern, té la paraula
el conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, també molt breument, òbviament és un
altre temàtica. Jo ho havia posat com a un exemple, dóna per
una compareixença i molt més, i vostè hàbilment ha recollit
aquest guant. Contestar-li molt breument, el tema dels torrents
és un tema -com li dic- de... i com vostè també apuntava d’un
debat que dóna per a una compareixença i molt més perquè hi
ha opinions de molts de punts de vista, jo només, també, vull
fer-li la reflexió que els greus problemes que hi pot haver en
temes de torrents i inundacions no vénen per la quantitat, per
exemple, de vegetació que hi pugui haver; s’identifiquen aquí
on hi ha precisament infraestructures rígides, parlam de
carreteres, de ponts o fins i tot de nuclis de població, que
evidentment el que fan és incrementar el risc d’aquestes
persones.

Per tant, és un debat que evidentment dóna per més, però
seguesc pensant que la gestió ha de ser integral i ha de ser
sostinguda en el temps amb els matisos dels quals el dia que
vostè vulgui en podem parlar d’una manera totalment oberta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
si escau una segona intervenció, té la paraula la Sra. Carbonero
per un temps de 8 minuts, 10 segons.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, 8 minuts diu, no?

EL SR. PRESIDENT:

8 minuts, 10 segons.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Molt bé, no fiava intervenir, però com que el Sr. Ferrà ha
encetat el tema del sol, he pensat..., pensava que no era objecte
d’aquesta compareixença, però puc parlar vuit minuts del sol
o de l’aire... l’aire també és un bé de tots, o no?

Simplement donar les gràcies i..., que ja és un poc tard,
molt agraïda per aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Contestació del representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Idò una vegada acabat el debat volem agrair la presència del
Sr. Miquel Mir i Gual i de tots els seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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