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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona t arda, diputats i diputades, començarem la sessió

d’avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions. No?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Tania Marí -que no ha arribat-, substituirà Mariano Juan

ara, en arribar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi és però Tania?

EL SR. VIDAL I VIDAL.

Sí, ha quedat aquí baix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No? D’acord.

Compareixença RGE núm. 15774/20, del conseller de Medi

Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual , sol·licitada pel

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel procediment

d’urgència, acordada per la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial a la sessió de dia 10 de febrer del 2021,

per tal  d’informar sobre l’omissió del Govern de les Illes

Balears davant l’impacte mediambiental dels abocaments

irregulars de les depuradores d’EMAYA a la badia de Palma.

Passaríem a l’únic punt de l’ordre d’avui relatiu a la

compareixença del Sr. Miquel M ir i Gual, conseller de Medi

Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, pel procediment d’urgència, escrit  RGE núm.

15774/20, i acordada per la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació T erritorial a la sessió de dia 10 de febrer de 2021, per

tal d’informar sobre l’omissió del Govern de les Illes Balears

davant l’impacte mediambiental dels abocament s irregulars de

la depuradora d’EMAYA a la badia de Palma.

Ass isteix el conseller de Medi Ambient i Territori, el Sr.

Miquel Mir i Gual, acomp anyat de la Sra. Catalina Inés Perelló

i Carbonell, secretària general, i del Sr. Jaume Viñas  i Puiggalí,

responsable de comunicació.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral,

per un temps màxim de trenta minuts. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, pres identa, senyores i senyors diputades,

molt bona tarda. Abans de començar, com sempre, volia saludar

a la part del meu equip que avui m’acompanya i també

òbviament donar-los les gràcies per la feina feta. 

Comparesc avui en comiss ió p arlamentària, a petició del

Grup Parlamentari VOX, p er tal d’informar, segons demana

textualment la sol·licitud, sobre l’omissió de Govern de les Illes

Balears davant  de l’impacte mediambiental dels abocaments

irregulars de les depuradores d’EMAYA a la badia de Palma.

Aquest conseller mai no ha tengut problema a comparèixer

davant d’aquesta cambra per parlar sobre les polítiques de

sanejament i depuració que, tal com sempre he defensat,

suposen una les línies prioritàries del meu mandat . Prova d’això

n’és la incont estable inversió que el Govern destina al sistema

de sanejament  de les Illes Balears i el cas concret de Palma, tal

com detallaré posteriorment o a la compareixença voluntària

que vaig protagonitzar, ara farà tot just un any, per informar

sobre l’es tat de les depuradores gestionades per l’Agència

Balear de l’Aigua. Una compareixença, per cert, que el Sr.

Campos, qui demana de fet la compareixença d’avui, no

recordarà perquè no hi va assistir, eh!, i no sobra recordar-li si

hem de parlar d’omissions.

A aquella compareixença vaig explicar els result ats de

l’avaluació de l’estat de compliment de les aigües residuals de

les 79 depuradores gestionades  per l’Agència Balear de l’Aigua

arreu de l’arxipèlag. Com recordaran, les que hi varen assistir,

vaig anunciar que 8 d’aquestes 79 depuradores que ges t iona

l’Agència Balear de l’Aigua no acomplien la normativa, i vaig

anunciar també una sèrie d’actuacions a realitzar-hi p er revertir

aquesta situació, a la vegada que desgranava els motius pels

quals es produïen aquests incompliment s , que no es poden

atribuir de fet a un mal funcionament de les estacions de

depuració.

En aquest sentit, no hem d’oblidar que el 87,5% -rep et esc-,

el 87,5% de l’aigua que arriba a aquestes 8 depuradores a través

del clavegueram, per tant competència municipal, no acomplien

els valors límits d’abocament permesos  d’acord amb la

normativa establerta, bé per ordenances municipals  o p el mateix

Pla Hidrològic de les Illes Balears . De fet, els incompliments en

la normativa d’aigües residuals urbanes no era exclusiu

d’aquestes 8 depuradores, s inó que és una particularitat que

afectava el 46,5% de les aigües residuals d’entrada procedents

del clavegueram, dificultant així la capacitat del correcte

funcionament d’aquestes depuradores. 

Aquestes aigües residuals arribaven a un t ot al de 40

depuradores a les Illes Balears i d’aquestes, i crec que ho hem

de p osar en valor, n’hi havia 32 que aconseguien acomplir els

paràmetres de depuració en els afluents de sortida. Aques t a

dada és p aradigmàtica per explicar que precisament les

estacions de depuració són la solució i no són la problemàtica. 

Per t ant, amb el dit i exposat de mode esquemàtic, emergeix

aquí una de les  qüestions clau que hem de tenir clara a l’hora

d’abordar aquest problema, que és el concepte de la

corresponsabilitat entre les diverses  adminis t racions amb

competències dins del cicle integral de l’aigua. 

Dit això, també cal recordar que d’aquestes 8 depuradores

que no acomp lien els requisits, n’hi ha una, la d’Eivissa, de

competència estatal, que suposava el 92% de tot el cabal mal

depurat. Per tant, podem veure que el p roblema, pel que fa a les

infraestruct ures  ges t ionades per aquesta conselleria, està
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focalitzat  p ràcticament en un sol cas. I com apuntava, no sobra

recordar que es tracta d’un problema que es troba íntimament

relacionat amb els constants endarreriments de l’Estat a

construir la nova depuradora de Vila. Una infraestructura

pressupostada en 51 milions d’euros que actualment es troba

ja en fase d’expropiació dels terreny s  afectats per a la seva

construcció, segons les darrers informacions que ens arriben

del Ministeri de Transició Ecològica, amb qui els puc assegurar

hem estat en contacte estret p er t al d’estar al corrent del

desenvolupament d’aquesta obra vital per a l’illa d’Eivissa.

Per a la resta de depuradores gestionades  p er l’Agència

Balear de l’Aigua ja vaig poder anunciar una sèrie d’actuacions

que suposaven una inversió envoltant els 6 milions  d’euros;

algunes d’aquestes ja estan executades i la res ta en tramitació.

Vull recordar les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR de

Porreres, aquesta ja està finalitzada i ha tengut una inversió de

2,2 milions d’euros; les obres d’ampliació i remodelació de

l’EDAR d’Es M ercadal, en tramitació, 3 milions d’euros; les

obres de retirada de llots de l’EDAR de Vilafranca, ja està

adjudicada per una quantia de 161.000 euros; les obres de

millora de l’EDAR de Sant Josep, ja es troba en execució per

una quantia de 164.000 euros ; el servei de buidatge de les

llacunes i remodelació de l’EDAR de Llubí, ja està adjudicat

també per una quant ia de 85.000 euros; el servei de buidatge de

les  llacunes de l’EDAR de Cala de Sant Vicent, a Eivissa, es

troba en contract ació per una quantia de 75.000 euros; i les

obres de millora de l’EDAR de Sant Joan de Labritja, també en

contractació per una quantia de 25.000 euros.

Per tant, en manco d’un any de l’anunci que a aquesta

mateixa cambra vaig poder fer, totes aquestes obres ja han

començat a transitar i totes les que no ho han fet començaran

la seva execució dins aquest any 2021.

Gairebé un any després d’aquella primera compareixença

voluntària, ja els puc anunciar avui que fem feina en

l’elaboració d’un segon informe que avaluï de nou el grau de

compliment de totes aquestes estacions  de dep uració

gestionades pel Govern de les Illes  Balears. L’informe encara

no està finalitzat, confio que hi pugui estar dins aquest mateix

mes , però sí els puc avançar ja els resultats de l’illa d’Eivissa,

on dues de les quat re depuradores que a l’anterior informe no

acomplíem la normativa, ara ja sí que ho fan, són, concretament,

la de Sant Joan de Labritja i la de Cala de Sant Vicent.

A manca de conèixer la totalitat dels resultats de les anàlisis

a Mallorca i a Menorca, també els puc avançar que l’EDAR de

Porreres també acompleix ja la normativa, segons les darreres

analítiques.

Crec que aquesta és una bona notícia i una p assa endavant

que referma el meu convenciment que els  p olítics han de

prendre decisions polítiques i que no hi ha una decisió més

p olít ica que decidir on es dirigeixen les inversions. En el meu

cas, ho vaig tenir clar des del primer dia, a actuacions que

garanteixin el bon rendiment de les infraest ruct ures d’interès

públic que no rendeixen de la manera adequada.

En aquest sentit, i també fer una referència al Sr. Campos, el

convid a participar al p rop er debat de pressuposts de la

comunitat autònoma, ja que els dos darrers anys no ho ha fet,

almanco no ho ha fet d’una manera activa. 

Amb tot ,  t ambé ap rofit  l’avinent esa d’aquesta

compareixença per recordar les dades actualitzades  de la

invers ió que el Govern de les Illes Balears ha fet els darrers

anys a través del cànon de sanejament. En definitiva, retre

comptes del que sí és competència exclusiva del Govern en

mat èria de sanejament. En aquest sentit, anunciar-los que des

del 2015 fins al moment el Govern ha invertit un total de 328,7

milions d’euros de cànon de sanejament, dels quals 268 milions

d’euros han estat per a t asques de manteniment, mentre que

60,6 milions d’euros s’han destinat a obra nova. 

Des del 2019, p er tant des que jo mateix som conseller, la

inversió ja gast ada del cànon ha estat de 109,7 milions d’euros,

dels quals 93,6 milions han estat en manteniment i 16,1 en

inversió.

Entenc que les  xifres no deixen cap lloc al dubte que aquest

és un tema cabdal i estructural per al Govern de les Illes Balears

i també òbviament per a la conselleria que dirigesc. 

Abans de seguir, però, em sembla òptim aclarir una sèrie de

conceptes que són importants entendre, quan abordam les

complexitats del que anomenam el cicle de l’aigua i la seva

gestió pública. Ja ho vaig exp licar durant la meva

compareixença voluntària de l’any passat, però crec que és

necessari repetir-ho perquè tots els diputats presents disposin

de la mateixa informació.

El primer concepte, des del punt de vista de gestió, que s’ha

de t enir en compte és, de fet, el mateix 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, això no obstant, en el moment  que

incloem la interferència de l’home i les seves act ivitats, aquesta

es complica exponencialment, de fet, la nostra intervenció és

tan important que en les grans aglomeracions urbanes ja ha

emergit el concepte del cicle urbà de l’aigua. 

I arran d’aquesta interferència, per tant, en deriva la segona

complexitat associada, que rau en la perspectiva competencial.

Ambdues complexitats s’incrementen en territ oris com les Illes

Balears, un espai fràgil, limitat i vulnerable el qual, 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’aquest a complexitat passa

per l’escenari competencial el qual ens ve determinat 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, gest ió del domini públic hidràulic i règim jurídic

de l’aigua. Pel que fa el cas de sanejament i la depuració, la

competència és estricta i exclusivament municipal. No obstant,
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en el cas de les Illes Balears i a excepció d’alguns ajuntaments

amb més capacitats, el Govern de les Illes Balears gestiona a

través de convenis  habilit ant s  s ignats entre ambdues

administracions, un total com apuntava anteriorment, de 79

depuradores. 

Dins aquest context, els ajuntaments tenen un paper

fonamental dins el marc competencial i, per tant, dins  el marc de

les actuacions que es poden fer p er tal de revertir certes

problemàtiques. D’acord amb la normativa, les competències

municipals dins el cicle de l’aigua se centren en la regulació i la

ges t ió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, o de la

conducció i del tractament d’aigües residuals, entre d’altres.

Les xarxes de clavegueram són també una competència

estrictament municipal i, d’acord amb la situació que trobem a

alguns nuclis urbans de les illes i, en concret, a les  ciutats de

Palma i de Vila, a Eivissa, generen certs problemes de

vessaments d’aigües mixtes, que no depurades, en p eríodes de

fortes pluges, ja que no existeixen xarxes  separades de pluvials

i fecals, sinó que són unitàries, suposant això problemes de

saturació i arrebossament. 

En aquest sentit, una de les millores fefaents que han entrat

en funcionament en el darrer any, ha estat el tanc de tempestes

del port d’Eivissa, una infraestructura construïda pel Ministeri

de Transició Ecològica i que ara gestiona l’Agència Balear de

l’Aigua, una vegada la va recepcionar a finals del mes de juny

de l’any passat. En aquests poc més de sis mesos de posada en

funcionament, el tanc ha posat gairebé fi als episodis puntuals

de vessament d’aigües mixtes que es produïen al p ort d’Eivissa

en episodis de pluja int ensa i que es produïen amb una

freqüència que despertava la indignació lògica dels ciutadans

afectats. De fet, només  se n’ha produït un i fou a conseqüència

d’una breu interrup ció del subministrament de la línia elèctrica,

30 minuts per ser exactes. Una errada, per tant, aliena a una

infraestructura que, en poc més de sis mesos de funcionament,

ha aconseguit acabar pràcticament amb un dels majors motius

de preocupació de la ciutadania eivissenca.

Per tant, hem pràcticament acabat amb el problema a Eivissa

i s’està en camí de solucionar la p roblemàtica a Palma, perquè

si anam al cas de Palma, una alt ra decisió política que consider

important i que vaig prendre just a l’inici al meu periple com a

conseller, va ser el de renovar el protocol d’inversions en

sanejament i depuració que va signar a la legislatura passada el

meu antecessor, el conseller Vicenç Vidal, amb EMAYA,

perquè aquesta empresa pública, dependent de l’Ajuntament

de Palma, tornés a rebre finançament del cànon de sanejament,

després d’anys fora cap inversió. Gràcies a aquest protocol,

Palma rebrà un total de 91,2 milions d’euros  p er a projectes de

millora de la gestió del cicle de l’aigua. Que quedi clara la xifra,

91,2 milions d’euros que pagarà el Govern de les Illes Balears  a

través del cànon de sanejament.

L’any 2015, just el pacte d’esquerres entrés en el Govern, es

varen dur a terme l’aprovació de projectes d’urgència per a

tasques de manteniment a l’EDAR de Palma, envoltant els

500.000 euros . A l’any 2017, com els deia, es va signar un

protocol per 34 milions d’euros, dels quals, entre d’altres, en

destaca precisament la construcció en una fase molt avançada

del tanc de temp est es  que també es construeix. I a l’any 2019,

jo ja com a conseller, vaig signar un protocol d’inversió de 57,2

milions d’euros per invertir en el sistema de sanejament de la

ciutat de Palma. El total són 91,2 milions d’euros, 91,7 si

comptam els 500.000 euros de l’any 2015.

De fet, apuntar que d’aquesta quantia signada, ja hi ha al

voltant de 30 milions d’euros en execució, ja avui. Aquest és un

fet indiscutible que apel·la el compromís que tenen Ajuntament

de Palma i Govern p er tal d’abordar aquesta problemàtica i

arribar al vessament zero. En destaquen la construcció, com els

deia, ja en fase avançada, del tanc de laminació, peça clau p er

acabar amb els vessaments d’aigües mixtes, o la construcció

del col·lector interceptant que connectarà amb aques t  tanc de

laminació o de tempestes.

A més, divendres passat vaig poder anunciar amb el batle

de Palma, que en un mes s’inicien les obres, subvencionades

també a través del cànon de sanejament per part del Govern i

per un valor de 9,1 milions d’euros, de remodelació i canvi de

les infraestructures de sanejament, col·lectors i estacions

d’impulsió de la Platja de Palma. Aquesta és, sens dubte, una

fantàstica notícia per avançar cap a la mit igació d’aquesta

problemàtica en una zona històricament afectada.

Vull aprofitar aquest moment, a més, per posar en valor la

t asca feta per l’ajuntament el qual, amb tota determinació, va

dissenyar i presentar un pla de sanejament que recull una

quarantena de p roject es  p er millorar i renovar les

infraest ructures de sanejament de Palma i que no només es

limita a actuacions subvencionades a través del cànon, sinó

que també emprèn amb fons propis la separació de la xarxa

unitària de clavegueram per construir-ne una de pluvials i una

de fecals, peça clau per acabar definit ivament amb la

problemàtica.

L’existència de xarxes unitàries és una de les grans

deficiències  estructurals que pateix la nostra comunitat i un

dels principals obstacles  p er a una correcta gestió del cicle

integral de l’aigua. En aquest sentit, cal destacar que els

vessaments d’aigües mixtes a la mar es  p rodueixen per aquestes

xarxes unitàries. Fins que no s’abordi aquesta problemàtica no

es podrà posar fi al cent per cent a la problemàt ica dels

vessaments, i aquesta, senyores i senyors dip utats, sí que és

una competència única i exclusivament municipal. De fet, i

aprofito per aclarir-ho, quan parlam de vessaments d’aigües

mixtes, que són els de l’object e d’aquesta compareixença, ens

referim a aigua que ni tan sols ha arribat a les  es t acions de

dep uració, per tant, d’aigua que vessa directament des de les

xarxes municipals. T ot  i així, en el cas de Palma s’han executat

i s’executen, amb finançament d’aquest Govern, actuacions

encaminades a pal·liar de manera significat iva aques t a

problemàtica que tant ens preocupa.

A més, restem a l’espera de l’Estat  p erquè executi d’una

vegada, les actuacions pertinents a l’EDAR 2 de Palma, unes

obres que encara no s’han iniciat, tot i que l’Estat les  va

declarar d’interès general a l’any 1993, una mostra més de la

desídia i la deixadesa que Madrid mostra envers aquest cas en

concret.
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Com veuen, ens trobam amb un problema comp lex que

requereix d’actuacions decidides i coordinades per part de les

t res capes de l’adminis t ració que comp art eixen les

conseqüències. Amb les xifres que els he exposat, pens que es

pot dir amb rot unditat que el Govern fa i acompleix la seva part

en executar les actuacions de millora necessàries en aquelles

infraestructures que gestiona, posar a l’abas t  dels municipis el

finançament necessari perquè executin les que els pertoquen a

través del cànon de sanejament i reclamar i negociar de manera

contínua i activa amb l’Estat que acompleixi les seves

obligacions.

Només caminant plegats i de manera decidida, amb un

diagnòstic clar i el compromís de t ot es  les  parts a aportar la

seva p art, aconseguirem assolir l’objectiu que, com a classe

polít ica, crec que hem de tenir clar que hem de perseguir, que

no és altre que el de garantir a la ciut adania que els seus

imposts s’inverteixin en diligència, en inversions encertades i

justificades que els permetin gaudir de la xarxa de sanejament

i depuració que aquest país mereix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Demanaré als portaveus si

podem continuar la sessió, no hi ha cas de fer pausa.. ., si els

sembla bé continuam idò.

Per tal de formular preguntes i observacions cada grup

parlamentari té un temps de quinze minuts i,  bé, jo els indicaré

el temps que han utilitzat en acabar la intervenció. Són en

principi dues intervencions, si no l’esgoten a la primera, i

començaria el grup proposant, que és el Grup  Parlamentari

VOX-Actua Baleares, i té la paraula el Sr. Campos.

Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo para facilit ar el debate

ya le aviso que mi primera intervención pretendo que sea

interactiva con el conseller.

Gracias, Sr. Conseller, por venir aquí a leernos el informe

que supongo que le habrán preparado. 

Se habrá fijado en la solicitud de comparecencia, que

registramos por urgencia en noviembre, fíjese, y lo vemos en

marzo, el contenido de la iniciat iva es  muy  claro:

“Comparecencia urgente del conseller de Medio Ambiente del

Gobierno balear para dar explicaciones de las acciones llevadas

a cabo sobre el impacto medioambiental de los vertidos

irregulares de las depuradoras  en la bahía de Palma ante las

noticias del contenido de los informes del SEPRONA de la

Guardia Civil” y us ted ha venido aquí a contarnos, pues, de

todo, desde lo que pasa en Ibiza, lo que pasa.. ., interesante,

¿eh?, lo que pasa en otras partes de Mallorca.

Incluso se ha atrevido a venir aquí a decirme cómo nos

tenemos que organizar en el Grupo Parlamentario VOX,

diciendo que s i y o no participo en los debates de

presupuest os , bueno, siento decirle que eso es competencia de

nuestro grupo parlamentario y que hasta ahora lo es tá

haciendo el Sr. Sergio Rodríguez, que lo está haciendo muy

bien, y pretendo que siga siendo así.

Pero, bueno, aquí lo que interesa, y creo que es bastante

alarmant e, son las informaciones que aparecieron en un

periódico, y que fue el motivo por el que nosotros pedimos esta

comparecencia, no sé si se lo habrán hecho llegar, es  es t e

periódico, el periódico Gaceta Náutica, en su número de

noviembre del año pasado, donde publicaba los contenidos del

informe de la Guardia Civil con informaciones realmente muy

alarmantes.

Tiene que saber, por si no se lo han explicado, el por qué

viene todo esto, por qué el informe de la Guardia Civil y por qué

el procedimient o judicial que se está siguiendo, y es que todo

viene porque la Asociación de Navegantes recurrió a la vía

judicial para denunciar, precisamente, el doble rasero de las

administraciones públicas a la hora de perseguir y sancionar las

agresiones a la naturaleza. Precisamente su conselleria, la de

Medio Ambient e, que ha estado dirigida en los últimos cinco

años por el Sr. Vicenç Vidal, act ual senador, y usted mismo, el

Sr. Mir, no respondió a las reiteradas solicitudes que esta

asociación les fue formulando sobre las multas  impuestas por

la deficiente depuración de las aguas que van al mar. 

Precisamente fue esa falta de respuesta por parte de su

consejería por lo que esa asociación presentó denuncia, de la

que se hizo cargo el Juzgado de Ins t rucción número 7 de Palma,

quien les exigió a ust edes  que informaran sobre sus

actuaciones frent e a los vertidos de aguas residuales.  Al

mismo tiempo, el juz gado solicitó al Servicio de Protección de

la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, que investigara

los daños  al medio ambiente y el nivel de conocimiento que

tenían ustedes, como administración pública, así como qué

expedientes había tramitado.

El resultado de esto fue que el SEPRONA presentó un

informe demoledor, en tres puntos sobre todo: confirmaba que

los  vertidos eran devastadores para el medio marino; que los

resp onsables políticos y los técnicos de la conselleria lo

sabían; y que no se había impuesto multa alguna por este

motivo.

Como le digo, nosotros nos enteramos de todo esto p or la

publicación de este medio, de Gaceta Náutica, que da todos

los detalles de este informe y que y o, además, si el resto de

compañeros dip utados lo quieren ver, se lo paso, no hay

ningún problema. La verdad es que la Guardia Civil lo que hace

es informar al juzgado de la omisión de las  administraciones

públicas ante la situación de los emisarios.

Su consejería, la de M edio Ambiente, por tanto, usted, era

conocedora de lo que estaba pasando con los vertidos de

aguas residuales al mar, eran conscientes, además, de su

impacto sobre el medio ambiente, conocían incluso la situación
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de ilegalidad de alguna de sus instalaciones, pero ustedes

prefirieron hacer la vis t a gorda. No lo digo yo, es la conclusión

que se publica en este medio del informe aportado ante el

Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que investiga

precisamente si las omisiones de funcionarios y responsables

políticos son constitutivas de un delito de prevaricación.

Mire, el informe de la Guardia Civil se pronuncia sobre tres

cuestiones: la contaminación provocada por vertidos de aguas

residuales, el grado de conocimiento de las administraciones y

la existencia de expedientes sancionadores, y en las tres

cuestiones salen ustedes muy mal parados.

Los vertidos son letales para el medio ambiente, como

supongo que sabrá, los poderes públicos, ustedes, lo sabían

desde hace años y, a pesar de ello, no han multado a ni una

sola de las depuradoras, un dato que además contrasta con las

212 sanciones, por fondeos irregulares, tramitadas desde la

ent rada en vigor del Decreto de protección de la posidonia en

julio del año 2018, una normativa, por cierto, que ignora casi

por completo la problemática de las depuradoras y fija todas

sus actuaciones sobre el uso del ancla.

La información que se p ublica nos da a conocer que los

daños son de una magnitud gravísima. La comparativa de

cartografías entre el 1989 y el 2012 apunt a a una reducción de

nada más y nada menos de 205 hectáreas de p os idonia en la

bahía de Palma, lo que equivale a la desaparición en esta zona

de una quinta parte de esta planta protegida por el efecto

exclusivamente de las aguas residuales.

Y una de las carencias más graves detectadas  p or la Guardia

Civil es la situación de ilegalidad del emisario submarino del

Torrent  Gros , que esto ya es escandaloso, que carece de

autorización de vertido tierra-mar desde 1989, y es la propia

Guardia Civil la que deja muy claro que no le cabe la menor

duda que tanto el Gobierno balear como el Ayuntamiento de

Palma, en este caso, eran conocedores de lo que estaba

pasando con los vertidos. Y con t odo esto, no se ha iniciado

ningún procedimiento sancionador.

Su propia consejería lo ha reconocido en ese informe, lo han

hecho las direcciones generales de Ordenación del Territorio y

Paisaje, de Recursos Hídricos y de Espacios naturales y

Biodivers idad, ninguna ha actuado contra las infracciones de

las que estaban plenamente informadas . Es más, la Dirección

General de Ordenación del Territorio excusó su inoperancia

frente a EMAYA, en el ánimo de evitar, según dicen y consta

en la parte publicada en este diario, con el ánimo de evitar un

enfrentamiento entre administraciones.

Y desde luego, lo que ya produce bochorno, según lo

publicado, es  que la Dirección General de Espacios Naturales

y Biodiversidad alegara, por una parte, que los vertidos tierra-

mar no eran competencia suya y, por otra, contradiciendo esto

mismo, entregó al SEPRONA un listado de expedientes

abiertos, nada más y nada menos  que 41, desde 2007 hasta

2019, por vertidos en las zonas de Red Natura, pero sin

especificar su procedencia.

Claro, entenderá que con todas estas informaciones

nosotros consideráramos urgente que usted viniera a explicar

qué está pasando, a qué se debe esa omisión.

Yo, la verdad es que es difícil de entender que si us t edes

están tan preocupados por esta planta, por la posidonia, que

deben estarlo, y que frente a estudios que hablan de 6 millones

de metros cuadrados arrasados de p os idonia en nuestra bahía

de Palma, que es el estudio que presentó el sector náutico en la

Cámara de Comercio, el 20 de marzo de 2018, o informes, como

el que le acabo de decir del SEPRONA, que a un solo emisario

le atribuye 2 millones de metros cuadrados arrasados  de la

planta, que todo esto no haya provocado ni la más mínima

sanción.

Ust ed, Sr. Conseller, entiendo que hablar de 2 millones de

metros cuadrados de posidonia destruidas es una de las

catástrofes medioambientales más importantes de las últimas

décadas. Yo entiendo que usted lo debe de ver así.

¿Por qué no se ha abiert o -y  es mi primera pregunta- algún

expediente o ha solicitado algún informe para verificar si era

cierta la información del sector náutico?

LA SRA. PRESIDENTA: 

M oltes gràcies, Sr. Campos. Sr. Conseller, sí. Li resten sis

minuts, d’acord? Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual): 

Sí, moltes gràcies, Sra. Pres identa. Bé, Sr. Campos, és tan

previsible el seu posicionament que també estic segur que li

han preparat. 

Vostè t é un missatge clar, ja ho ha exposat, no?, i ho he

pogut  veure en diferents ocasions, que és una tàctica prou

senzilla de veure, du un p roblema que, com bé vostè posava el

punt  d’inici a l’any 1989, a una persona en concret a un moment

determinat. I, a part, és un problema que, per tot el que jo li he

exposat, com bé vostè sap, en cap  moment no ha tengut una

gestió directa pública per part del Govern de les Illes Balears,

entre d’altres coses, perquè el sistema de sanejament de Palma

-tant en baixa com en alta- tota la vida, tota la vida, sempre ha

estat gestionat per la mateixa administració local, a través, en

aquest cas, de l’empresa EMAYA.  

Ha dit moltes de coses, intentaré contestar-li tot, Sr.

Campos. Sí, però és una pregunta que dona per molt i jo, si em

permet -si em permet-, m’agradaria poder-li donar tota la

informació de la qual dispòs. 

Vostè em feia referència a aquest informe del SEPRONA, jo

aquest informe no l’he llegit, entre d’altres coses perquè no ha

est at  remès oficialment a la Conselleria de Medi Ambient i

Territori i, per tant, entendrà que jo no entraré a valorar un

informe del qual jo no he llegit i, a part, forma part -com bé

també vostè apuntava- d’una causa judicialitzada, perquè el

darrer que faré és posar en entredit un informe en aquestes
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circumstàncies . En tot cas, i aprofitant l’avinentesa d’aquesta

menció, sí que vull aprofitar t ambé aquesta compareixença per

manifestar el meu gran respecte a la tasca del SEPRONA i,

sobretot, també, un agraïment a la col·laboració diària que hi ha,

en aquest cas, entre el SEPRONA i la mateixa Conselleria de

Medi Ambient i Territori en molts d’asp ect es relacionats amb

el medi ambient. 

Miri, Sr. Campos, el fet que un expedient es tramiti o no es

tramiti no depèn -com vostè sap- de la persona que en aquell

moment  políticament lideri una determinada administració, i

d’això vostè n’és coneixedor, que en el meu cas és des de l’any

2019, que això també m’agradaria contextualitzar-ho, sinó que

va en funció, òbviament, d’un cos administratiu amb una

determinada capacitat sancionadora i instructora, en base a una

normativa aplicable.

Des  què jo som conseller, i pas al cas de Palma, la

conselleria ha tengut una acta de denúncia, a t ravés d’un agent

de medi ambient, que es referia a uns possibles vessaments

d’aigües freàtiques a la mar. Aques tes obres, automàticament,

i amb un requeriment, es va demanar la p aralització d’aquestes

obres . A més, i sense que hi hagi hagut -repetesc- cap

denúncia, cap acta de denúncia, que donàs peu a la tramitació

de cap expedient, d’ofici -d’ofici!- s ’han tramès fins a tres

requeriments, en aquest cas, a EMAYA, repet esc: d’ofici, sense

una acta de denúncia. 

Un primer, relatiu a un poss ible abocament comunicat per

part de la Demarcació de Cos t es  a Cala Major, tot i no detectar-

se més  que aigua pluvial, estancada, d’acord amb la visita del

zelador que ho va posar en coneixement, i va ser l’octubre de

l’any 2019. Sr. Campos, jo vaig entrar de conseller el juliol de

l’any 2019, li dic: octubre de l’any 2019, d’ofici, un primer

requeriment. 

Un segon requeriment, relatiu al tancament de les platges  de

Can Pere Antoni i Ciutat Jardí,  relacionat amb els sobreeixidors

-aliviaderos, en castellà- en episodis de p luja que, de fet, són

el motiu d’aquests vessaments puntuals que històricament hi

ha hagut  a la badia de Palma. I aquest requeriment es va fer

arran de notícies aparegudes  en premsa, ni tan sols amb una

acta de denúncia, no, d’ofici, es va fer aquest requeriment a

EMAYA.

I un requeriment , dins el procés d’autorització de la

tramitació de l’ampliació de la nova depuradora i del seu

emissari.

Actualment, com vostè entenc que també sap, perquè el

veig informat, 28 anys  més tard es tramita el projecte

d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Palma, que es preveu

que s’iniciïn les obres a l’any 2022. Bé, idò, Sr. Campos, sense

esperar la finalització de tot aquest procés de construcció i

autorització, d’ofici, la Conselleria de Medi Ambient i Territori,

des que jo som conseller, ja ha fet un requeriment per disposar

de tota aquesta informació, a EMAYA.

A més, li comentava abans, òbviament, el cas  de Palma, el

qual també, òbviament, vostè vol dur a una persona

determinada a un moment  determinat, tot i saber, també vostè,

que és un cas històric, és un cas que es troba judicialitz at i que,

òbviament, no entraré a fer-ne més valoracions.

Li torn recordar, perquè també quedi clar que, en el cas de

Palma, les competències executives en sanejament i depuració,

tant en alta com en baixa, repetesc, tant  en alta com en baixa,

són del mateix Ajuntament de Palma, ja que mai no hi ha hagut

cap conveni habilitant, així com existeix en alt res  municipis, que

dona d’alguna manera la facultat al Govern de les Illes Balears

per gestionar aquestes competències. 

El que sí que li puc dir, Sr. Campos, és que el que entenc

que és imprescindible, si de veres volem solucionar el

problema, altra cosa és que només vulguem fer relat polític i

ideològic, però si de veres volem solucionar el problema -que

entenc que vostè i el seu grup parlamentari també estan en

aquesta direcció- el que és imprescindible, Sr. Camp os , és la

col·laboració int eradminis t rat iva. Ui!, la col·laboració

interadministrativa que queda recollida a la Llei de règim jurídic

i del sector públic.

I, com els explicava a la meva primera intervenció, que vostè

deia que he vengut aquí a contar un genèric, bé, he vengut aquí

a donar les xifres amb les quals el Govern ap os ta per aquesta

col·laboració int eradministrativa; amb un conveni signat a l’any

2017 i amb un conveni signat a l’any 2019, amb una quantitat de

91,2 milions d’euros, únicament i exclusivament per acabar,

precisament, amb la problemàtica dels vessaments a la badia de

Palma, 91,2 milions d’euros. 

Perquè, Sr. Campos, segons la Llei de costes i el seu

reglament de desplegament, segons l’article 211, quan es tracta

d’instal·lacions en explotació -com és el cas, òbviament, de la

badia de Palma- l’inici d’un expedient sancionador du la

conseqüència del tancament d’aquesta instal·lació. Per tant, la

pregunta és senzilla: amb aquest escenari, com a Govern de les

Illes Balears, que no té competència directa en el sistema de

sanejament de Palma, s ’aposta per tancar les depuradores o

s’aposta per donar una solució definitiva a la problemàtica?

Amb tot això, Sr. Campos, la p regunt a és molt fàcil, i jo li

faré retòricament  -vos t è no té per què contestar-la- , però jo la

hi faré retòricament: amb tot això, vostè afirma i segueix afirmant

que, almanco actualment , hi ha una omissió del Govern de les

Illes Balears respecte d’això? Amb tota la informació que jo li he

posat damunt la taula, vostè de veres creu que hi ha una

omiss ió p erquè el Govern ajudi a solucionar aques t a

problemàtica?

Jo crec que és, com a mínim, com a mínim, honest, honest

dir-ho. I jo crec que, amb aquest... no sé si m’he deixat alguna

cosa, però en tot cas, a la disposició de seguir el debat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos, seguirem

comptant el temps, li queden sis minuts. 
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, estamos hablando

de la omisión ante el impacto medioambiental de los vertidos

irregulares  de las depuradoras, pero, no porque lo diga yo; yo,

le vuelvo a insistir, que no es porque tenga fijación contra

usted ni contra nada parecido, es porque sale publicado aquí

y le ha tocado a usted porque ahora es el consejero de Medio

Ambiente, pero también le he dicho que es t o sucede desde

hace 31 años, lo cual es un escándalo que en 31 años , ya sé

que usted no estaba hace 31 años, pero es un escándalo que

jamás se haya abierto ningún expediente sancionador, según

dice la Guardia Civil. 

Por eso, le he preguntado si había solicitado o si había

levantado alguna acta de sanción o algo parecido, y me ha

dicho que ha enviado un requerimiento a EMAYA por las

informaciones que aparecieron.

Pero, en cambio, aparece esta información, y usted me

contesta que no se la ha leído. Bueno, p ues yo creo que es lo

suficientemente grave para que usted se lo hubiera leído, o al

menos pidiera información o al menos verificara si esto es

ciert o, o algo, porque es un auténtico escándalo que 31 años se

estén vertiendo aguas fecales residuales  a la bahía de Palma,

que hay an arrasado con 6 millones de metros cuadrados y que

la Guardia Civil diga que un sólo emisario haya arrasado con 2

millones de metros cuadrados, ¡es tremendo! Yo creo que

valdría la pena, si usted tiene interés, al menos solicitar

información o preguntar algo, digo yo.

Bueno, mire, le voy a hacer otra pregunta porque es t á

íntimamente relacionada con esto. En la tramitación del decreto

de protección de la posidonia, ustedes, cuando lo sacaron a

información pública, en su artículo 4, que hablaba de

protección y las p rohibiciones y demás, prohibía textualmente:

“vertidos derivados de emisarios o de cualquier otra actividad”.

Y en la disposición transit oria primera de ese documento, decía:

“los emisarios autorizados tendrán cinco años para presentar

un proyecto de adecuación”. Pero lo que fue muy  sorprendente

es que, más tarde, eliminarían estos dos puntos del texto final

del decreto.

A mí me gustaría saber cuál fue el motivo o el informe que

ustedes tuvieron que provocara es te cambio, que es el caso

que nos está ocupando p recisamente por lo que usted ha dicho

referido a EMAYA, el vert ido sobre pradera de posidonia. ¿Por

qué no se atendió? Primero, ¿por qué realmente no se incluyó

en el texto final? Y ¿por qué no se atendió al punto cuarto del

dictamen del Consell Econòmic i Social,  que reflejaba en su

artículo 4 -usted lo recordará-, y que hablaba de las

prohibiciones que al respecto aparecían en el decreto y que

decía textualmente: “desde el CES consideramos que también

se tendría que hacer referencia a cualquier vertido o emisario”,

y criticaba que definitivamente se hubiera excluido del texto?

Quisiera saber el por qué del cambio o de la eliminación del

decreto de estos aspectos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Li queden tres minuts de t emp s .

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Campos,

l’expedient del decret pos idònia té més de 1.000 pàgines. Jo no

record, -jo-, no record, no dic que no existeixi, jo no record cap

precedent de cap  norma feta a aquesta comunitat autònoma

amb un expedient de tal volum, cap. Aquest decret, si l’han

informat, va passar tots els processos de particip ació i

exposició pública preceptiva d’acord amb la normativa, però és

que, a més, és que a més, una decisió de qui li p arla, en aquell

moment director general, va passar dos mesos de p articipació

obert a a la ciutadania fora dels terminis de participació pública

preceptiva. Per tant, un expedient de més de 1.000 pàgines.

Vostès és  jurista i sap, i sap, que el resultat final d’una

norma, que passa la seva preceptiva tramitació, és objecte,

òbviament, també d’aquest s processos de participació pública

i de valoracions  tècniques i jurídiques que són preceptives al

llarg d’aquesta mateixa tramitació.

La resposta a la seva pregunt a és  clara, un decret

autonòmic, un decret autonòmic com és el cas, no pot modificar

el procediment que ve marcat per una llei bàsica estatal, per la

Llei de costes, i que queda cont emp lat  en el seu decret o en el

seu reglament de desplegament. Perquè l’autorització d’un

emissari no la fa sols una comunitat autònoma, no la fa una

comunitat autònoma, el responsable de concedir l’ocupació del

domini públic és l’Estat, és l’Estat. Per tant, és obvi que un

decret autonòmic simplement no p ot modificar una llei,

maldament no sigui estatal ni autonòmica, un decret no pot

modificar una llei, una llei la modifica una altra llei, i això crec

que és una cosa que estic segur que vostè compartirà. 

Ara, l’únic que li puc dir és que, si vostè llegeix el decret, la

paraula “vessament” i la paraula “emissari” es repeteixen

recurrentment des de l’exposició de mot ius fins a l’articultat.

L’article 4, Sr. Campos, regula com ha de ser la const rucció de

potencials futurs emissaris que es construeixin a aquesta

comunitat autònoma. Això digui’m vostè quina altra comunitat

autònoma, si de veritat, el que li preocup a de veritat és això,

digui’m vostè quina altra comunitat autònoma té una norma

aut onòmica, respectant la normativa bàsica estatal, que

contempli una norma d’aquestes. Jo li ho diré: cap.

La disposició addicional quarta, Sr. Campos, especifica com

s’han de regular els emissaris exis t ent s en base a la conservació

de la posidònia oceànica. Per tant, entendrà que queda

manifestament clar que el decret també, també, regula emissaris,

i regula fondeigs a un article, i regula moltes altres coses.

Sempre, a qualsevol declaració p ública meva, trobarà vostè que

sempre he dit que el decret també regula emissaris i també

regula fondeigs i també regula moltes altres coses, i això crec

que és..., està publicat a un BOIB de juliol de 2018, està escrit,
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no ho diu aquest conseller en seu parlamentària, bé, ho diu

perquè es troba a un decret.

Un altre aspecte a tenir en compte o una altra pregunta,

perquè això és un altre debat, però també la deix aquí, és, bé,

quin paper té l’Estat dins els processos  d’autorització dels

emissaris o de qualsevol infraestructura amb ocupació del

domini públic? Això és un altre debat, això és un altre debat,

p erò òbviament no podem obviar t ambé els  tempos

administratius que du a terme la cons t rucció d’una

infraestructura d’aquestes.

Perquè, miri, li afegiré una altra cosa, des que som conseller

de Medi Ambient i Territori,  2019, des de la Direcció General de

Territori s’ha fet un requeriment davant l’Estat per desbloquejar

i per demanar informació de tots aquells emissaris que tenen

aturats a l’Estat, de tots. Això s’ha fet aquesta legislatura.

Per tant, en aques t  sentit, crec que és..., miri, doncs tal

vegada el debat que des del Govern plantejam és aquesta

transferència integral de les competències en costes, perquè tal

vegada aquesta centralitat la podríem neutralitzar d’una manera

molt més diligent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.  Sr. Campos, vol continuar

amb el temps? Té la paraula.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no soy yo, es lo que

se publica aquí que incluye el informe de la Guardia Civil,  que

le responsabiliza a ustedes, a los de la Consejería de Medio

Ambiente, que estuvieron mirando hacia otro lado y eran

conocedores de todo esto. No me vaya ahora con otras

competencias, no vay a al Estado opresor, que es a lo que

suelen acudir ustedes, los de MÉS, ni nada por el estilo, es esta

información la que dice que eran ustedes los responsables de

tener que haber hecho algo y no hicieron absolutamente nada.

No vieron ninguna sanción y, en cambio, sí que sancionaron

por los fondeos, 212.

Mire, usted me ha hablado del decreto, le voy a decir el

único sitio donde aparece una reseña sobre los vertidos, que es

como quedó la disposición adicional cuarta, y además  le haré

una pregunta al respecto, que es donde dice: “ los titulares de

autorización de vertidos al mar han de remitir anualment e a la

Dirección General de Ordenación del Territorio los resultados

de los controles de seguimiento previstos en la autorización”.

Y yo le pregunto, Sr. Consejero, ¿puede decirnos en estos tres

años si su conselleria -tres años desde la aprobación del

decreto o desde que está usted, más fácil-, se ha preocupado

de que esta disposición se cumpla es t rictamente, que es la

única que indica algo concreto sobre los emisarios?

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Li queda un minut i quaranta-

cinc segons. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Campos, jo ja li he

dit, vostè em ve aquí amb una publicació, que resp ect , com no

pot ser d’altra manera, però hemerot eca en tenim tots, Sr.

Camp os, jo ara no la hi trauré, hemeroteca en tenim tots,

publicacions n’hi ha moltes de mitjans de comunicació, totes

respectables, entenc també, per la seva part. Per tant, si aquí el

debat entre vostè i jo ha de ser en base, únicament  i

exclusivament, a una p ublicació d’un mitjà de comunicació, el

qual té tot el meu resp ecte, jo entenc que no és seriós. O

m’indica que vostè, en realitat, reafirma que, i ja li he dit en seu

parlamentària, li torn dir perquè ho pens, que a vostè i al seu

partit la protecció del medi ambient li importen més aviat poc,

i li ho dic amb total franquesa, de fet ja he tengut ocasió de dir-

los-ho. Per tant, entenc que s i aquí l’objectiu rau en tenir un

debat seriós, doncs hauríem d’anar un poquet més enllà d’una

determinada notícia, ja que, com li dic, notícies n’apareixen

moltes i jo aquí en tenc també algunes d’impreses.

Bé, vostè segueix insistint-me, per tant, està bé perquè

quedi aquí en el Diari de Sessions, que el Govern no ha fet res.

Miri, amb tota la informació que jo li he donat, vostè és lliure de

valorar si s ’ha fet o no s’ha fet, fins i tot és lliure de discrepar;

t al vegada vostè si estigués assegut aquí optaria, i seria una

decisió política, optaria per tancar la depuradora; o optaria per

condicionar el creixement de la ciutat de Palma, que ha crescut

un 42% des de l’any 1991 fins a l’any 2020; o optaria per

prohibir l’arribada de creuers a Palma, al port; o optaria per

prohibir les maniobres  militars al port de Palma. Tot això són

decisions.

Jo el que no li puc acceptar tampoc, i gairebé li parl més com

a científic que no com a conseller, és que la situació ambiental

de la badia de Palma, respectant cada un dels informes que hi

pugui haver, s’atribueixi a una sola problemàtica, en aquest cas

als vessaments, perquè, com tot s  sabem en aquesta sala,

precisament el port de Palma és una de les zones més

ant ropitzades que hi ha a la nostra comunitat autònoma i, per

tant, té un històric de pressió antròpica que òbviament ha

tengut conseqüències mediambientals.

T ornava a fer-me referència a la sanció dels fondeigs , i

permeti’m, abans d’entrar a comentar i a respondre la seva

pregunta a la disposició addicional quarta, permeti’m, jo volia

almanco també fer-li una justificació, perquè és un argument

que he respost moltes vegades i crec que és important tornar-

ho fer: el decret posidònia no estableix cap  règim sancionador,

això crec que ja vaig poder-li dir de fet en aquesta cambra a

qualque intervenció, per tant, és  fals  dir que es posen multes

per fondeig des del decret posidònia.

És cert que, des de l’aprovació del decret, la Conselleria de

Medi Ambient i Territori ha rebut envoltant unes 200 actes de
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denúncia, vos tè crec que avui me les xifrava en 212, podria ser,

no tenc la xifra exacta, per t ant ,  és  cert que s’han rebut 200

actes de denúncia des de l’aprovació del decret posidònia. I

aquestes actes  de denúncia vénen bàsicament de dos cossos

els quals són l’agent de l’autoritat ambiental en aquesta

comunitat autònoma: els agents de Medi Ambient i el

SEPRONA. I el SEPRONA també emet  totes les actes de

denúncia que posa en fondeigs, que també en posa, també en

posa i els tramit a la Conselleria de Medi Ambient i Territori,

però la Conselleria de Medi Ambient  per si no posa multes, les

posen els agents de l’autoritat, agents de Medi Ambient i

SEPRONA. 

Aquestes multes s’instrueixen en base a dos règims

sancionadors, no és del decret posidònia, de fet  l’article 10.1

del decret p osidònia, a la seva primera fase, queda prou clar

que el règim sancionador s’aplica en base a la Llei 42/2007, llei

bàsica estatal, de p atrimoni natural i biodiversitat, i a la Llei

5/2005, d’espais de rellevància ambiental, que es coneix com a

LECO, que és  aut onòmica. Per tant, aquestes actes

s’instrueixen en base a règims sancionadors de dues lleis,

autonòmica i estatal. 

Vostè em parlava, des del decret hi ha hagut  212 multes, o

actes de sanció, perquè no totes acaben en multa, evidentment,

després de la instrucció n’hi ha que no acaben en multa; jo li

deman, retòricament, no em contestarà, però segurament no ho

sap : sap  vostè quantes actes de denúncia es varen tramitar a la

Conselleria de Medi Ambient en diferents legislatures abans de

l’aprovació del decret posidònia? Jo li ho diré, Sr. Campos: 461,

461 envers 212. Per tant, crec que és obvi que és fals atribuir

que el decret posidònia, quant a fondeigs, és una norma

persecutòria i és una norma punitiva.

De fet, li diré més, el que sí va entrar en vigor amb el decret

posidònia, va ser el Servei de Vigilància i Assistència a la

Posidònia, que, com bé diu el seu propi nom, és un servei de

vigilància i ass is t ència als usuaris de la mar. Molt bé, vostè em

parla d’això, de 212 multes des del decret, jo li he dit que abans

n’hi havia hagudes 416; però li diré més, Sr. Campos: des de

l’aprovació del decret, s’han fet moure 19.447 embarcacions

que es trobaven fondejades damunt  p os idònia, 19.447

embarcacions. Són moltes eh!, són moltes embarcacions!

D’aquest es  19.447, s’han posat, segons la informació que li don

per vàlida, 212 multes.

Vostè em dirà que amb aques t es  xifres el decret és

persecutori? Vostè em dirà i em segueix comparant el tema dels

vessaments amb tota la feina que es  fa amb el tema dels

fondeigs? Vost è em dirà que és la mateixa solució corregir un

fondeig que corregir un vessament? Jo estic segur que si m’ho

diu és per ideologia i per praxi política, però estic segur que

vostè, interiorment, no ho creu, n’estic segur, és imposs ible

que cregui això. 

I aquest servei t é l’esperit de convèncer, i ho aconseguim.

De les actuacions  que fa el Servei de Posidònia, n’hi ha una

que creix exponencialment, que és la funció que un usuari de la

mar, un patró, abans de fondejar, a través del Canal 68 de ràdio,

cridi una embarcació. Bé, idò en aquestes  dues darreres

temporades, 16.000 patrons, -repetesc, 16.000 p at rons- han

cridat abans de tirar l’àncora al fons marí. Jo crec que amb

aquestes xifres que li p os damunt la taula, Sr. Campos, és

irrefutable, és irrefutable, i vos tè ho farà i és lícit de fer-ho,

perquè ve aquí a fer praxi política, però és  impossible que

vostè, per dins, sustenti els seus  arguments i estic convençut

que no és així, és que n’estic convençut.

Disposició addicional quarta, sí es fa, es  fa, sí, sí. I de fet, un

dels requeriments que li he dit d’EMAYA, que s’ha fet  a

EMAYA, és la disposició addicional quarta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos, vol seguir

esgotant el seu temps?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

El tiempo res tante lo dejo para la segunda intervención.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, li resta un minut i quaranta-dos segons. Passam

idò al torn del Grup Parlament ari Popular, el Sr. Vidal té la

paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraïm la seva

assistència un horabaixa com aques t  per venir a parlar d’aigües

fecals, que crec que això és un tema que no fa ganes  de p arlar-

ne a ningú, excepte si recordam aquell acudit dels mariners els

quals deien que “la merda del patró mai no put”, a la res t a de la

gent els molesta aquest tema.

Sr. Conseller, aquesta int ervenció seva -i ja la va tenir quan

va venir a exposar el seu programa de legislatura- té dos eixos

fonamentals: em parla sempre de la invers ió i les competències.

I jo hi estic d’acord, però, amb exemples, m’agradaria

demostrar-li que hi ha altres maneres d’invertir i, sobretot,

m’agradaria deixar-li exemples comp et encials . Abans de

començar vull dir-li que el Sr. Campos fa referència als darrers

31 anys, i sabem que els darrers 31 anys, tant vosalt res  com

nosaltres, hem tengut competències en matèria ambient, per

tant, m’agradaria centrar-nos en aquests darrers  sis anys, per

no recórrer a temps immemorials. 

Quan parla d’inversió, li he de posar un exemple amb un

cotxe. Les xifres d’inversió que vostè maneja, és  vera que són

moltíss imes , perquè són molt grosses, és vera que inverteix

molt, però la pregunta és: inverteix bé? L’exemple que li vull

p osar del cotxe és el següent: qui més qui manco dels  que som

aquí tenim un cotxe, i els cotxes tornen vells  i arriba un moment

que et gastes tants de doblers amb el cotxe perquè funcioni,

que el normal, el que fem és tirar el cotxe i comprar-ne un de

nou. Per què? Perquè ens cansam de p agar p edaços i seguir
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anant per la vida i el cotxe que ens deixi tirats. I jo li dic: no seria

millor centrar-nos en fer depuradores noves quan és necessari

i no a arreglar les velles amb tanta i tanta i tanta inversió?

I ara vostè em dirà, aquí: és  que no tenim més doblers, no

tenim doblers per fer la dep uradora nova! I jo li acceptaré, i li

compraré aquesta resposta, i li diré: i p er què no fem inventiva

política? I li p osaré un exemple, l’exemple del seu company

d’Educació, amb el que fa amb els ajuntaments i els col·legis.

Per exemple, la majoria d’ajuntaments  de les Illes Balears no

t enen doblers per separar les aigües depurades de les aigües

pluvials, i van totes juntes i fem aquests merders , la majoria. Per

què vostè no col·labora amb els ajuntaments pagant una part

de la inversió d’aigües pluvials  i l’altra part que la pagui el

mateix ajuntament, o que s’espavili l’ajuntament per cercar una

part diferencial per separar les aigües pluvials de les aigües

brutes? Que, per a mi, això és un tema importantíssim,

imp ort antíssim! I no sé quants d’ajuntaments hi deu haver,

però si llevam Palma i tres o quatre més , segur que n’hi ha molts

pocs més. 

Li posaré un exemp le, p erquè em dirà que això no és

competència seva i que no té doblers per a la inversió, o que ja

gasta molt. Una vegada, amb un Govern del PP, que presidia

precisament Jaume Matas, que el podem criticar per moltes

coses, però també n’hem de retreure de bones, se li va ocórrer

fer un Pla Mirall perquè volia fer unes Illes Balears més guapes,

i a què va consistir aquest Pla Mirall? La comunitat autònoma

posava el 50% del que costava reformar la façana de cada una

de les cases de les Illes Balears que la volien reformar. I què va

fer? Els  ajuntaments pagaven el 25% del pressupost d’arreglar

aquella façana -per donar una imatge guapa de totes les Illes

Balears - i la propietat pagava l’altre 25%. Quina imatge no hi va

haver dels pobles de Mallorca, i de Ciutat també, al cap de

quatre anys d’haver posat doblers per al Pla Mirall?

I ara vostè em dirà: bé, M iquel, no emprenyis, que la

consellera és del PSOE i no me’n dona! Bé, ara es gastaran

doblers a palades!, conseller.

Després d’aquest exemple, que tant de bo no hi fos la

pandèmia!, però després d’aquest exemple d’inversió i despesa

per la pandèmia, tendrà les port es  obertes per fer el que vulgui.

I, així com li he posat l’exemple de les  aigües netes i de les

aigües brutes, aquí on van, també faria aquest exemple a la

inversa: estic d’acord que les estacions de depuració són la

solució i no són el problema, faltaria més!, però a aques t es

estacions de depuració els fan falta dues coses: doblers , que

poden arribar d’aquí on vulgui, no em parli de competències,

perquè pot t enir sempre les que vulgui -amb un conveni, em

referesc-, i la pregunta és : què hem de fer amb les aigües que

provenen de les estacions de depuració, normalment, mal

depurades, poques d’aquestes amb depuració terciària? Què

fem ara? O a la mar, o pous d’infiltració -i molt poques

comunitats o associacions de regants.

Quan l’ecologia, la ciència ecològica, ens diu que el que cal

és que quan les aigües surten de la depuradora surtin amb

depuració terciària i s’utilitzin mitjançant la dendrodepuració,

que així t enim aigües pràcticament potables, quasi quasi, bones

p er beure un pic que han estat dendrodepurades o, en el seu

defecte, s’han usat per regar i,  en conseqüència, recarregam els

aqüífers. 

És clar, si vostè fos capaç, per una banda, d’arribar a acords

amb els ajuntaments per separar les  aigües i, d’una altra banda,

per arribar a convenis per fer depuradores noves, tendríem

aquest problema resolt. El que li dic és difícil, conseller, és molt

difícil entendre’s  d’aquesta manera, però, amb un exemple, li ho

diré: vostè ha dit que la nova EDAR de Palma -que la paga

l’Estat, correcte, totalment d’acord-, des de l’any 1993 s’ha de

fer, i no s’ha fet. Té tota la raó del món! Ni la faran! Li han dit

que en el 2022 la començaran i en el 2022 tornarem a començar

amb ¡Madrid me mata! ¡Madr id me engaña! ¡Arriba Madrid!

Què faria jo, si em trobàs  al seu lloc? Idò, simplement, faria

un conveni amb M adrid, i li diria: jo pag la depuradora, aquí hi

ha els doblers, un crèdit extraordinari,  que ja li he dit que en

molts d’anys que fa que som en polít ica, arran d’aquesta

pandèmia, veig -sense retreure la pandèmia- que es poden usar

o treure tots els  doblers  que volen, vostè pagaria la depuradora

i Madrid li pagaria un tant cada mes, en 5, 10 o 15 anys, i des

del 93 ja faria molts d’anys que no tendríem aquests problemes

tan immensos que tenim.

Perquè, realment, som aquí avui, la seva compareixença és

-sintèticament- per les aigües  dep urades de la platja de Sant

Antoni o de la badia de Palma, realment és una mala imatge,

conseller. 

Això, que vostè no n’és l’únic responsable, ni eludeix la

part  de responsabilitat meva, però això és una imatge horrorosa,

és  a dir, nosaltres no podem veure diaris internacionals  -

britànics, francesos, fins i tot americans- que et diuen que a la

badia de Palma toquen el xiulet, no perquè ve un tauró, com a

Amèrica, sinó perquè ens surt la merda per damunt la platja.

Això no és una imatge d’unes illes turístiques, ni d’unes illes

ecològiques, no volem aquesta imatge i est am totalment

d’acord amb vostè que no hem de tenir aquesta imatge. 

També és evident i hem de remarcar, i a això sí que ho hem

de dir, que tantes aigües depurades, mal depurades, referint-me

amb “ mal depurades” que no tenen la depuració terciària, en els

emissaris  no ho veiem, però contaminam; però, a la mar,

maldament no ens  t reguin la bandereta vermella, és una putada

matar la posidònia així com la mat am i tantes d’hectàrees com

hem matat. No n’és vostè absolutament responsable, en

aquests moments sí,  p erquè amb les idees que li don, si

n’aplicàs qualcuna, estic convençut que li aniria bé. 

Supòs que veu, conseller, que li parl en to polític positiu, en

cap moment en to polític negatiu.

I quan parla de les inversions, li he de fer referència política,

inverteix el que vol, o el que pot, però ha de reconèixer a una

compareixença seva..., que també és difícil, però que ho ha de

reconèixer, perquè nosaltres som a l’oposició, que, amb les

esmenes que li fem cada any als pressuposts, que no ens

n’accepta cap, si ens n’acceptàs qualcuna, referida tant a
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depuradores com a aigües  net es, qualque cosa més s’hauria

fet! I si ens n’hagués acceptat qualcuna, idò podríem parlar més

del cicle de l’aigua que, d’això sí que en volem p arlar tots,

perquè tots voldríem tenir això, clar!, i més els que vivim a les

Illes Balears, que no tenim aigua bona. 

I estic també d’acord amb vostè quan diu que les Illes són

un espai fràgil. D’acord, per tant, l’hem de conservar. Vostè,

conseller, ara en comanda, si em fa cas en aquestes coses que

li he dit, estic totalment convençut que el medi ambient de les

Illes Balears serà un poc millor. Li repetiré, dins aquest entorn,

centraria les polítiques en fer les  inversions correctes.

L’exemple del cotxe, per ventura val més que durant un any o

dos tirem aigua més bruta a la mar, però que, després, per als

pròxims deu t enguem una depuradora nova que no tirem aigua

bruta a la mar. Crec en això, això forma p art del cicle de l’aigua.

Gastaria doblers i temps -sobretot temps- en passejar-me de

poble en poble i explicar al regidor d’agricult ura de cada lloc

que fa molt mal riure-se’n de la pagesia!, això tots ho saben, i

els que tenim un peu dins fora vila sí que ho veiem, però, a

veure quants n’hi hauria de voluntaris si els posàssim un

safareig d’aigua depurada terciària, i la seva consellera de

Sanitat ajudàs, que si qualcú s’intoxica no té la culp a el que té

la bassa, que aquest és el gran problema que sempre es

discuteix, quants pagesos que tenen terra de cultiu o de cereals

que, tanmateix, no és suficient per consumir i n’hem de dur de

fora, podrien sembrar horticultura o agricultura intensiva

regada amb aigües depurades, i serviria per a ells tenir uns

queviures pagès i perquè el medi ambient  no rebria la quantitat

d’aigua, tones d’aigües brutes, que rep.

I també, evidentment, si féssim la inversió, fora cercar les

competències, perquè ja li dic que vostè té el gran avant at ge

que quan no li agrada el que li diuen obre la p ort a de darrera i

diu: jo no tenc cap competència, és cert ,  p erò, com a màxima

autoritat de les Illes Balears, no té la comp etència, però sí

l’autoritat, si hi ha voluntat política, p er arribar a tots els

ajuntaments o a qualsevol lloc a firmar convenis perquè quedi

assumida la competència o almanco compartida.

Això li volia dir en aquesta intervenció, Sr. Conseller.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal, li queden tres minuts i mig. Sr.

Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. President a. Bé, crec que el sorprendré,

Sr. Vidal, perquè vos t è ja ha donat per fet algunes de les

respostes que jo li donaria i no li donaré les  respostes que crec

que vostè espera.

Un apunt  p rimer, vostè diu de parlar dels sis darrers anys,

no en tenc problema, no, no, no en tenc problema, p erò bé, la

situació d’avui és una s it uació heretada de molts anys enrere

i, per tant, crec que la problemàtica s’ha de visualitzar i s’ha

d’analitzar tenint en compte tot l’històric, també l’històric

d’inversions, Sr. Vidal, també l’històric d’inversions.

Li agraesc el to utilitzat, però també és veritat, i vostè ho

sap, que hi ha hagut anys correlatius on la inversió a Palma va

ser zero euros, eh!, zero euros de cànon de sanejament. Zero

euros. 

Dit  això, dit això, estic d’acord -miri què li diré-, estic d’acord

que en aigua progress ivament  deixem de p arlar de

competències, estic d’acord amb vostè, estic d’acord, i

intent aré explicar per què i argumentar per què hi estic d’acord.

Vostè em fa una pregunta que la trob interessant: vostè

inverteix bé? Crec que és una pregunta interessant, i així li he de

reconèixer, i entenc la seva reflexió.

Crec que aquí hi ha dues coses quant a inversions: una és

canviar el cotxe, per tant, canviar la depuradora, que, en el cas

de Palma, que és el que ens  ocup a avui, vostè també ja hi feia

referència, des de l’any 1993 hi ha un interès general declarat

per l’Estat, amb compromís pressupostari en els pressuposts

generals de l’Estat i que no s’ha complit; sí que és veritat que

actualment la tramitació del projecte i de l’avaluació ambiental

del projecte es troba en un estat avançat i que, p er tant,

esperem que es pugui resoldre dins  el 2022, per tant, és veritat

que hi ha hagut avanços , i jo mateix estic negociant, en paral·lel

t ambé, i ajudant l’Ajuntament de Palma, que aques t a

depuradora sigui cons truïda ja, per tant, que l’Estat acompleixi

el seu compromís i la seva obligació. Per tant, estam d’acord.

I desp rés hi ha les inversions que fa en aquest cas el

Govern, que són les inversions dins el sistema de sanejament,

dins el sistema de sanejament de la ciutat de Palma, que és , de

fet, el responsable dels vessaments p untuals que hi ha hagut.

Repetesc, les dues depuradores que té Palma, les dues, tenen

t erciari. De fet, l’EDAR 2 de Palma, a part, dins el secundari té

un t ract ament addicional fins i tot. L’aigua de les dues

depuradores de Palma, en bona part es reutilitza, hi ha una

comunitat de regants a Palma, que és la més gran de totes  les

Illes Balears. Per tant, això ho hem de tenir en compte, l’aigua

de les depuradores de Palma es  reutilitza, el que surt per

l’emissari només és el restant, però el volum principal d’aigua

es reutilitza. Crec que això és important dir-ho.

Després un altre apunt, aprofitant  l’avinentesa de la seva

pregunt a o de les seves reflexions. Des de la Conselleria de

Medi Ambient i Territori, en compliment de les directives

europees, fem analít iques anuals, també de l’aigua depurada a

les depuradores de Palma, i li diré que, al llarg d’aquests darrers

anys, l’únic any que no va complir la depuradora de Palma va

ser a l’any 2016, la resta d’any s  ha complit. I aquesta informació

la tenen vostès a disposició al portal de l’aigua de la Comissió

Europea, perquè aquest es dades, com a govern autonòmic, les

remetem a Brussel·les, aquestes dades són públiques.

Per tant, depuradores de Palma, les dues; sistemes terciaris,

les dues; reutilització a través de la comunitat de regants.

L’únic que surt per l’emissari són els restants. I de les

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 42 / 3 de març de 2021 637

analítiques fetes aquests darrers anys, l’any que no es va

complir el 2016. I aques t a informació es troba a disposició i és

pública.

Dit això, el problema dels  vessaments a Palma, així com hi

havia a Eivissa abans de la cons t rucció del tanc de tempestes,

on són? En el sistema de clavegueram i en els sobreeixidors

d’emergència que hi ha en el cas de Palma. Quan hi ha

vessaments? Quan les xarxes, p er ser unitàries, vessen, per

tant, quan plou. Per tant, els sobreeixidors, que estan

contemplats a una ordre ministerial de l’any  1993, per tant estan

contemplats a normativa bàsica es t at al, òbviament vessen

directe a la mar. 

A posta dic que quan parlam dels vessaments de la ciutat

de Palma parlam d’aigua que ni tan sols, ni tan sols, no ha

arribat a la depuradora. És que parlam d’això, eh!, parlam d’això.

A p os t a, estic d’acord amb no parlar de competències, però

quan fem les anàlisis les hem de fer ben fetes i ha de quedar tot

ben clar. 

Dit això, vostè em demana, inverteix bé? Bé, el tema de la

depuradora de Palma que, repetesc, és una depuradora que

l’Estat té obligació de fer, crec que en aquest sentit ja ho hem

deixat clar. Les inversions que fa el Govern en cànon de

sanejament, quines són actualment des de l’any 2015 fins ara?

91,2 milions d’euros, aquelles que EMAYA, amb noms i

llinatges, ens ha demanat perquè siguin finançades pel cànon

de sanejament, bàsicament per evitar els vessament s puntuals

de Palma. Per tant, la resposta a la seva p regunta, meva, sobre

el meu criteri, és que sí; ara mateix sí invertim bé el cànon de

sanejament a Palma. I li ho dic perquè ho pens. I crec que les

dues  obres que es troben en execució molt avançada, que són

el col·lector interceptor que va des d’Avingudes cap al Polígon

de Llevant i connectarà amb el tanc de laminació, quan aquest

col·lect or i el tanc de tempestes estigui construït passarà com

a Eivissa, n’estic convençut, que els vessaments disminuiran

moltíssim, moltíssim, perquè són vessaments que no són de la

depuradora, són dels sobreexidors.

Dit això, els ajunt aments no tenen doblers per a la

separativa, hi estic d’acord, és obvi, i estic d’acord amb vostè

i crec que és hones t  reconèixer-ho; no tots els ajuntaments -

sense voler ofendre a ningú-, són Palma, són Alcúdia, són

Manacor, són Calvià, no, hi ha ajuntaments que tenen més

problemàtiques.

Precisament per no tenir -permeti’mi la vulgaritat-, l’excusa

de les competències, que és cert que cada un té les seves

competències, però per no anar sempre dins aquest fil de les

competències, aquest govern d’aquesta legislatura què ha fet?

Bé, idò, a la primera Conferència de Presidents que hi va haver,

on jo mateix, com a conseller de l’àrea, vaig poder participar-hi,

es va pactar amb els  consells insulars el que anomenam -i

vostès segur que me n’han sentit fer referència alguna vegada-,

el Pacte per l’Aigua. Això és una cosa que p ot  semblar com un

titular. 

Bé, el Pacte per l’Aigua precisament té un objectiu clar, que

és: cada un té les seves compet ències, d’acord, però treballem

t ots plegats per posar solucions a les problemàtiques existents .

La primera passa és parlar de les problemàtiques existents, que

crec que ho hem de fer sense t abús. He vengut aquí en una

compareixença voluntària a desp ullar tota la informació del

sistema de sanejament de Balears, ho he fet jo mateix, avui

comparec aquí sense tenir tabús en parlar d’aquests temes. 

A partir d’aquí, aquest Pacte per l’Aigua com s’ha rubricat

almenys enguany? Doncs, s ’han firmat convenis bilaterals

entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, amb

una aportació de 15 milions  d’euros del Govern de les Illes

Balears perquè, entre d’altres, els consells insulars, en derivar

cap als ajunt aments, puguin fer obres precisament hidràuliques.

Ajunt aments de totes les Illes, l’altra dia parlava d’alguns

casos  a alguns ajuntaments actualment d’Eivissa, ja treballen

per executar projectes de separatives aprofit ant  aquests 15

milions d’euros que, com a govern, hem posat a disposició

d’aquestes obres.

A més, hem treballat, encara amb la incertesa de com

s’acabarà rubricant , des del primer moment amb la pluja d’idees

i de p et icions dels ajuntaments de les Illes Balears per veure si

projectes de les seves competències poden ser objecte de

benefici dels fons europeus  extraordinaris que han d’arribar.

Per tant, des del primer moment, a més tenc la imatge de la

reunió que férem amb tots els consells i ajuntaments de Balears

i dir: passau-nos idees i com a govern intentarem lluitar tot el

que puguem perquè, precisament , vosaltres pugueu tirar

endavant aquests projectes.

I després hi ha una tercera via, que és, bé, si volem més

finançament l’hem de cercar o l’hem d’autogenerar. Tenim un

sistema de recuperació de costs aquesta comunitat autònoma,

que no totes les  comunitats autònomes el tenen, que és el

cànon de sanejament. Per t ant..., però de qualque manera s’ha

de cobrir aquest múscul financer.

Però est ic d’acord amb vostè i, per tant, aquesta legislatura

ja hem signat aquests convenis bilaterals.

Jo li comentava i ho vaig poder exp licar amb detall a la

compareixença voluntària d’ara just fa un any, les dep uradores

de les  Illes Balears funcionen bé, és a dir, de 79..., almanco les

que gestiona el Govern, de 79 sols n’hi havia 8 que no

acomplien, i que ara seran manco, i, per tant, el sistema de

depuració, amb totes les obres de millora i manteniment, que

són necessàries , com a un cotxe mateix, funciona bé. Per tant,

jo crec que amb aquesta idea t ambé ens l’hem de quedar. Dit

això, òbviament no puc estar més d’acord amb vostè que, en els

casos que encara no s igui així, Palma ja ho és, òbviament hem

de lluitar i hem d’anar i hem de caminar cap a la reutilització,

amb això estic totalment  d’acord, en això estam totalment

d’acord. 

Desp rés, per anar acabant, vostè em parlava si jo fos vostè,

apel·lant-me, plantejaria a l’Estat un conveni per poder tirar

endavant el tema de la depuradora de Palma, que el Govern la

pagui i que després apliqui un sistema de recuperació de costs

davant el ministeri. Bé, en primera instància les negociacions

s’enfoquen que el Govern de l’Estat acompleixi amb els seus
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pressuposts generals o amb els fons europeus, que sembla que

podria ser una via, no només  a Balears, sinó que apliqui a tota

Espanya, per a aquelles infraestructures d’interès general que

hi tengui.

Dit això, si nosaltres haguéssim de pagar, com a comunitat

autònoma, la depuradora de Palma, no ho podem assumir; és a

dir, hipot ecaríem el cànon de sanejament per prop de 20 anys

de tot es les Illes Balears, són 180 milions d’euros la depuradora

de Palma. Per tant, és clar, no p odem destinar un cànon que és

finalista, i sobretot solidari, perquè el municipi de Campanet,

per posar el meu, no tendria capacitat de tenir una depuradora

s i no hi hagués un cànon de sanejament autonòmic que li

pagàs aquesta depuradora, no t é cap acitat d’inversió. Per tant,

en aquest sentit hem d’anar molt alerta a hip otecar tot el cànon

de sanejament de totes les Illes Balears. Però jo crec que, d’una

manera o de l’altra, òbviament s’ha de lluitar davant l’Estat que

aquesta obra es posi en funcionament ja, i en aquestes li puc

assegurar que hi som.

I ja per acabar, crec, vostè feia referència a la imatge

horrorosa dels  vessaments. Òbviament a ningú no li agrada,

ara, jo crec que hi ha una cosa que s’ha de reconèixer, que la

primera passa per solucionar qualsevol problema en aquesta

vida, qualsevol, és  p rimer de tot reconèixer el problema, si no

reconeixem el problema no el solucionarem, no el solucionarem.

I si per solucionar el problema s’apunta a la solució

inadequada, tampoc no el solucionarem. Per tant, el tema dels

vessaments punt uals a Palma és un tema que està molt

localitzat, és molt conegut , el sistema és perfectament conegut,

i els abocaments puntuals es coneixen perfectament, per què i

quan es produeixen.

Per tant, jo crec, i ja per acabar, i t ornant a la seva primera

pregunta, que, en aques t sentit, és com el Govern ara mateix

inverteix en la ciutat de Palma.

I per tot això, òbviament, el que no puc acceptar, i vostè no

ho ha dit, el Sr. Campos sí, és que hi ha una omissió; és a dir,

una omissió seria no fer res per solucionar el problema, això

seria una omissió, això seria una omissió. Ara, bé, jo crec que

amb les xifres que hi ha damunt la taula, personalment pens que

el camí iniciat és el camí correcte i sobret ot, que entenc que a

tots els que som a aques t a sala és el que ens interessa, és el

camí que ens durà precisament a solucionar la problemàtica

existent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Sr. Vidal, li queden tres minuts i

mig, ho vol fer en segon torn, perfecte.

Idò passarem al Grup Parlamentari Unidas  Podemos, té la

paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, muchas gracias por

su asistencia, igual que la de su equipo. Esta comp arecencia

estaba pedida para tratar el importante problema que para la

bahía de Palma hace supues to desde hace muchos años el

vertido de fecales o desde las depuradoras en funcionamiento.

Estos vertidos  que se producen de forma puntual, como usted

ha dicho, pero de forma continuada en el tiempo, sobre todo en

episodios de lluvias intensas, afectan, como sabemos, a la

calidad de las aguas de la bahía y consecuentemente a los

elementos vivos que configuran sus ecosistemas.

Es algo que ciertamente nos preocupa, es preocupante.

Sabemos, no obstante, en el ámbito de las soluciones, que se

es t á, como bien ha coment ado hace un moment o,

construyendo un colector que conducirá las aguas a un tanque

de laminación junto a la estación depuradora de aguas

residuales de Palma II, situada en el Coll d'En Rabassa. Esta

infraestructura permitirá al menos una reducción importante, en

torno al 90% de esta potencial contaminación.

Es importante aquí t ambién reseñar la colaboración entre la

conselleria y el Ajunt ament de Palma, a través de EMAYA,

ambas instituciones con resp onsabilidades en materia de agua,

como usted también ya ha resalt ado, en el sentido de hablar de

las distintas competencias institucionales en esta materia.

Entendemos, por lo tanto, que esta fórmula de trabajo que ha

existido de colaboración, mejora es t as  comp et encias

ins t itucionales divididas o repartidas, es decir que, por tanto,

nos parece ese trabajo efectuado positivo.

No obstante sabemos que, en general, hablando siemp re en

general, que las  infraestructuras de depuración y las hídricas,

en general, en el conjunto de Balears, atraviesan p roblemas de

eficacia en cuanto a sus rendimientos, bien por cuestiones

técnicas o simplemente por razones que tienen que ver con la

propia antigüedad de alguna de est as infraestructuras. Y estos

problemas son los que generan episodios como los que hoy

hablamos, como el de la bahía de Palma, p ero que también han

existido en algún momento en los últimos tiempos en la bahía

de Pollença, o también en relación con el área de Maó-Es

Castell, por citar algunos ejemplos.

No negamos el trabajo y  el esfuerzo que se está haciendo

desde la conselleria, que usted preside, para paliar es t as

deficiencias, pero entendemos, en el caso concreto de Palma,

que no tendremos soluciones más definitivas  has t a la

construcción y puesta en marcha de la nueva depuradora que

debe ser financiada por el Es t ado, como ya también nos ha

comentado, por lo menos en dos de sus int ervenciones. Una

construcción que se ha ido retrasando en el tiempo para

perjuicio de la propia bahía de Palma de la que estamos

hablando.

Entonces con respecto a esto que estamos comentando, de

esta puesta en marcha futura que se retrasa en teoría hasta

2025, nos gustaría hacer una pregunta, una pregunta que de

alguna manera también ha contestado de alguna forma. Y la

pregunta es muy simple, es decir, ¿no habría alguna posibilidad,

si no puede gestionarse de alguna forma más rápida,

atendiendo a procedimientos de urgencia o algún otro método,

o alguna otra fórmula, de adelantar esta construcción o en los

plazos que est á previsto? Es decir, entendemos que esos

problemas, la construcción de esta depuradora.. ., bueno, en
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realidad con todas, ¿no?, pero en concreto con ésta se basa en

problemas ambientales y sanitarios , claramente demostrables,

y que, entonces, entendemos que si esa aceleración se

produjera, indudablemente mejorarían not ablement e los

problemas..., no es que los mejoraría, harían desaparecer, de

forma definitiva, entendemos, estos problemas.

De momento me quedo aquí.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, Sr. J iménez. Sr. Conseller, té la paraula. Li resten

deu minuts i mig.

Sr. Conseller, quan vulgui. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRIT ORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Jiménez,

per la seva intervenció, que l’he escoltada i abans de contestar-

li la seva p regunt a, sí que m’agradaria fer alguna puntualització,

bàsicament, perquè quedi clar, perquè crec que és import ant si

volem contextualitzar bé quin és el problema.

Li ho repetesc, en el cas de Palma, els  vessaments

problemàtics que hi ha hagut i que són coneguts, no són els

que deriven de la depuradora, no són aquests, són els que

deriven del sistema de sanejament que condueix les aigües cap

a la depuradora. Per tant, els vessaments no provenen de la

depuradora, sinó que provenen del sist ema de sobreeixidors

quan hi ha períodes de pluja puntuals, sobret ot ,  en el tram

òbviament més proper a la mar, que és el tram del front marítim

de la ciutat. Per tant, jo crec que això és important.

A més, i en feia referència abans, i com a mínim crec que és

important també puntualit z ar-ho, és molt agosarat, permeti’m la

paraula, dir que l’estat de qualitat de les aigües, o del fons marí,

és igual, a la badia de Palma o al port de Palma, és únicament i

exclusivament atribuïble a aquest fet. Que aquest fet hi ha

tengut interferència? No ho neg, mai no ho he negat i no ho

neg, però el port de Palma és un port industrial molt important,

és un port on hi ha hagut vessaments industrials molt

importants, és un p ort  on s’hi han desenvolupat i s’hi

desenvolupen maniobres milit ars, és un port on hi ha hagut i hi

ha cont ínues activitats de dragatge, és un port on -recordem-

ho-, p recisament a la passada legislatura, hi va haver una

sanció de la Direcció General de Residus a l’Autoritat Portuària

per utilitzar cendres en la reconstrucció d’un espigó; per tant,

és un port que està abocat a una ciutat de més de 400.000

habitants i, òbviament, com qualsevol p ort  d’aques t es

característiques doncs parlam, precisament, de zones molt

antropitzades i que, progressivament i per efecte acumulatiu,

han degradat la seva qualitat. 

És vera que el tanc i el col·lector de tempesta, el tanc de

tempesta i el col·lector interceptor, ajudaran a disminuir

moltíssim els vessaments. Tenim exemples molt recents, que és

el cas d’Eivissa i, a més, els tenim en aquesta comunitat

autònoma. Ara bé, a posta li deia, i ho he volgut reconèixer

també a la meva intervenció, si ho recorden, que l’Ajuntament

de Palma -amb els seus fons propis- realitza també tasques

separatives de pluvials  i fecals. Per tant, una cosa més l’altra,

en el futur, és obvi que acabarà amb el cent per cent d’aques t s

vessaments, perquè tendrem una infraestructura adaptada a les

necessit at s .  No podem obviar tampoc que el sistema de

sanejament  de la ciutat de Palma -igual que passa a tots els

municipis- està fet dels anys setanta i vuitanta. De l’any 1991

a l’any 2020, la població de la ciut at de Palma ha crescut un

42%! Això també són debats que hem de tenir, aquí, perquè el

creixement exponencial de la població va relacionat amb un

creixement exponencial del parc d’infraestructura pública i del

parc d’habitatge, i tot a aquesta infraestructura pública i tot

aquest habitatge es t à connectat a qualque xarxa. Per tant, si el

que fem és incrementar la cap acit at d’abocament però no hem

incrementat, no hem adaptat, els sistemes, és obvi, que hi hagi

problemes derivats, no?

Per tant, en tot aquest sentit, i també apel·lant al que deia

abans, i a l’informe que vàrem presentar ara fa un any , i a

aquest que presentarem -esperem- dins aquest proper mes, el

sistema d’eficiència del sanejament, de dep uració, a les Illes

Balears -repetesc-, segons les dades, i són analítiques, dades

analítiques en base a la Directiva de depuració i a la Directiva

marc de l’aigua, les dues directives europees  que ens regulen

aques t a activitat, el sistema funciona bé. El problema, i ho torn

repetir, és que el 46,5% -46,5%- de l’aigua que arriba a les

dep uradores, en general, a les Illes Balears ho fa no-acomplint

els  p aràmetres de regulació municipal. I una depuradora, com

diu la mateixa paraula, depura! Una depuradora el que fa és

eliminar matèria orgànica, això és  el que fa una depuradora! Una

depuradora no dessala, una depuradora no lleva químics i una

depuradora, és a dir, no lleva partícules que no siguin

biodegradables. 

Per tant, jo crec que és important quedar-nos amb aquesta

xifra: el 46,5% de l’aigua que ens arriba a les depuradores de

Balears, no-acompleix. Així i tot, així i tot, s’aconsegueix

depurar i que l’aigua que surt acompleixi les directives, jo crec

que és  imp ortant. A posta, repetesc que dins tot el sistema les

depuradores són la solució i no són la problemàtica. I aquest

percentatge s’incrementa en un 87,5% a les 8 depuradores que

l’any passat vàrem identificar com que no acomplien amb els

afluents de sortida. 

La construcció de la nova depuradora de Palma serà la

solució definitiva al problema, si no es fa res més? Ja li dic que

no, no serà la solució definitiva. És una peça importantíssima,

i s’ha de construir, i demanam i pressionam perquè es

construeixi, això que quedi clar, però no és la solució definitiva,

perquè si no solucionam la capacitat d’absorció del sistema

abans d’entrar en aquesta depuradora, els problemes de

vessament s  puntuals per sobreeiximent, els seguirem tenint, a

posta és imprescindible fer la depuradora -sense cap tipus de

dubte- però seguint les inversions que es duen a terme a t ravés

del cànon de sanejament, repetesc: 91,2 milions d’euros , és a

dir, des de l’any 2015 per adap t ar, precisament, aquest sistema

de sanejament en baixa i la tasca que ja a dia d’avui

l’Ajuntament de Palma -amb fons  propis- du a terme per a la

separativa de xarxes. 
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Amb aquestes tres peces  t endrem un sistema -tant en baixa

com en alta- adaptat i amb capacitat d’absorció de la realitat

d’avui en dia.

I vostè em deia. Les  formes d’urgència. Bé, això és un altre

debat, el que passa és que és  un debat que no es pot deslligar,

en aquest cas , de la s ituació interceptora, preceptiva,

fiscalitzadora... el que se li vulgui dir, de l’Estat; al cap i a la fi,

parlam de tramit acions, sobretot en el cas de Palma, que és una

t ramitació estatal, i jo, permeti’m-ho, li diria... no, no... per a mi

el més greu no és que hi hagi o no hi hagi una manera

d’urgència, per a mi el més greu és  que des de l’any 1993

aquesta dep uradora s’havia de construir i no s’ha construït. Per

tant, jo crec que òbviament  aquí hi ha hagut potes de

responsabilitat que no han funcionat correctament i,  per tant,

jo crec que és aquí a on hem de seguir insistint i esperem que,

dins d’aquests propers anys, aques t a estació de depuració es

pugui començar a construir. I, òbviament , amb aquesta

ap ortació de l’Estat, més amb l’aportació que fa el Govern de

les Illes Balears i també la feina de l’Ajuntament de Palma,

doncs jo crec que la situació de Palma anirà cap a un camí

encertat per donar solució al problema. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jiménez, vol seguir amb el

seu temps, en aquest torn?  Idò té la paraula.

En el següent  torn! No l’havia entès, perdoni. D’acord, així,

li queden deu minuts i mig, queden per al segon torn. 

Passam al torn del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la

paraula el Sr. Benalal. Sr. Benalal, quan vulgui. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Muchas gracias, Sra. President a. Gracias por su

comparecencia, Sr. Conseller. Simplemente, para seguir un

p oco..., hacer un poco el resumen de lo que está hablando mi

compañero, el Sr. Campos, el contenido del informe del que hizo

alus ión, del SEPRONA, es un informe pues que se entregó al

Juz gado número 7, es un informe, cuyo contenido es público,

sobre vertidos irregulares de las depuradoras de EMAYA en la

bahía de Palma, y que es verdad que indica pues la pasividad

total de la Conselleria de Medio Ambiente.

Hace acto pues de existencia de aguas fecales, micro-

plásticos y detergentes, entre otras cosas , e indica un impacto

sobre el fondo marino muy grave, una degradación del fondo

marino sobre todo alrededor de las infraestructuras del vert ido,

hasta más de 10 met ros de profundidad, pues sólo había matas

muertas y resto de plantas, y  a p artir de 20 metros pues ya aquí

se encontraba posidonia que recubría entre el 40% y el 68%. 

Luego también tenemos los imp actos directos sobre las

praderas de posidonia, pues, efectivamente una devastación

total que, debida a vertidos irregulares, se constata en el

informe, sin ningún tipo de tratamiento de estas  depuradoras,

con una destrucción, dicen, de más de 200 hectáreas a partir del

emisario del torrent Gros. 

Dicho est o, según el informe también, entre 2003 y 2014

hubo más de 1.000 vertidos  de aguas sin depurar. Entre 2014 y

2018 más de 220 vertidos. En el informe hay  dos frases que son

bast ant e claras, el SEPRONA responsabiliza de forma

importante a la conselleria y dice literalmente: “en relación a los

posibles expedientes sancionadores que se hubieran podido

incoar por el vertido de aguas  residuales, en la parte oeste de

la bahía de Palma, cuyo origen se encuentra en el emisario del

torrent Gros o en los aliviaderos de emergencia, los agentes

instructores no tienen constancia de que se haya incoado

alguno”.

Para la Guardia Civil, la Dirección General de Ordenación del

T errit orio y Paisaje, que depende de su Conselleria de Medi

Ambient, era perfectamente conocedora de los vertidos de

aguas residuales urbanas insuficientemente dep uradas y que

han causado daños difícilmente reparables. También indica una

discriminación sancionadora a partir de la Conselleria de Medio

Ambiente respecto a los vertidos de EMAYA, puesto que

dicen que han sido todos impunes, excepto aquellos que se

han realiz ado en esp acios  nat urales  p rot egidos  o

pertenecientes a la Red Natura 2000.

Este resumen que he querido hacer, ahora paso más bien a

la pregunta o a la interpelación que me gustaría hacerle, Sr.

Conseller. En los  p resup uestos de este año 2021, y ya en los de

2020 lo había pedido, se pidió antes de hacer nuevas

inversiones, totalmente, que se procediese a actualizar y a

arreglar de forma coherent e y  definit iva emisarios y

depuradoras. Este año, y le doy de nuevo las gracias, su

conselleria aceptó una transacción que presenté yo, para

600.000 euros de inversiones a las depuradores de Sant Joan de

Labritja y Cala Sant Vicent. A lo mejor lo que hay que hacer es

justamente auditar y rehacer dep uradoras que ya están

funcionando, sería mejor, más barato, más rápido, pero

realmente hacer estas obras.

También le pedí en su día, al igual que acaba de hacer mi

compañero del Partido Popular, cooperar con municip ios, por

ejemplo, en separaciones de aguas fecales y pluviales para

evitar catástrofes medioambientales como las  que tenemos cada

año en el Parque Natural de Ses Salines. El ejemplo que yo le di

en su día era Sant Josep de Sa Talaia, que usted me indicó,

efectivamente, como también dijo a mi comp añero, que no

tenían competencias, pero sé que usted colaboró con el

municipio, usted y el municipio lograron ver donde estaban los

problemas y, efectivamente, se pusieron al trabajo. Entonces,

mi pregunta es, esto lo hizo usted en Sant Josep -yo se lo he

preguntado varias veces-, se hizo, ¿no sería conveniente

realizar una auditoria ahí donde hay problemas, no está

funcionando, igual que se hizo, a petición nuestra, en Sant

Josep y tratar de ver cómo se pueden arreglar estas cosas, de

nuevo, aunque no sea su competencia directa? Es una

inversión y me parece que saldría mucho más barato que tener

estos problemas constantemente.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 42 / 3 de març de 2021 641

En el tema de audit oria t ambién me gustaría saber, la nueva

depuradora de Palma dice que no será una decisión definitiva,

entonces ¿cuál es la decisión definitiva o cuáles son los medios

que se van a poner? Porque si hacemos esta depuradora nueva

y sabemos que no va a resolver los problemas, entonces vamos

a estar en lo mismo cuando esté acabada.

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal, li res t en nou minuts i vint

segons. Té la paraula el Sr. Conseller, quan vulgui.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Sí,  moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Benalal, vostè em

tornava fer referència a aquest informe, del qual el Sr. Campos

també me’n feia referència, jo un poc li diré el mateix, és un

informe que no ha estat remès  a la Conselleria de Medi

Ambient, de fet és un informe que em consta que es  troba dins

aquesta causa judicialitzada i poca cosa més a dir-li. Un informe

que, com bé vostès de fet han apuntat, fa referència a una

seqüència espacio-t emporal del 89 al 2012, jo en el 2012 no era

en aquest món; en tot cas, el que li puc respondre, i crec que

així ho he fet, és des que som conseller i en aquest cas també la

Direcció General de T erritori des que està dins la meva

conselleria, que hi ha hagut  alt res èpoques en què no era dins

aquesta conselleria. 

Crec, sincerament, he dit i he detallat d’una manera

exhaustiva tot el que la conselleria ha fet respect e d’això,

almenys des que som conseller, no sols des de la part

administrativa i de requeriments administratius a EMAYA, sinó,

i el que consider més important, en temes d’inversió. Per tant,

jo mateix vaig poder signar un conveni d’una inversió el 2019

de més de 54 milions d’euros per solucionar el problema dels

vessaments a la ciutat de Palma. I abans , el meu antecessor

n’havia signat un altre, és a dir,  de l’any 2015 fins ara una

inversió de 91,2 milions d’euros per solucionar el problema de

la ciutat de Palma. 

De fet , vostè ho deia, és a dir, pel que ha llegit vostè de

l’informe que esmentaven, parlam de vessaments d’aigua que

ni tan sols ha estat tractada per la depuradora. És el que jo li

deia abans, és que parlam d’aigua que surt pels sobreeixidors

d’emergència que és precisament aigua que ni tan sols no ha

arribat a la pròpia depuradora. Per tant, pel que diu vostè,

l’informe del SEPRONA també fa referència a aquest aspecte.

I repetesc, no he llegit l’informe, però òbviament tot el meu

respecte a l’informe del SEPRONA i a qualsevol altre informe

que hi pugui haver. 

Vostè apuntava una cosa, però crec que el Sr. Campos ja

l’apuntava i crec que no l’he contestada, vostè apuntava una

cosa que crec que és interessant dir-la també, en relació amb t ot

això: les competències en biodivers it at, en matèria de

biodiversitat marina, són de l’Estat, són de l’Estat, i queden

regides per la Llei 42/2007, que és la Llei de patrimoni natural i

biodiversitat, llei bàsica estatal en matèria de medi ambient, les

competències marines són de l’Estat. I, a part, també són

europees, perquè no ens podem oblidar que des de l’any 92

existeix una normativa, una directiva europea, que és la

Directiva d’hàbitats, la qual contempla la posidònia oceànica

com a hàbitat prioritari.

A l’any 2011, arran de la Lli 42/2007, que substituïa la Llei

4/1989, que va ser la primera norma bàsica estatal en matèria

mediambiental, es va desplegar un decret llei o un reial decret

llei amb el llistat d’espècies silvestres en règim de protecció

especial, el qual contemplava dins els  seus llistats la posidònia

oceànica. Aques t  reial decret llei mantenia les competències en

biodiversitat marina a l’Estat, l’únic que habilitava aquest  reial

decret llei era que les comunitats autònomes poguessin regular

op eracions  d’ancorat ge d’embarcacions , que això és

precisament l’escletxa normativa estatal que permet, entre

d’alt res , per exemple, alguns dels articles del decret posidònia.

Però les competències de biodiversitat marina són estatals.

Això no obstant, la comunitat autònoma, en aquest  cas el

Govern de les Illes Balears, té competències en biodiversitat

marina en dos supòsits, dos: un, aquells espais naturals

protegits declarats, marítims, eh?, marítims, declarats en base a

la Llei d’espais de rellevància ambient al,  i li posaré un exemple,

Es Trenc, Es Trenc, la part marina està declarada en base a la

LECO i, per tant, efectivament, atorga les competències per

exemple al Govern. O aquells espais d’aigües exteriors que

tenguin declarats Xarxa Natura i que tenguin reconeguda la

continuïtat ecològica. Cap d’aquests dos supòsits, repetesc,

cap  d’aquests dos supòsits no s’acompleix a la badia de Palma.

De fet, a l’any 2019 l’Autoritat Portuària de Balears, amb una

ordenança, per tant, Administració General de l’Estat, va

declarar, per primera vegada, en el port de Palma, una z ona

d’exclus ió d’ancoratge d’embarcacions, i no ho va fer el Govern

de les Illes Balears, no. I jo no he sentit cap crítica, no ho va fer

el Govern de les Illes Balears, no, ho va fer l’Administració

General de l’Estat.

Amb tot això, què vull dir en el cas de Palma? Ens hauríem

de demanar a veure quin paper ha jugat l’Estat dins  la seva

capacitat sancionadora i punit iva, com a competent en matèria

de biodiversitat marina fora d’espais de rellevància ambiental?

Tal vegada és una p regunta que ens hauríem de fer, perquè la

comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè l’Estat no li

deixa, no pot regular res que sigui fora de la Xarxa Natura, no

tenim competències per fer-ho. Per tant, jo crec que és honest

dir que en el cas de la badia de Palma no s’acompleixen cap dels

dos supòsits que habiliten la comunitat autònoma a interferir

sobre la biodiversitat marina.

Per tant, jo respect tots els informes, absolutament tots.

Ara, t ambé és vera que hem de veure si tot ho abocam a un plat

o començam a dividir el brou entre diferents plats. I aprofitant

la seva pregunt a, o la seva reflexió, a la qual també el Sr.

Campos hi feia referència, bé, crec que és important deixar clar

quines competències en biodiversitat marina té la comunitat

autònoma, en aquest cas de les Illes Balears.
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Quant a la inversió en els sis t emes  de depuració, Sr.

Benalal, i de fet li enllaçaré amb la darrera pregunta o reflexió

que vostè em feia. Bé, repetesc, des de l’any  2015 la inversió

que s’ha fet des del Govern de les Illes Balears, recuperant  el

cànon de sanejament, són 268 milions d’euros, a totes les

depuradores de les Illes  Balears, i des de l’any 2000, -perdona,

perdona, perdoni, 328,7 milions d’euros-, i des  de l’any 2019,

que és quan qui li parla entra com a conseller, de moment s’han

invertit 109,7 milions d’euros, 109,7 milions d’euros. I vostè em

parla: no estaria bé fer una auditoria? Ja l’hem feta, ja l’hem feta,

Sr. Benalal, crec que vostè va assistir a la compareixença meva

voluntària en aquesta mateixa sala, per explicar el primer informe

que s’ha fet mai a la comunitat autònoma i la primera vegada i

l’única vegada que un conseller ha vengut en aques t a cambra

i en aquesta sala a presentar aquest informe. Un exercici de

transparència que aquí, en aquesta comunitat autònoma, no en

tenim cap precedent, i m’atreviria a dir que no hi ha cap altra

comunitat autònoma que hagi fet  aquest exercici, cap. Per tant,

aquesta auditoria l’hem fet i no l’hem feta posant un dit al vent,

no, l’hem fet  amb el compliment de les aigües que ens entren i

el compliment de les aigües que ens surten, d’acord amb les

dues directives aplicables en aquesta matèria.

Per tant, l’audit oria l’hem feta, fem la segona auditoria, que

és l’informe al qual em referia abans que tenim intenció de

poder-lo acabar aquest proper mes, i no és que només haguem

fet l’auditoria, és que, Sr. Benalal, de les 8 depuradores que hi

havia que havíem detect at  que tenien incompliments, de les 8,

a totes elles, a totes elles, ja hem o bé execut at les

intervencions  necessàries per aconseguir aquest compliment,

o bé ja estan adjudicades o en execució, i que l’any  2021

estaran. Per tant, no només és fer l’auditoria, que l’hem feta,

sinó que ja hem posat en marxa, ho repetesc, amb manco d’un

any, les intervencions necessàries per poder revertir aques t a

situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Benalal, vol seguir? En

segon torn esgotarà el torn si troba, molt bé.

Idò passarem al torn del Grup  Parlamentari MÉS per

Mallorca, el Sr. Ferrà té la paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, benvingut i

benvingut també l’equip que l’acompanya.

Primer de tot, voldria començar crec que fent referència a

una bona notícia que avui ens han comunicat que la propos ició

de llei de prospeccions serà debatuda, la presa en consideració,

el proper dimart s  al Congrés dels Diputats i tres diputats del

Parlament de les Illes Balears serem allà per defensar-la. Una

proposició de llei contra les prosp eccions petrolíferes, en

defensa de la Mar M editerrània, que no té relació directa amb

la compareixença d’avui, però també indirecta, perquè

evident ment una de les qüestions que es vol salvaguardar amb

la prohibició de les prospeccions, és la de la biodiversitat

marina, entre elles la de la posidònia. 

I és una bona notícia p er al medi ambient, és una bona

not ícia per a aquest Parlament, perquè per unanimitat  a la

passada legislatura es va donar sup ort a aquesta proposició no

de llei, i és una bona notícia per al t urisme i per al sector turístic,

que sempre ha defensat i ha impulsat aquesta prop osició de llei.

I no és una bona notícia per al Grup  VOX que, una vegada més,

ens demostra aquesta contradicció, un partit que es declara

ultra ecologista i alhora va en contra del turisme anant en

contra d’aquesta proposició de llei i de les prospeccions, i de

la defensa de la biodiversitat i en contra de les prospeccions, -

perdó. Per tant, estam d’enhorabona!

També enhorabona per un dels anuncis que s’ha comentat

aquí, que és aquest grau de compliment o aquest principi

d’informe, o aquestes primeres dades que es  t enen que

almanco 3 depuradores més entrarien dins  el grau de

compliment respecte de l’informe de l’any passat. Jo crec que

això és una gran notícia i s’ha de posar en valor, per t ant ,

aquesta millora, aquesta pogressivitat en millora, que jo crec

que fa molts anys que es veu a l’administració balear, és

d’aplaudir.

Jo crec que avui, Sr. Conseller, vostè compareix i hem de

saber per què compareix, per un article a un diari,  p er una

qüestió competencial, és a dir, per aclarir al Sr. Camp os  quines

competències té el Govern de les Illes Balears  i quines tenen

altres adminis t racions, cosa que vostè ja crec que ens va

explicar a la passada compareixença, però bé, avui tornarem fer

preguntes en aquest sentit perquè ens quedi clar a t ots. I també

compareix per intentar caure a una trampa, a una trampa, o a un

jardí, com li vulgui dir vostè, en el qual vostè no hi ha caigut,

no hi ha caigut, evidentment una tramp a que estava preparada

amb la intervenció que el Sr. Camp os ha llegit per escrit, que no

és seva, però, en el moment que se li ha acabat l’escrit, no ha

estat capaç de dur-lo al terreny que pretenia. 

De fet , jo crec que el valor de l’informe del SEPRONA és alt

i és  importantíssim, vostè ho ha dit, la feina que fa el SEPRONA

sempre ha estat  d’una col·laboració amb l’administració

autonòmica, una serietat i un rigor altíssim. Però, és clar, és que

hem de posar en valor aques t  informe i no la parcialitat de

t rossos d’un informe que surten a un mitjà de comunicació,

però bé!, esperarem a poder conèixer perquè, almanco

nosaltres, els senyors diputats  d’aquesta cambra, no coneixem

aquest informe, no en tenim coneixement. Vostè també ha dit

que no, que no en té coneixement. Per tant,  estarem a l’espera

de poder conèixer aquest informe i poder fer una valoració molt

més alta.

Però hi ha una qüestió que deia el Sr. Vidal, que jo crec que

el Sr. Vidal ha apunt at  un parell de coses importants, i una que

volia..., és una reflexió enlaire més que una pregunta, és que un

problema que tenim amb les depuradores  és  la dimensió de la

població; és a dir, i no s’ha presentat aquí, varen ser

planificades -parlam de depuradores de fa 40 o 30 anys cap

endavant- amb una previsió de p oblació que, evidentment, ha

superat les previsions  i després, també, tenint en compte la
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població flotant que tenim del turisme a les Illes Balears. I, això

és una pregunta -com vostè ha dit- en l’aire, o retòrica, no li

faig, però l’ITS, ha servit per poder dur a terme molts de

projectes del cicle de l’aigua i també projectes de sanejament i

depuració, i aquí hi ha formacions polítiques que anunciaren,

que ara fan bandera de l’actuació que ha de fer el Govern de les

Illes Balears respecte d’aquestes instal·lacions, però que feren

bandera que el p rimer que farien seria carregar-se l’ITS, si

governaven. 

Quant a les separacions d’aigües -també ho ha comentat el

Sr. Vidal- hi ha precedents, hi ha precedents importants com

l’antic p la d’ajudes..., ara no me’n record del nom, però el pla

d’ajudes del Consell de Mallorca que, crec que a l’any 2015 o

16, es varen destinar o es varen prioritz ar línies d’actuació en

temes d’aigua, entre les quals arreglar pèrdues o separar aigües

residuals... -si no vaig malament, eh?, si no vaig malament-,

perquè hi ha precedents. Vull dir que aques t s  p recedents crec

que s’han de continuar i crec que això és  una tasca de totes les

administracions i estic d’acord amb vostè. 

També vostè ha fet referència, Sr. Vidal, ha fet referència a

una qüestió que crec que és important que és que aquí, és clar,

la imatge aquesta de quan es toca el xiulet quan hi ha un

vessament. Bé, sí, jo crec que això és important fer la referència

que aquest xiulet quan hi ha un vessament, crec que es toca

més a partir de l’any 2015 que no abans, no? I que és  imp ortant

posar en alerta o protegir la població, quan hi ha un vessament,

i tocar el xiulet sempre i aixecar la bandera vermella, malgrat les

conseqüències o la imatge que es pugui t enir, perquè, el primer

de tot, és protegir la ciutadania. 

Una sèrie de preguntes que li voldria fer, Sr. Conseller,

algunes les ha contestades parcialment , seria: quines

competències  t é el Govern en matèria de sanejament, si em pot

explicar, punt per punt, quines són competència del Govern.

Segona, com gestiona el Govern de les Illes Balears el

cànon, a què el dedica i quina ha estat  la inversió aquests

darrers anys?

També li voldria demanar, com no podria ser d’una altra

manera, si creu que l’Estat s’ha d’implicar més en aquest a

qüestió.

La quarta, com funciona una estació de depuració, si tota

l’aigua que li arriba ho fa en condicions òp t imes , si ens ho pot

explicar.

La cinquena, em pot explicar també les diferències entre

aigües mixtes i aigües depurades, i què és un vessament

d’aigües mixtes?

I, pel que jo he ent ès  de la seva intervenció, les xarxes

unitàries són un dels principals problemes, si em podria vostè

ratificar aquesta afirmació, o no.

Després, també, una altra pregunta que li volia fer és què fa

el seu Govern per revertir aquesta situació en el cas de Palma,

tot sabent que la competència és municipal?

I, per últim, una altra p regunta és: en un supòsit, en

qualssevol dels supòsits que s’han p roduït, davant d’un

vessament de la depuradora de Palma, què passaria s i es tancàs

la depuradora?

Vostè ha fet referència crec que a una de les seves

intervencions a aquesta qüestió, jo li deman, què passaria si

efectivament s’apliqués la Llei de cos t es i el Reglament de

costes, i es tancàs la depuradora? Quins serien els efectes?

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Sr. Ferrà, li queden sis  minuts i mig. Sr.

Conseller, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I T ERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Ferrà.

Bé, alguns comentaris sobre les  seves reflexions i després, ja,

contestaré les seves preguntes que, finalment, em formulava. 

Bé, idò, sí, efectivament, dins aquest informe, dins aquest

segon informe, dins aquesta auditoria, o el nom que li vulguem

dir, que es realitza, doncs, per la informació preliminar que

tenim, l’illa d’Eivissa ja la tenim més o manco t ancada. Sí, bé,

apuntam que, per mor de la relació d’inversions que hem fet

aquest any i que abans els relatava, algunes depuradores en

manco d’un any podran ja entrar dins  l’acompliment preceptiu

i,  p er t ant, sens dubte, compartesc amb vostè que és una

fantàstica notícia. I jo crec que aquest ha de ser el camí.

En segona ins t ància, refermar un poc la seva valoració.

Efect ivament, a Balears, però arreu, eh?, a Balears però arreu,

també és un problema conegut i molt patit a tota la cos t a del

Llevant peninsular, òbviament les estacions de depuració han

patit i pateixen un increment poblacional. Això és obvi i jo crec

que abans també li explicava al Sr. Jiménez, que les  depuradores

foren construïdes a un determinat  moment, amb un determinat

nombre poblacional, la població en aques t a comunitat

autònoma ha crescut exponencialment des dels anys setanta i

vuitanta del segle p assat , en canvi, moltes d’aquestes

es t acions de depuració, de grans conglomeracions urbanes -

com és el cas de Palma- o de zones urbanoturístiques

costaneres, doncs, òbviament, en determinats moments s’han

pogut veure superades, en el cas de Palma.

I,  rep et esc, l’any 1991, de població de fet -sense tenir en

compte la flotant, és a dir, treballadors, t uristes...- era 296.754

habitants, i a l’any 2000, són 422.587, per tant, un increment

d’un 87% d’aquesta població. I això és un dels debats que

també hauríem de tenir si volem fer una anàlisi honesta amb el

problema. O sigui, hauríem de veure si aquí t ot s  els grups

parlamentaris estan disposats a decrèixer! És un debat que s’ha

de tenir: estam disposats a decrèixer? I a evit ar,  t ambé, aquests

p roblemes? I, aquí, tothom que també pugui fer el seu

posicionament, però que l’increment poblacional és una
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variable, és  un paràmetre que hem de tenir en compte, això està

clar i es obvi. 

L’IT S, la veritat és que ha posat damunt la taula un fet que

no s’havia comentat i que crec que és important, efectivament,

efectivament, l’impost de turisme sostenible ha servit per fer

moltes inversions dins el cicle de l’aigua, moltes. De fet, una de

les depuradores que l’any passat no acomplia i que enguany

ho farà, perquè s’ha fet nova, s’ha ampliat i s’ha fet nova, és la

de Porreres, que demà tendré l’ocasió, precisament, de poder

visitar. Bé, idò, aquesta depuradora de Porreres ha es t at , en

bona part, pagada gràcies a l’impost de turisme sostenible,

efectivament. L’ITS ha servit en aques ta comunitat autònoma

p er tenir major múscul de finançament en inversió dins les

polítiques hidràuliques del Govern. 

I, ja, si no vaig malament, passant a les seves preguntes

més concretes. Quines competències té el Govern de les Illes

Balears, o un govern autonòmic, en matèria de sanejament i

depuració? Segons la Llei estatal d’aigües, cap. Cap.

Com es gestionen les depuradores en el cas espanyol? Hi

ha diferents mecanismes, a molt es comunitats autònomes són

gestionades directament pels municipis i, en el cas de les  Illes

Balears, com els apuntava anteriorment, hi ha municip is amb

més capacitat, com és el cas  de Palma, que sempre les han

gestionades ells, sota les seves competències, ja que la Llei

d’aigües diu que la competència en depuració i sanejament és

municip al; o bé, dins aquest esperit de col·laboració

int eradminis t rativa, amb convenis habilitants el Govern

gestiona a dia d’avui 79 depuradores. Però, a nivell orgànic, el

Govern no té competències en depuració i sanejament. Amb

aquests convenis habilitants, el Govern gestiona el sanejament

i depuració en alta. Què vol dir? El sistema de clavegueram, a

les Illes Balears és gestionat pels ajuntaments; el Govern

gestiona, en aquells casos en què hi hagi un conveni, el

sistema de depuració que va des de la darrera estació

d’impulsió municipal fins a l’estació de depuració, fins a

l’EDAR. 

Si no vaig malament, em feia tres preguntes en una: com

gestiona el Govern el cànon? El gestiona actualment d’acord

amb el què diu la Llei de pressuposts, que és el cent per cent

del recaptat amb el cànon, un cop llevats els costs de gestió,

cosa que es p osa a tots els imposts, es destina el cent per cent

a polítiques hidràuliques. Actualment el cànon es destina a

polítiques  hidràuliques. Hi ha hagut èpoques que vostè sap

que no ha es t at  així, que, de fet, la inversió era zero. Ara es

compleix i la inversió se’n va a la seva finalitat, perquè el cànon

en la seva creació té dos atributs que li donen la seva p ròp ia

idiosincràsia: un, que és finalista, per tant, ha d’estar destinat

a polítiques d’aigua, i dos, que és solidari, això vol dir que el

que paga -per posar un exemple sense tampoc entrar en

ofensives-, p erò el que paga un ciutadà de Palma o un ciutadà

de Porreres o un ciutadà de Vilafranca no té perquè invertir-se

en aquell municipi, perquè el cànon solidari,  i, gràcies a aquest

esperit, municipis petits i nuclis de població petits d’aquesta

comunitat autònoma avui en dia tots tenen accés a les

estacions de depuració, cosa que no passa, per exemple, a la

península.

De fet, Europa té un pilot posat  a t ota la zona pirenaica ja

que existeixen milenars  de nuclis de població de manco de 5.000

habitants que no tenen sistemes de depuració. Això a Balears

ho tenim solucionat gràcies al cànon de sanejament i gràcies al

sistema de recuperació de costs que tenim.

Inversió, li ho repetesc, des  de l’any 2015 s’han invertit

328,7 milions d’euros, dels quals 268 manteniment; 60,6 en obra

nova. I des de l’any 2019 s’han invertit 109,7 milions d’euros:

93,6 dels quals han estat per a mant eniment i 16,1 en inversió

d’obra nova.

La implicació de l’Es t at. Bé, la implicació de l’Estat és

imprescindible, és imprescindible a Balears i a la resta de

comunitats autònomes, l’Estat, òbviament, s’ha d’implicar amb

els sistemes de depuració i sanejament en aquest cas arreu de

l’Estat espanyol, entre altres coses perquè són inversions que

són complexes i són inversions que són sobretot molt

costoses. A Balears, repetesc, tenim la sort de comptar amb un

s is t ema de recuperació de costs, que és el cànon de

sanejament , però això no passa arreu. Per tant, no només és

necessari a Balears, és necessària la implicació de l’Estat a totes

les comunitats autònomes des  de sempre, no ara. Per tant, és

imprescindible que com a mínim aquelles actuacions en què

l’Estat ja t é un compromís normatiu de declaració d’interès

general i un compromís pressupostari en els pressuposts

generals de l’Estat, almanco acompleixi, com és per exemple el

cas de l’EDAR de Palma.

Com funciona una EDAR? Una EDAR és  un sistema

d’entrada i un sistema de sortida i entre l’entrada i la sortida hi

ha filtres i mecanismes que, bàsicament, el que fan és eliminar

al volt ant d’un 80% de la matèria orgànica de l’aigua que hi

entra. Per tant, és un s istema molt primari, si em permet la

paraula, una estació de depuració. Hi ha aigua que entra en

unes condicions fisicoquímiques determinades, que passa per

tots els sistemes i els mecanismes de depuració, amb diferents

graus i amb diferents filtres, i acaba sortint un afluent amb

aigua totalment depurada. 

Com es regulen les EDAR? Bàsicament hi ha diferents

normatives i diferent s  directives que s’han d’aplicar. En el cas

dels afluent s d’entrada, l’aigua ve determinada bàsicament per

dues normatives: les ordenances municipals i el Pla Hidrològic

de les  Illes Balears. Aquests marquen, en base a la Directiva de

clavegueram, quins p aràmetres fisicoquímics ha de tenir l’aigua.

I aquí és un dels problemes, que abans donava el percentatge,

que un alt grau de percentat ge d’aigua que ens arriba a les

EDAR no acompleix aquestes directives. I després hi ha la

direct iva de depuració i la directiva marc de l’aigua que són les

que estipulen les condicions fisicoquímiques de l’aigua amb les

quals  ha de sortir aquesta aigua depurada. Per tant, és  un

sistema bàsicament de filtratge d’entrada, dep uració i sortida

d’aquesta aigua.

Dins tot això també, i lliga prou amb la seva següent

pregunta, que vos t è em demanava, si no vaig malament, la

diferència entre aigua mixt a i aigua depurada. Aquesta és una

pregunta molt interessant que crec que l’he contestada un poc

parcialment, però que és importantíssima repetir-la sobretot
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dins el context de la compareixença d’avui. És el mateix aigües

mixtes que aigües depurades? No. És  el mateix aigües fecals

que aigües depurades? No.

Una aigua mixta és aquella aigua, com bé diu el seu nom,

que precisament mescla aigua pluvial amb aigües fecals. Els

vessaments d’aigües mixtes són precisament els vessaments

direct es  que des de la xarxa de clavegueram aboquen a la mar,

això és una aigua mixta. Aquesta aigua mixta ha estat

depurada? No. Aquesta aigua mixta no ha arribat a la

depuradora. En canvi, una aigua depurada és aquella aigua que

passa per tot el procés de filtratge al qual abans em referia.

Les  aigües mixtes, i ja ho relacion i ho llig amb la seva

següent pregunta, quin és el problema de les xarxes unitàries?

Doncs, el vessament de les aigües mixtes que canalitzen. Si

tenim xarxes unitàries  que recullen fecals i pluvials, quan no

plou la capacitat de canonada per dur les aigües fecals  sol

abast ar. El problema que tenim és que a les aigües fecals hi

afegim totes les aigües pluvials.

I després hi ha un altre element a t enir en compte, els

sis t emes de sanejament varen ser construïts, com dèiem abans,

sota un determinat sostre p oblacional. Òbviament, i amb això

els ajunt aments també moltes vegades hi coincideixen, les

capacitats de volum i per tant de diàmetre de les canonades ,

sobretot si ajuntam aigües mixtes, són insuficients, per tant, el

resultat és obvi. En aquest sentit deriva la problemàtica de les

aigües pluvials.

Després vostè, ja per acabar, em demanava, què fa el GOIB

a Palma? I crec que ha quedat manifestament clar totes  les

inversions que fem des  de l’any 2009, únicament i

exclusivament enfocades precisament a la problemàtica del

vessament punt ual d’aigües mixtes. Per tant, em reiter un poc

en el que he dit al llarg de tota la meva intervenció.

I la seva darrera pregunta és -també és interessant -,  què

passaria si tancàss im l’EDAR? Primer de tot, no ho podem fer,

no es p ot  fer perquè la normativa bàsica estatal també diu que,

si són infraestructures d’interès públic, en què el seu

tancament en aquest cas generin un dany ambiental superior al

fet que es tiguin obertes, que és el que passaria, òbviament no

es  p ot  tancar la depuradora. Algú a aquesta sala, algun

representant de qualsevol grup parlamentari, partit polític

plantejaria de veritat tancar una estació de depuració? Estic

convençudíssim que no. Per tant, què passaria? Que el dany

a m b i e n t a l  s e r i a  e xp onencialment  sup erior, seri a

exponencialment superior, perquè si nosalt res tancam -això són

aixetes, això són aixetes-, si nosaltres tancam l’aixeta d’entrada

a l’estació de depuració hi ha un flux de retorn i, per on sortiria

l’aigua? Pels sobreeixidors, pels sobreeixidors, no n’hi ha

d’altre aquí. Per tant, òbviament és una pregunta interessant

perquè òbviament les  conseqüències serien catastròfiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El senyor..., sí, ho demanaré

als  portaveus, al Sr. Jiménez li resten deu minuts, però se n’ha

d’anar i ha demanat a veure si tots els portaveus estan d’acord

que faci una pregunta que té pendent al conseller. Així,

rompríem el torn de paraules perquè se’n pugui anar. Els sembla

bé? Algú té inconvenient?

Idò, Sr. Jiménez, té la paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, gracias a todas las personas que están aquí

representando a sus partidos. Siento tener que irme, pero los

transportes aeroportuarios ahora mismo no están en su mejor

momento, mañana tengo que estar en Menorca a primera hora

y  sólo tengo un avión dentro de una hora. Así que le haré la

pregunt a muy cortita y le pido, pidiendo disculpas, lla mayor

brevedad posible para no dejarle con la palabra en la boca.

Bien, dicho es t o, solamente haré una pregunta que tenía

que haber hecho antes , la hago ahora: sabemos que una de las

grandes dificultades que tenemos en las Baleares, bueno como

en otros lugares, son las cuestiones presupuestarias a la hora

de afront ar inversiones sustanciales, como son todas las que

tienen que ver con los recursos hídricos , sean estas

depuradoras, sistemas de saneamiento, bueno, en general, todo

lo que tiene que ver con el ciclo de agua. Es decir, todo esto

requiere inversiones importantes. 

Entonces la pregunta, así directamente y sencilla, es: dados

los fondos europeos que van a llegar, o que tienen que llegar

en algun momento al conjunto de España, pero también aquí en

concreto a Baleares, la pregunta es ¿se ha pensado desde la

conselleria, o se tiene algún proy ect o, o se va a presentar algún

proyecto en relación con estos fondos y estos sistemas

generales relacionados con los recursos hídricos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies Sr. Jiménez. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jiménez, atenent la seva

urgència intentaré ser curt, sí, la resposta és que s í,  t enim un

paquet de projectes, de fet prou important, com a Conselleria de

Medi Ambient, però també, com comentava abans, doncs hem

rebut projectes sol·licitats per part de diferents ajunt aments,

fins i tot consells insulars, per tal de veure si podem transitar

cap aquest accés als fons europeus.

En aquest sentit, el Ministeri per a la Transició Ecològica,

que és l’interlocutor nostre  respecte d’això, doncs encara no

ha determinat  la partida de projectes individualitzats que

hauran d’anar territ orialitzats a les comunitats autònomes, quin

serà el repartiment . Estam espera que se’ns pugui comunicar en

les properes conferències sectorials, però, sigui com sigui, des

de Balears ja hem tramès el paquet de projectes  i,  p er t ant, quan

tenguem informació, òbviament , la farem pública perquè

entendrem que és una notícia que alegrarà o satisfarà totes  les

parts.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, reprendrem l’ordre romput. Sr. Ferrà, entenc que vos t è

deixa el temps per al segon torn. Passarem idò al torn del Grup

Parlament ari El Pi Proposta per les Illes Balears. Sra. Sureda té

la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors  diputats. Sr.

Conseller, agrair la seva compareixença a vostè i a l’equip que

l’acompanya.

La veritat és que ha estat una comp areixença molt

interessant, s’han fet preguntes i s’han debatut temes que p er

ventura surt en una mica de l’objecte de la compareixença, crec

que ha es tat un monogràfic de totes les depuradores, dels

sistemes, etc., i com dic, ha estat interessant, però sí que és

vera, jo no he llegit aques t  informe, vostè ha dit que hi ha molts

d’informes, però el que és cert és que hi ha una preocupació,

això sí que és cert .  I jo crec que el que és interessant,

independentment que els vessament s no són de l’aigua

depurada, de la dep uradora, sinó que, com vostè ha explicat,

són vessaments mixtos que no han passat ni per la depuradora,

s’han de fer convenis de col·laboració per intentar solucionar

el problema. 

També és cert, i vostè ho ha dit, que és una problemàtica

ant iga que ve de molt enrera i que actualment s’hi fa feina, s’hi

inverteix i s’hi fa molta feina, i aquí he d’aprofitar i dir que és

vergonyós que, des del 93, hi hagi un compromís per fer

aquesta depuradora de Palma i encara ara no estigui feta, això

crec que és de jutjat de guàrdia, i perdonin l’express ió, però que

no es pot permet re. I aquí, a posta li dic que s’ha de trobar una

solució a aquesta problemàtica.

Les inversions són imp ortants, vostè ha parlat del cànon de

sanejament, jo a una pregunta que li vaig fer li vaig demanar a

veure si aquest cànon, parcialment, ara el p odrien llevar per la

situació de la pandèmia, i veiem que és un cànon important,

solidari i que s’ha de fer amb inversió en el cicle de l’aigua, però

també és vera que hi ha hagut moltes mancances durant anys,

no és un discurs  ni un debat que ara vulgui obrir, que per uns

mesos  que ara no es pogués cobrar a segons quin tipus

d’empreses, crec que tampoc i, vist el vis t , no passaria massa

cosa. Però bé.

Sobre el tema de la badia de Palma, jo el que li volia demanar

era quines accions s’han fet, ho ha p arlat vostè, ens ho ha

contat, s’han donat terminis. I sí que m’havia quedat molt clar

que no s’havia fet cap inici d’expedient sancionador, perquè

això implica directament tancar, això ho ha dit  vostè a un

moment  de les seves explicacions. Però ara, quan el Sr. Ferrà li

ha demanat què p assaria si es tancàs, també vostè li ha dit que,

per ordre de l’Estat, vull dir t ambé te marca que no pots tancar

una infraestructura d’aquestes característiques , quan el mal pot

ser molt major. I la meva p regunta seria, com a govern es pot

obligar a fer qualque tipus de canvi a l’ajunt ament

corresponent, en aquest cas l’Ajuntament de Palma, perquè faci

una inversió en el tema de sanejament de les pluvials, de les

aigües mixtes?

El fet de no tancar, vull que m’entengui la pregunta, si de

qualque manera..., és vera que no la pot tancar, però si pot

obligar que es facin unes accions o que hi hagi uns

compromisos perquè es depurin aquest es  problemàtiques que

hi ha.

Jo no li faré més preguntes, com dic, crec que ha quedat

clara la p osició i les accions que s’han fet des del Govern.

Nosaltres des del nostre grup parlamentari, en aquest sentit,

creiem en la preservació i la recuperació de la posidònia i creiem

que és bàsic.

Creiem que s ’ha de millorar la qualitat de les aigües, un

problema o una preocupació, que com a la badia de Palma, hi ha

a la badia de Pollença, que t ambé s ’ha comentat, i també hi ha

un malestar p el fet  que aquesta posidònia que preocupa a les

associacions de navegants, perquè de vegades sembla, o tenen

la sensació que se’ls castiga quan hi ha accions  com aquesta

dels vessaments que poden fer molt de mal i ells veuen i la

sensació que tenen és que veuen que no s’hi actua, per tant, és

molt  important, com dic, poder fer aquestes accions. Nosaltres

en aquest sentit hem presentat una proposta, allà on demanam

que es tengui en compte, que ara vos t è li deia al Sr. Jiménez,

que es tengui en compt e incloure projectes que tenguin com a

object iu aquesta preservació i recuperació de la posidònia amb

els fons europeus de la COVID.

I d’aquí hi ha una sèrie de preguntes que també li hem fet

arribar aquests dies, amb la documentació de les praderies de

posidònia de les nostres illes i la qualitat d’aigua de moltes de

les zones de bany del nostre litoral.

Per tant, jo em centraria en aquesta pregunta, a veure si pot

actuar de qualque manera el Govern per fer canviar les accions

als ajuntaments responsables.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

M oltes gràcies, Sra. Sureda. Li resten nou minuts i un quart

de minut. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer intentaré també fer

algunes valoracions a les seves aportacions i respondre-li

òbviament la pregunt a que em formulava. Vostè iniciava la seva

intervenció i deia que existeix una preocupació, i és  obvi, i de
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fet jo sempre ho he dit, consider molt positiu que hi hagi

aquesta preocupació. Fa deu anys  ningú no parlava dels temes

que parlam ara i, per tant, jo crec que a nivell de consciència

social, doncs  això és positiu, de cada vegada la societat

afortunadament és més conscient de les necessitats també de

prendre cura del nostre entorn i, per tant, en aquest sentit

comp art esc la preocupació i òbviament, com a mínim d’ençà

que jo som conseller, crec que he pres les decisions que creia

més oportunes i diligents per ajudar a solucionar aquests

problemes i aquest serà el full de ruta a seguir.

Vostè em plantejava que, bé, que hi hagués la possibilitat

d’establir convenis de col·laboració amb els ajuntaments per

solucionar determinades problemàtiques. Abans feia referència

que, per primera vegada a la història, i ha es t at  enguany, s’han

firmat convenis  bilaterals amb tots els consells insulars per

vehicular amb els ajunt aments que puguin fer obres en

infraestructures hidràuliques de la seva comp et ència, amb una

ap ort ació de 15 milions d’euros per part del Govern, i que em

consta que hi ha molts d’ajuntaments que ja treballen en

aquests projectes per poder-los sufragar amb aquests fons

autonòmics. I, per tant, jo crec que aquesta és la línia.

En el cas d’EMAYA, en el cas d’EMAYA -i ja enllaç

precisament amb la pregunta concreta que em feia-, en el cas

d’EMAYA la col·laboració que hi ha són dos convenis, dos

protocols d’inversió: un de 2017 i un de 2019, que sumen

aquesta quantia -91,2 milions d’euros- precisament perquè

EMAYA executi -perquè ho està fent ell- doncs, projectes per

solucionar el tema que vostè apuntava que és el tema de les

aigües mixtes. Per tant, el cent p er cent  de la inversió d’aquest

protocol, que té noms i llinatges, els protocols tenen un full,

una taula Excel -per entendre’ns i dir-ho vulgarment-, on es

posa nom i llinatge del projecte en si, i, per tant, tots aquests

projectes tenen com object iu solucionar la problemàtica. Per

tant, aquesta col·laboració està signada ent re les dues

administracions, un poc, i si no vaig errat amb l’esperit que

vostè em comentava. 

Després em demanava quines accions ha fet el Govern. Jo

crec que si necessiten més informació, no tenc p roblema, però

jo crec que més o manco ha quedat reiterat al llarg de la meva

compareixença.

Feia referència a allò del tancament, no? Clar, òbviament el

que et diu, no només  la normativa estatal sinó també les

directives europees, i jo crec que, efectivament, com vostè crec

que m’apunta és un poc també el sentit  comú, és a dir, no, no

podem aturar una infraestructura d’interès general o d’interès

públic, és que si l’aturam, el problema serà catastròficament

superior, què hem de fer? Jo crec que el que estam fent: donar

solució al problema. I si aquest problema són 100 milions

d’euros en cinc anys, idò són 100 milions d’euros en cinc

anys!, això sí que són decis ions  polítiques. Això sí que són

decisions polítiques i ara s’han p res , en el passat diria que no.

Ara s’han pres, eh? Però òbviament jo crec que aquest ha de

ser el camí. 

Tema dels fons europeus, crec que al Sr. Jiménez li he

contes t at i crec que, amb aquesta informació, també es pot

donar per contestat. 

Vostè parlava també del greuge als navegants . M iri, amb els

navegants, des de l’any 2015 -sense cap tipus de dubt e-, amb

la tramitació del Decret posidònia, va ser el col·lectiu amb el

que més reunions vaig tenir, amb diferència. De fet, vaig

participar en reunions obertes, amb més de dues-centes

persones, explicant el Decret posidònia. M’he assegut amb ells

cada vegada que m’ho han demanat, jo crec que en aquest

sentit sempre he defensat que no estam parlant d’un rànquing,

no, no estam parlant d’un rànquing. No és “tu més que jo”. És

intentar discernir quines  són les problemàtiques envers la

posidònia i intentar posar-hi les  solucions oportunes per a cada

una d’aquelles problemàtiques, no és el mateix tomar una paret

mitgera que tomar una paret  mestra o tomar un pilar de càrrega

d’un edifici, no és el mateix, òbviament, i les solucions no són

les mateixes. Però jo crec que queda manifestament clar, amb

t ot a la informació que també -en una resposta al Sr. Campos- li

he pogut exposar, queda manifes t ament clar que el Decret no té

en cap cas aquesta intenció de greuge, i això crec que és  una

cosa que he repetit sempre, repet esc avui i repetiré en ocasions

futures. 

I, ja per acabar, la referència a l’esperit de conservació de la

posidònia. Jo li agraesc, però és que crec que és important

tornar-ho a repetir. Aquí, tots, de cada vegada estam més

d’acord amb la conservació de la posidònia?, per les

intervencions que hem p ogut anar escoltant diria que sí. Jo crec

que la societat en general de cada vegada es t à més

conscienciada al respecte?, diria que sí. Però, repetesc el que li

cont estava abans al Sr. Benalal, les comp et ències  en

biodiversitat marina són estatals. De fet, l’Estat, no ens va

deixar fer extensiu el Decret posidònia fora de les zones

habilitades competencialment a la comunitat autònoma, per

tant, demanam i, sempre ho he fet ,  i ho he demanat en

conferències sectorials, i ho he demanat a la ministra, demanam

que l’Estat s’involucri més en la conservació de la p osidònia a

les Illes Balears, i no només de les Illes Balears, demanam que

es faci una norma de la Mediterrània occident al per salvar les

praderies de posidònia; el que hem fet aquí -amb competències

autonòmiques- demanam que es  faci per tota la Mediterrània

occidental o, almanco, dins les aigües de jurisdicció espanyola.

Ho demanam! 

Per tant, la conservació de la posidònia, està molt bé, parlar

que Balears hagi estat pionera en tenir una norma autonòmica,

est à molt bé!, però és que això no ens ha de fer oblidar que les

competències en biodiversitat marina de facto són estatals, a

no ser que siguin espais naturals protegit s  o Xarxa Natura

d’aigües exteriors amb continuïtat ecològica. I crec que és

interessant també tornar-ho a recordar. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sureda? No vol fer ús del

temps que li queda. Així que, com a darrer torn, el Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer. Té la paraula. 
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EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, presidenta. I gràcies, conseller i equip , per haver

vengut  aquí a donar explicacions de l’assumpte que ens ocupa

i també per haver aguantat estoicament totes les preguntes que

fins ara s’han realitzat i les consideracions. 

Jo, més que realitzar preguntes volia fer una sèrie de

consideracions perquè bàsicament tot el que se m’hagués

pogut plantejar ja s’ha anat contestant. De la mateixa manera

que ja ho vàrem manifestar nosaltres, quan es va prendre en

consideració la seva compareixença avui, imaginàvem que el

tipus de debat  que es tendria amb vostè i el grup que

proposava la compareixença tendria el cont ingut que ha tengut

i no m’he equivocat en absolut. Ja m’imaginava -ens

imaginàvem nosaltres- que es mesclaria maliciosament el que és

una mesura proteccionis t a que és el Decret de la posidònia amb

una fallida de sistema de depuració; una fallida que s’ha

explicat abundantment per què s’ha produït, tot plegat, per

elaborar un relat on hi hagi un fil conduct or que permeti

sostenir la idea que els propietaris dels vaixells són perseguits,

el Govern de les Illes Balears està obsessionat contra ells ,

ignorant -al seu torn- que el sector de la nàutica és  un sector

estratègic per al creixement de la nostra economia, que cont inua

formant  p art, com a tal, del nostre teixit econòmic i que, fins i

tot, es preveuen inversions en termes educatius per p oder...,

que sigui un p unt de creixement d’ocupació de qualitat a les

nostres illes.

Per tant, tot això s’obvia per generar aquest relat -com deia

abans- maliciós i perquè sembla que, d’alguna manera, no es

volen confrontar els dos  successos, és a dir, la fallida d’un

sis t ema de depuració d’aigües -amb tota la grandíssima

complexitat que això té- amb una sèrie de sancions o

d’actuacions que s’han fet sobre determinats propietaris de

vaixells que han fondejat en llocs prohibits. I d’aquí s ’arma tot

un relat ,  s ’arma també un article que ha estat abundantment

també conegut  i, d’aquí feim que es pugui portar una qüestió

que és ara mateix judicialitzada, que s’està tractant en els jutjat s

i es du aquí a seu parlament ària perquè nosaltres debatem

sobre aquest assumpte, una qüestió de la qual jo, llevat

d’aquestes consideracions inicials, no en farem més menció

perquè consideram que són els dos àmbits que han d’actuar de

manera diferenciada. 

El que sí queda clar, i almanco me’n duc aquestes

conclusions, és que el que s’està patint a la depuradora de

Palma és bàs icament un dèficit inversor. Jo crec que això seria

el titular que podria englobar, llevat d’altres consideracions,

algunes expressades per vos t è, que en alguns casos nosaltres

podem compartir en la seva totalitat o parcialitat, i que crec que

mereixerien un debat més assossegat però en qualsevol cas  sí

que ens trobam una qüestió de dèficit inversor. 

I t ambé un altre punt, que nosaltres crec que podem dur-

nos d’aquí com una altra conclusió, és la necessitat de mant enir

el cànon de sanejament i que aquest cànon segueixi sent

invertit ínt egrament amb inversions pel que fa al cicle de

l’aigua. 

L’object e de la compareixença demanava quina havia estat

la relació del Govern de les  Illes Balears amb la qüestió de la

depuradora de Palma. Vostè ja ho ha exp licat, tot comença l’any

2015, tot no, p erò gran part del que estam tractant avui aquí

comença l’any 2015, amb les  p rimeres negociacions per part de

l’Ajuntament amb el Govern de l’Estat, amb la intervenció

també de la conselleria. Hi ha un punt d’inflexió clau, que és el

2017, amb la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Palma

i el Govern de les Illes  Balears; fruit d’aquest conveni: 91,2

milions, que vostè ja ha exp licat, a continuació més inversions

que es comencen a desenvolupar, les  darreres que es puguin

esmentar són les que s’han fet a la zona de Can Pere Antoni

també a Ciutat Jardí, han costat aproximadament 30 milions

d’euros, i que ens poden p ermetre assegurar que en breu es

podran evitar gairebé el 90% dels vessaments. Una bona

notícia, creim nosaltres. I més inversions que estan programant

fruit  d’aquest conveni que es té amb el Govern de les Illes

Balears, com les que s’han de desenvolupar i s’han començat

a desenvolupar també a la Platja de Palma. 

Per tant ,  aquí el que veim nosaltres i la conclusió que

deduïm nosaltres és que hi ha una intenció política clara -

perquè d’això també n’hem parlat molt  aquesta estona

d’intencionalitats polít iques-, una intencionalitat política clara

que comença precisament aquest any 2015 quan es t roba

EMAYA, una empresa, amb la impossibilitat total de poder

afrontar les fallides que pateix el seu sistema de depuració i

sobretot perquè provenim de l’any  2010 que no s’havia fet cap

mena d’inversió amb el cànon de sanejament. Com diuen en

castellà, de aquellos polvos, estos lodos; mai millor dit.

La col·laboració amb l’Es t at  es continua concretant i vull

aquí t ambé posar en valor el compromís que es va assumir amb

la Societat Mercantil Estatal de Aguas  de las Cuencas de

España, ACUAES, per dur endavant la remodelació comp let a

de l’EDAR 2 que comença l’any 2020 amb la redacció de

l’avantprojecte, que per això se li adjudiquen 115.000 euros.

Posteriorment dins enguany  es du a terme la tramitació de la

licitació del projecte i l’adjudicació i que començarà l’any que

ve, l’any 2022, ja amb la redacció del projecte, la primera

certificació d’obra, amb 1.652.000 euros; el 2023 amb un

pressupost aproximat de 13.300.000 euros; el 2024 amb

32.400.000 euros, i el 2025 amb la certificació final s’aproxima a

un total de 70.400.000 euros. En t ot al parlam de 117, gairebé 118

milions d’euros precisament per a aquesta gran inversió de

remodelació de l’EDAR 2 llargament esperada i que ha de posar

fi a totes les problemàtiques que s’han esmentat.

Per tot plegat no em queda alt ra que haver de posar en valor

la tasca que s’ha desenvolupat des del Govern de les Illes, però

especialment la t asca que s ’ha desenvolupat des de

l’Ajuntament  de Palma, del qual vaig tenir l’honor de formar

part durant l’anterior legislatura.

S’ha p arlat també de manera discreta de la qüestió dels

vessaments i de les  banderes blaves. He de dir també, perquè

ho vaig viure molt de prop, que durant l’anterior legislatura

quan es varen començar a not ificar els vessaments que es

produïen a la badia i especialment a les platges de Can Pere

Antoni i de Ciut at  Jardí la mateixa regidora en aquell moment i
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tota la corp oració -almanco l’equip de govern perquè parlar de

la corporació al complet és massa agosarat perquè evidentment

n’hi ha que varen aprofitar per fer p olítica i per aprofitar-ho com

una arma política-, es va dir molt clarament que quan hi hagués

vessament s  s ’havien de notificar, s’havia de ser sincer, s’havia

de ser estricte i també conservador en les  actuacions. Tot

plegat va donar lloc que s’acusàs l’ajuntament  de la pèrdua de

banderes blaves , etc., quan realment hi va haver un contrast

d’act uacions  amb el que es feia anteriorment, a la legislatura de

Matas i Isern, quan hi havia el Partit Popular, era callar,

simplement no fer res, i el que es va fer part de l’ajuntament

quan va entrar el p act e l’any 2015 va ser dir, explicar què

passava i després immediatament posar fil a l’agulla. 

D’accions municipals n’hi ha hagut molt ís simes, perquè

evidentment  p arlava de la col·laboració que havia hagut entre

el Govern de les Illes i l’Ajunt ament de Palma, però

l’Ajuntament de Palma dintre del seu àmbit de gestió i d’acció

ha duit tota una sèrie d’accions molt importants per p oder fer

front al dèficit inversor que abans comentàvem. Tot comença

també l’any 2015, el desembre, amb la compra per part

d’EMAYA ja de diversos solars, que continua el març de 2018,

diversos solars per poder encabir la reforma de l’EDAR 2 i que

costen aproximadament 3,1 milions d’euros.

Desp rés -i això també és curiós i m’agradaria ressanyar-ho-,

amb la indemnització que va percebre l’Ajuntament de Palma de

24 milions d’euros del sistema fallit de recollida p neumàtica -no

sé s i se’n recordaran els que coneixen la ciutat de Palma, aquell

famós sistema de recollida pneumàtica instal·lat el 2002 pel

batle Joan Fageda, del Partit Popular-, que va gairebé esclatar

amb sobrecostos i amb estafa del que va ser realment la seva

inversió final, tot plegat  l’Ajuntament de Palma ha pogut

rescabalar aproximadament 24,5 milions d’euros que destina

justament a les inversions  que abans esmentàvem de separació

d’aigües  fecals de les aigües pluvials, que és el gran problema

que té la nostra ciutat. Amb aquests 24,5 milions d’euros que

s’han pogut rescabalar de la indemnització d’aquest sistema

fallit de recollida pneumàtica de residus s ’han fet inversions a

la xarxa unitària de Son Castelló, s’ha fet inversió a la xarxa

separativa de l’eixamp le de ciutat, al centre històric, al col·lector

unitari de l’avinguda Joan March, etc.; tota una sèrie d’obres

que t enen recollides vostès a qualsevol consulta que es vulgui

efectuar de quines han estat les  inversions que s’han fet

darrerament per part de l’Ajuntament de Palma.

Tot plegat, i no m’estendré més a explicar t otes les

inversions que s’han fet perquè -com deia- queden recollides,

tot plegat es demostra justament aquesta voluntat política clara

de posar fil a l’agulla i que qualsevol altre tipus de consideració

que en podem parlar tota l’estona que vulguem, podem parlar

tot el que vulguem dels informes que s’han esmentat i de la

publicació. 

Es parlava també en el seu moment, i que vostè ha

comentat, de la impossibilitat de tancar una depuradora, una

qüestió tan simp le, t an senzilla, i que li ha formulat el diputat de

MÉS per Mallorca, què passaria si tancàssim la dep uradora?,

s’ha contestat la mateixa pregunta dient, no, el que s’ha de fer

justament és fer tota una sèrie d’inversions perquè aquestes

situacions no es continuïn produint. 

Per tant, per part nostra no hi ha preguntes, no n’hi haurà

llevat que hi hagi alguna referència, no hi haurà més preguntes ,

ens donam per contestats amb tota la informació, però volíem

que quedassin clares aquest es  reflexions de quina ha estat

l’especial i l'important  es forç inversor que ha duit a terme

l’Ajuntament de Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Li queden quatre minuts de temps,

Sr. Conseller, tot i no haver preguntes, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I T ERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tot i que no hi hagi

preguntes, tres aspectes  molt  ràpidament que el diputat

apuntava i m’agradaria d’alguna manera també reafirmar.

Compartesc i crec que queda manifestament clar que el

p roblema genèric, sense apuntar, però el problema històric és

una manca d’inversió, el dèficit inversor per part de l’Estat, que

ara esperem que se solucioni i treballam en això, p erò això posa

de manifest, com bé vostè apuntava, que l’any 2015 hi ha un

punt d’inflexió, l’any 2015 hi ha un punt  d’inflexió, i això sí que

és una decisió política. Políticament l’any 2015 el Govern de les

Illes Balears, l’Ajuntament de Palma, sense cap tipus de dubte

també, però el Govern de les Illes  Balears, al qual actualment

represent, pren la decisió política de, primer de tot, recuperar el

cànon de sanejament i, en segona instància, en el cas de Palma

fer una inversió important. 

I aquest  compromís que se signa, s’inicia d’urgència el 2015,

se signa el 2017 i es torna a signar el 2019, és una decisió

política. Políticament, per tant, s’ha decidit posar i ajudar a

posar solució a una problemàtica existent. Per tant, coincidesc

amb vostè i crec que és important subratllar-ho i posar-ho en

negreta.

Aquesta decisió política -i vostè també hi feia referència- ha

estat possible gràcies a la capacitat financera finalista que ens

dóna el cànon de sanejament; cosa que alt res  comunitats

autònomes no poden dir perquè no tenen aquest sistema de

recuperació de costos. Balears el té i ens ha permès fer aquest

exercici inversor, en aques t  cas  en col·laboració amb

l’Ajuntament de Palma. 

Per tant, d’alguna manera en aquest sent it  vull compartir

que hi ha una decisió política de l’any 2015 de recuperar el

cànon. És a dir, des de l’any 2010 a l’any 2014, segons dades

d’EMAYA -no ho diu aquest conseller, eh?, segons  dades

d’EMAYA-, de l’any 2010 a l’any  2014 la inversió de cànon de

sanejament a Palma a EMAYA va ser zero euros. Ho diu

EMAYA, dades d’EMAYA, no ho diu aquest conseller. Per
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tant, òbviament l’any 2015 hi ha un punt d’inflexió i crec que

queda més que acreditat amb tota aquesta informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara passaríem al segon torn

de preguntes, en primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, li queden un minut  i quaranta-dos

segons, Sr. Campos. Quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. President a. Sr. Mir, mire, usted ha venido, ha

comparecido aquí porque lo solicitó VOX y el res t o de grupos

estuvieron de acuerdo, y usted vino aquí por esto, por lo que

pone aquí, p orque hicieron la vista gorda y porque la Guardia

Civil informa al juzgado de la omisión de las administraciones

públicas ante los vertidos. Por eso ha venido usted aquí, para

que nos explique qué ha pasado con todo esto y por qué no

hicieron absolutamente nada. Y la Guardia Civil dice que son

ustedes, la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamient o

de Palma, y usted se ha pasado tres  horas tirando balones fuera

y culpando a unos y a otros y han sido sus administraciones,

las que gestionan ustedes, los señores de MÉS además, que en

los últimos cinco años están gestionando el medio ambiente y

es a quien hace referencia la Guardia Civil.

Mire, este es un tema muy grave, se han arrasado 6 millones

de metros cuadrados de posidonia, 2 millones de metros

cuadrados según el SEPRONA directamente del emisario del

Torrent Gros y ustedes siguen tirando balones fueras. Y aquí

lo que provocan con esto es generar desconfianza entre los

ciudadanos, desconfianza hacia las instituciones, que miran

hacía otro lado y no hacen absolutamente nada y sobre todo

utilizan una doble vara de medir que es muy lamentable,

muchas  sanciones al fondeo, muchas sanciones a los

navegant es que les han enviado una carta hoy mismo para que

les atiendan en sus peticiones y ninguna sanción, ninguna acta

a las depuradoras que son responsabilidad suya. 

La verdad es que su intervención ha sido muy

decepcionante, Sr. Consejero. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ha acabat el seu temps just. Sr.

Conseller, té la paraula. No sé s i hi ha cap pregunta, però té la

paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Sí moltes gràcies, Sra. Pres ident a. Jo ho crec que ha estat

decebedor per a vostè la meva intervenció, perquè no he ent rat

en el joc on vostè em volia dur, perquè és absurd i inútil. En

realitat ho manifesta cada vegada vostè i el seu grup

parlamentari, no?, però de cada vegada se us veu més el llautó,

i és realment trist.

Li torn dir, a vostè i al seu grup parlamentari els importa més

bé poc la conservació del medi ambient, de fet, no els importa

i ho deixen clar com si fos de dia cada vegada que intervenen.

I el que a vos t è li sap greu és que jo hagi comparegut aquí i

hagi abocat una quantitat d’informació que vos t è segurament

no s’esperava, i això li sap greu a vostè. De fet, li sap greu que

comparegui, li sap greu que comparegui i que pugui aportar la

informació que he aportat avui i que bona part d’aquesta

informació rau i queda articulada per decisions polítiques. I ho

he explicat tot, i això és el que li sap  greu a vostè, ho he explicat

t ot . En el cas de Palma he donat tots els detalls i totes les

exp licacions que se m’han demanat, i això és el que li sap  greu

a vostè, perquè vostè una vegada més aquí ha demostrat que

no té absolutament cap argument i que tot el que m’ha dit era

extremadament previsible, Sr. Campos, era molt previsible el que

m’ha dit, era molt previsible.

Per t ant ,  vostè aquí ve una vegada més a practicar ideologia

i dogma polític i s’allunya de qualsevol realitat, perquè la

pregunta és: què faria vostè si estigués al capdavant  d’una

conselleria com aquesta, què faria vostè? Per tant, jo crec que

queda clar una vegada més, que, bé, molt s  pocs arguments i

molta ideologia i extremar les coses  tant com puguin i aquest és

el seu objectiu, el seu full de ruta i t othom ho veu amb els ulls

tancats, tothom ho veu. És una cosa prou identificable i

det ectable, i no, no tenc cap problema a comparèixer, de fet vaig

comp arèixer voluntàriament, vostè no va venir, no li devia

importar tant la depuració, no li devia importar tant. Vostè no va

venir a aquesta compareixença voluntària.

Hem de parlar d’omissions? Entenc que vostè com a diputat

també té unes encomanes, per tant, si hem de parlar

d’omissions i vostè és el primer que no compareix a les

compareixences, jo crec que és un t ema que també s’ha de

posar damunt la taula. 

Vostè va titllar la Conselleria de M edi Ambient i Territori en

aquesta mateixa sala, de “xiringuito”, vostè. Quina credibilitat

té vostè per parlar d’aquests temes amb convenciment? Cap,

més que ideologia.

Per tant, Sr. Campos, ha estat  un p laer poder comparèixer en

aquesta compareixença demanada p er vostè i pel seu grup

parlamentari. Ha estat un plaer poder donar les exp licacions que

se m’han demanat per la seva part i per la resta de companyes

i companys. 

El Govern de les Illes Balears continuarà treballant per donar

solució a una problemàtica identificada i aflorada per també una

decisió política, aflorada a l’opinió pública per una decisió

polít ica. I, per tant, Sr. Campos, li agradi o no, aquest

continuarà sent el full de ruta que el Govern de les Illes  Balears,

en aquest cas en col·laboracio amb l’Ajuntament de Palma,

seguirà transitant i seguirà treballant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara p assam al torn del Grup

Parlamentari Popular. Sr. Vidal li queden tres minuts i mig.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. No necessit resposta seva, conseller,

vull agrair al seu equip i a vostè la seva presència avui.

Nosaltres simplement dir que ens afegim, ens agrada que li

agradin determinades propostes de les que feim, est arem

contents si en du alguna a terme i ens afegim amb vostè, a la

felicitació al SEPRONA per la seva feina.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Passam al torn del Grup

Parlamentari Ciudadanos. Sr. Benalal li queden nou minuts i

vint segons.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, simplement e indicar al

conseller que efectivamente, él no est aba aquí cuando empezó

todo esto, p ero bueno ahora está aquí y bueno nos gustaría

tratar de cooperar para que de alguna forma esto se pueda

solucionar. Nos indicó también que la Ley de patrimonio y

biodiversidad es competencia del Estado, bueno por las

instrucciones hechas por la actividad o inactividad del Govern

balear en responsabilidad, anclaje de embarcaciones, pues sí ...,

pero tampoco es cosa perseguir a las embarcaciones que están

ancladas y no act uar a nivel de lo que es competencia del

Govern.

Y bueno, pues nada más, simplement e agradecerle la

comparecencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Passam al Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca. Sr. Ferrà té un temps de sis minuts i mig.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. S’ha fet referència al motiu pel qual

nosaltres vàrem votar que sí a aquesta compareixença, jo crec

que vàrem votar que sí per veure als diputats del grup

p roposant a una compareixença en el Parlament, perquè

darrerament no en venien ni a una i així almanco els tenim aquí.

Vostè, Sr. M ir, és aquí, ho tenim clar, per l’animadversió a la

protecció de la posidònia d’un determinat grup, res més, per

això, una guerra contra la posidònia que ja va començar la

legislatura passada.

Jo seré molt breu, acab la meva intervenció, només amb una

reflexió i una objecció a una pregunta que vostè m’ha

cont estat, que era la número 8. Jo li he demanat, davant un

vessament a la depuradora de Palma, què passaria si es tanqués

la depuradora, i vostè m’ha contestat, però ha estat molt més

il·lustratiu el Sr. Vidal del Part it Popular, a micròfon tancat, que

ha dit “que hi hauria merda per tot”, i això evidentment és el

que voldria el Grup Parlamentari de VOX, perquè és l’entorn on

evidentment es mou millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Presidenta, si me lo permite, en observancia del

Reglamento, le pido la aplicación del artículo 81 ante esta

manifestación que ha dicho que VOX se mueve mejor entre la

mierda. Creo que es ofensivo y denigrante para los ciudadanos

que votan a mi formación política.

Muchas gracias. No sé si la puede retirar o no. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Trob que no ha dit açò el Sr. Ferrà, eh?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ha dicho que VOX, donde mejor se mueve es entre la

mierda. Yo lo he entendido así.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, si té...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No tenc res més a dir, de fet ja no esgotaré més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò cont inuarem amb els torns. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Sra. Sureda, per

un temps de nou minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Simplement agrair la compareixença del

conseller i de l’equip que l’acompanya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt es  gràcies, Sra. Sureda. I com a darrer torn, Grup

Parlamentari Socialista, Sr. Ferrer, té un temps de quatre minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. I gràcies de nou, Sr. Conseller, i a tot

l’equip per haver estat aquí a contestar i atendre les nostres

peticions.

Una darrera reflexió per acabar de tancar el debat, el que

nosaltres pensam que genera una vertadera desconfiança en les
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institucions , qüestió de la qual l’acusava el diputat de VOX, és

justament veure un negacionista defensant la p os idònia,

defensant els patrons dels iots que volen tirar la seva àncora

damunt la posidònia i que al final un no sap molt bé on

comença i on acaba el seu relat. 

Veure t ambé un negacionista del canvi climàtic dia sí dia

també, cada vegada que debatem en aquesta cambra una

proposició relativa a la protecció del territori, veure de quina

manera es despatxa contra els que les proposam, ja s igui el

nostre grup o qualsevol altre grup d’aquesta cambra, veure de

quina manera es despatxa el Grup VOX contínuament amb tota

una sèrie d’afirmacions moltes vegades ofensives o, en el millor

dels casos, sempre burlesques. 

El que a nosaltres ens dóna molt a confiança en les

institucions i sobre l’assumpte que ens  ocupa, són els 91,2

milions d’euros en què està treballant el Govern de les Illes

Balears amb l’Ajunt ament  de Palma per poder dur a terme la

reforma de l’EDAR 2 i també la inversió compromesa per part de

l’Estat. Això és confiança en les institucions. 

El que és desconfiança en les institucions, sense anar molt

enfora, foren les esmenes que presentà el mateix Grup VOX als

pressuposts generals de la comunitat autònoma per a aquest

any 2021 i que en el cas de la Conselleria de Medi Ambient,

crec recordar p erfectament, que desfiguraven completament el

programa d’accions per generar aquella mena de programa “de

auxilio social” que es varen inventar i que amb una sola

partida fulminaven gairebé tota la capacitat  d’acció que té la

conselleria i que ara a la seva compareixença sembla que li

volen reclamar. Per tant, tot plegat no té ni cap ni peus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Conseller? No hi ha res a dir. 

Així, una vegada acabat el debat, volem agrair la

compareixença del conseller Miquel Mir i Gual i la dels seus

acompanyants. Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.
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