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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Primer de tot,
demanar-los disculpes pel retard, és culpa d'una servidora. 

Començarem amb l'únic punt de l'ordre del dia i primer
demanaré a veure si es produeixen substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Beatriu Gamundí substitueix la Sra.
Helena Benlloch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ben arribada, benvinguda, sí, jo trobava que no era...
però a partir d'ara serà. Sí, perfecte, idò així, si no hi ha més
substitucions, passam a l'únic punt de l'ordre del dia relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1568/21 i
2226/21.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2226/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a millora de la qualitat de les aigües de bany i
preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous
fons europeus per la COVID-19.

Començarem per la Proposició no de llei 2226/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a millora de la qualitat de les aigües de bany,
i preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous
fons europeus de la COVID-19. Per a la defensa d'aquesta
iniciativa té la paraula la Sra. Sureda, pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, quan vulgui Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, com
poden veure, aquesta proposta, aquesta proposició no de llei,
la vàrem presentar el març del 2021, quan hi havia o es parlava
molt d'aquest fons Next Generation, d'aquests fons que
vendrien d'Europa, que era aquest mecanisme de recuperació
i resiliència, allà on hi havia 672.500 milions d'euros per ajudar
els països membres a fer front a tots els efectes que venien
produïts per la pandèmia de la COVID-19. En aquells
moments, no estaven gaire clares quines eren les exigències,
quins tipus d'ajudes podrien arribar i de quina manera es
podrien repartir.

Per a les Illes Balears és fonamental assegurar una
adequada i correcta preservació de tot el medi ambient i,
especialment i concretament, en la qualitat de les seves aigües.
Per això, i un dels motius, a la part de la mar, per assolir
aquests objectius, és preservar la posidònia i els llocs d'interès
comunitari, així com garantir un correcte tractament de les
aigües depurades. Sabem que moltes vegades, problemes, allà
on arriben aigües de segons quins tipus de pluvials o de fecals,
quan hi ha inundacions o quan hi ha aigües molt fortes, les
depuradores no poden assimilar tot el que els arriba o les
canonades dels diferents municipis, no poden separar de
manera correcta les fecals de les pluvials, i fan molt de mal a la
posidònia.

En el contingut de la iniciativa parlam de l'exposició de
motius de què parla el Decret 27/2018, on explica la
importància de la posidònia per a la nostra mar, per a les
nostres espècies, i el que significa. Per tant, pensam que és molt
important la protecció d'aquesta planta i que resulta que Balears
té un important conjunt de llocs d'interès comunitari, de
caràcter litoral, per l'especial riquesa ecològica d'aquests espais,
i s'han d'intentar conservar i millorar en alguns aspectes.

En aquest context, la depuració de les aigües residuals, com
he dit, i el seu vessament a la mar esdevenen també elements
essencials per a aquesta qualitat de les aigües i per mantenir
aquesta biodiversitat. I resulta evident que la conservació i la
recuperació d'aquesta posidònia dels llocs d'interès comunitari
a la mar balear té uns efectes ambientals cabdals i coincideix
amb les necessitats de garantir la qualitat d'aquestes aigües de
bany, de les quals també gaudeixen tant residents com tots els
visitants que tenim a les nostres illes.

Per això, en el març del 2021, com dic, vàrem presentar
aquesta proposició no de llei, i que pensam que encara és
vigent, en què demanam que el Govern inclogui dins les
propostes que es presentin als fons europeus, ajudes per a la
COVID-19 d'aquells projectes que tenguin com a objectiu
aquesta preservació i recuperació de la posidònia i dels llocs
d'interès comunitari litoral, i aconseguir unes aigües de bany
amb excel·lents condicions ambientals, tot i eliminar-ne les
zones on es produeixen vessaments sense la qualitat adequada
o les zones on hi ha estancament de les aigües, amb el
corresponent deteriorament ambiental.

Se'ns ha presentat una esmena que ara es defensarà, jo en el
temps de rèplica, si volen, ho comentaré, però m'agradaria
demanar als grups que han presentat l'esmena que aquesta
esmena, més que de modificació, fos d'addició, perquè el
conjunt de les dues accions milloraria al final, que és tenir unes
aigües a la mar netes, que no facin mal a la posidònia, i també
ajudar els ajuntaments a poder fer aquesta separació d'aigües.

Per tant, dit això, després ja comentarem el tema de
l'esmena. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Com bé deia la Sra. Sureda,
s'han presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, l'esmena RGE núm.
13999/21. Per a la seva defensa té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria fer uns
apunts de l'exposició de motius de la PNL i de la presentació
que ha fet la Sra. Sureda, simplement són un parell
d'aclariments.

Primer, és en el cas dels abocaments d'aigües depurades,
que en zones sensibles, com explica la PNL, el tractament que
se’ls dona és molt més estricte que l'habitual, és a dir, no és un
tractament convencional com és el que es fa a segons quines

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102226
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113999
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àrees, per tant, per directiva europea aquest tractament que es
fa a aquestes aigües és molt, molt, més estricte que l'habitual.

En segona, en el tema de qualitat d'aigües de bany, vull dir
que la qualitat ve regulada pel Reial Decret 1341/2007, que és
una transposició d'una directiva europea i, en conseqüència, la
legislació espanyola s'hi va adherir el 15 de febrer, per tant, hi
ha tot aquest marc de protecció que crec que és important
reflectir en aquesta PNL.

La tercera, que és, per a nosaltres és important, aquesta
corresponsabilitat que moltes vegades quan hem vist
responsables de recursos hídrics que han assistit ara, per
exemple, a la comissió no permanent, que parlen de la
importància de la corresponsabilitat entre totes les
administracions. En primer lloc, quant als vessaments, quan
parlam de vessaments, la PNL ho explica molt bé, parla de
vessaments d'aigües residuals, d'aigües depurades, d'aigües
mixtes o d'aigües pluvials, i en aquests dos darrers casos -les
aigües mixtes o pluvials- són responsabilitat, en principi, de les
administracions municipals. 

També pel que fa als llocs d'interès comunitari,
d'importància comunitària, perdó, els LIC, dir que molts ja
disposen de plans de gestió, a l'exposició de motius no diu que
no en disposin, però deixa entreveure que hi ha molts de llocs
que no en tenen; la majoria de LIC sí que tenen plans de gestió
aprovats, que s'han convertit també en ZEC, en zones d'especial
conservació, motiu pel qual ja es detallen aquestes condicions,
de com han d'arribar les aigües depurades a aquestes zones.

Respecte de les zones de bany, d'altra banda, al litoral
balear hi ha censades unes 157 zones de bany amb un total de
193 punts de mostreig que, al llarg de tota la costa i repartides
en 32 municipis, la qualitat de les aigües que s'avaluen i es
qualifiquen per part de Salut Pública, donen distints resultats:
d'excel·lent, de bona, de suficient o d’insuficient. I, segons els
criteris establerts per la normativa esmentada, a l'any 2020 es
varen publicar a la web de Salut que el 81% de les aigües de
bany de les Illes Balears té una qualitat excel·lent, només
excel·lent, el 81%.

També voldríem fer referència a dues realitats, i una la
sabem, vàrem escoltar la directora general de Recursos Hídrics
que va comparèixer la setmana passada, la Sra. Joana Garau,
que feia referència a aquesta responsabilitat que té la direcció
general i la conselleria de gestió de projectes de fons europeus
i de fons d’ITS, que té des de l'any 2016 aquesta conselleria,
que fa que vagi a una situació límit; és a dir, pretendre
simplement que les administracions o que en aquest cas la
conselleria gestioni encara molt més projectes provocaria o pot
provocar una saturació que en aquests moments el més pràctic
i el millor és que altres administracions es facin
corresponsables de la situació, en la part que les pertoca, i
poder distribuir aquests projectes per, per exemple, idees o
projectes que s'exposen en aquesta PNL es puguin
desenvolupar d'una manera estesa en el temps i, evidentment,
no caure en aquest col·lapse que podríem arribar a caure si
obrim molts de fronts que fan que, amb els recursos humans
que té la conselleria, doncs no es puguin dur a terme.

Després, respecte d’aquesta esmena que hem presentat, jo
veuria bé que fos una esmena d'addició, i explicaré un poc el
sentit de l'esmena. El sentit de l'esmena, primer de tot, és obrir
aquesta corresponsabilitat de projectes, que hi hagi altres
unitats administratives que gestionin projectes i que al final
puguem fer front a aquest problema dels vessaments. Però, per
altra banda, té un altre sentit que és que tots els projectes
ambientals dels fons europeus no es gestionen a petició o no es
dissenyen a petició de les conselleries de Medi Ambient dels
governs autonòmics, a l'àrea de Medi Ambient, els projectes
ambientals, tots els projectes, els objectius i els dissenys
d'aquests projectes es fan a la Conferència Sectorial, per tant,
a través del ministeri.

En aquest sentit, creiem que és més adequat presentar
aquesta esmena, que vendria a dir que s'insta el Govern de
l'Estat en el marc dels fons europeus destinats a la millora del
medi marí del Pla de recuperació, transformació i resiliència a
destinar ajudes perquè els ajuntaments puguin millorar o
executar les xarxes separatives d'aigües pluvials i residuals per
tal de preservar i millorar la qualitat de les aigües de bany en
entorns urbans. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa de
l'esmena té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Borràs, quan vulgui. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. El Sr. Ferrà ja ha explicat
abastament la complexitat de la problemàtica que planteja la
iniciativa d'El Pi la solució de la qual, diguéssim, la intenció
compartim plenament d'intentar millorar la qualitat de les
aigües de bany i de la posidònia de les Illes Balears, i
especialment a aquells llocs declarats llocs d'interès comunitari,
i perdonin la redundància.

Evidentment, el problema que es planteja aquí, de la
separació d'aigües de pluvials, no és ni molt manco l'única cara
del problema, vull dir, són distintes les causes que actuen sobre
la posidònia i sobre la qualitat d'aigües de bany, i no només el
fet que sigui de les xarxes unitàries, açò té moltes xarxes i la
conveniència que compartim de separar les aigües pluvials i
residuals per tal que el que arribi a la mar, tot i com ha explicat
ja el Sr. Ferrà, en aquests llocs d'interès comunitari, tenen un
tractament molt més rigorós que a la resta de zones que les
aigües que arriben a la mar ho facin amb una qualitat molt
superior, no només, a més, a aquestes llocs d’interès comunitari
sinó a aquelles zones també que, per estar vinculades a entorns
urbans, també tenen una afectació sobre les activitats de moltes
persones, de molts ciutadans i ciutadanes. 

Entenem, en tot cas, que compartim la intenció de la
iniciativa, era necessari plantejar-li l'esmena que li hem
formulat per tal de canalitzar d'una manera diferent les
iniciatives que puguin arribar per resoldre aquesta situació a
través del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Pensam que els ajuntaments de les Illes, que tenen també
capacitat d'acció i també són capaços, i ho han demostrat,
d'actuar quan tenen els recursos econòmics per millorar la
qualitat de les seves infraestructures i per millorar la protecció
i la preservació del medi ambient, també han de poder
participar d'aquesta acció. El Govern ja fa les seves accions, el
Govern ja té les seves línies de feina d'actuació sobre aquestes
qüestions i entenem que el Govern de l'Estat, a través de les
conferències multisectorials i a través dels canals establerts per
a la qüestió, és qui ha de poder col·laborar amb canalitzar fons
del Pla de recuperació, transició, transformació i resiliència cap
als municipis, cap als ajuntaments, perquè ells puguin actuar,
mancats com estan dels recursos de manera especial els
ajuntaments, puguin actuar per tal de millorar les seves xarxes
i per tant dur a terme les inversions en separatius i millorar, en
definitiva, la qualitat de les aigües de bany i de la protecció i
preservació de la posidònia.

No és l’única causa que malmet la qualitat de les nostres
aigües, però sí que, evidentment, aquesta és una causa suficient
com perquè ens haguem de preocupar i molt per tal de millorar
la condició. I, evidentment, entenem que si ens accepta la
votació separada la portaveu d'El Pi podrem arribar a un acord
suficient perquè l'objectiu que tots perseguim es compleixi.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Igualment, per defensar la
mateixa esmena, té la paraula el Sr. Jiménez  pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. En esta PNL se habla
de conservación de la biodiversidad y de calidad de las aguas
de baño, estableciendo una relación prácticamente unívoca
entre ambas realidades. Obviamente, una buena calidad de
aguas, en general, facilitará la conservación de la
biodiversidad, pero indudablemente hemos de tener en cuenta
que entra en el juego también otros factores.

La calidad de las aguas de baño no sólo se mide por la
incidencia de los vertidos de aguas residuales sino que también,
además de los parámetros exigidos por la normativa vigente,
por la presencia de aceites minerales, la presencia de medusas,
de espumas persistentes y sólidos flotantes, de restos orgánicos
y cualquier otro residuo que pueda afectar a la salubridad de las
aguas. 

Muchos de estos parámetros no tienen necesariamente
relación con las aguas residuales sino con la limpieza irregular,
por ejemplo, de las sentinas de los barcos en alta mar, por la
contaminación difusa o los vertidos, sí, pero provenientes, por
ejemplo, de los industriales irregulares. 

También el agua de los torrentes aporta nutrientes al mar
originados en campos agrarios o incluso residuos sólidos
urbanos arrastrados de forma incontrolada desde distintos
lugares de la costa. 

También en esta PNL observamos que no se definen con
exactitud los tipos de vertidos de agua a la mar, definiéndolos
todos como aguas residuales, cuando también hay depuradas
así como otras de carácter mixto y también de origen pluvial. 

Y, como consecuencia, el ámbito competencial también es
dispar, hay competencias autonómicas, pero también
municipales. Así, el agua residual del alcantarillado de al
menos 30 municipios de las Islas no cumple con los requisitos
de calidad que marca la normativa, tal como refleja el informe
anual de saneamiento y depuración elaborado por la Agencia
Balear del Agua, que también ha registrado incumplimientos en
algunas depuradoras de las que gestiona, 4 de 79.

También es preciso hablar de que la calidad de las aguas de
baño se regulan por un real decreto, el 2007, sobre la gestión de
la calidad de las aguas, que es la consecuencia de incorporar a
la legislación española la directiva del 2006 de la Unión
Europa, del Parlamento Europea, relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño, y, según esta legislación que se
aplica, sólo el 2,6% de las muestras registradas de las zonas de
baño se declaran no aptas, pero recibiendo la calificación de
excelente en el 81% de las zonas de baño, según se desprende
de la consulta de la web de Salud Pública. 

Es obvio, no obstante, que, tal como se dice en la PNL, que
hay mejorar la gestión y el tratamiento de las aguas residuales,
pero hay que identificar bien el origen y la causa de su impacto;
uno de los problemas identificados resulta del hecho de que las
redes municipales sean unitarias, que no se separen las
residuales de las pluviales, es un problema ambiental de primer
orden con evidente perjuicio en las EDAR, sobre todo en
período de lluvia intensa, como las actuales, que aporten
caudales extras que dificultan la acción de estas estaciones
reduciendo su papel depurador.

Solucionar este problema de competencia municipal
ayudaría a mejorar la gestión de los vertidos de aguas
residuales, su potencial impacto en espacios de alto valor
ecológico o ambiental, así como en el entorno urbano de las
zonas de baño. Por ello, hemos presentado una enmienda
añadiendo otro punto propositivo, ya que entendemos que se
debe plantear una propuesta concreta en cuanto a estas redes
separativas de las aguas, que pueda atenderse desde los fondos
europeos a los que se hace referencia. 

No podemos apoyar, por el contrario, el punto 1, no porque
no estemos de acuerdo, sino por el propio planteamiento de
tramitación de estos proyectos que da una competencia estatal
y de definición marcado también por las propias conferencias
estatales que limitan los proyectos a temas muy concretos. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passaríem al torn de
fixació de posicions. En primer lloc, passaríem al Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Bonet, quan vulgui.
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EL SR. BONET I DÍAZ:

 Gràcies, presidenta i bona tarda a tots. Després de
l'excel·lent exposició de la diputada, la Sra. Sureda, nosaltres
no afegirem res més. En aquest sentit, com no pot ser d’altra
manera, votarem a favor d'aquesta proposta. Entenem que
aquests fons que arriben d'Europa s'han de destinar a projectes
transformadors i aquests són, sense cap dubte, projectes
imprescindibles en la bona transformació d'aquestes illes.

Respecte de l'esmena que s'ha proposat, històricament el
PP, a tots els ajuntaments governats pel PP que estan afectats
per aquesta problemàtica, ha demanat això que es proposa a
l’esmena, igualment aquest grup polític en els darrers
pressuposts també ha fet diferents esmenes en aquesta línia i,
per tant, també votarem a favor d'aquesta proposta perquè
pensam que és correcte.

Si bé podem entendre alguns dels motius que ha exposat el
diputat, el Sr. Ferrà, pensam que la proposta d'El Pi té tot el
sentit del món i nosaltres hi hem de votar a favor sense cap
emperò.  Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta....

LA SRA. PRESIDENTA:

Méndez, perdó.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, no se preocupe, he entendido perfectamente que se
refería a mí, con lo de Ciudadanos probablemente...

(Rialles)

Yo considero que esta enmienda es más atrevida de lo
normal, se atreve a juntar, a reunir en el mismo texto la calidad
de las aguas de baño, esa cuestión evidentemente dionisíaca de
disfrutar del mundo, del territorio, de las oportunidades que nos
ofrece, con la cuestión apolínea de la posidonia. Todo lector de
La Odisea y de Las aventuras de Jasón y los argonautas o de
Ovidio, sabe muy bien que Poseidón es un dios especialmente
exigente y cuando no se le ofrecen los suficientes sacrificios él
por su cuenta se los consigue. 

Así que a mí este atrevimiento..., bueno, Nietzsche ya juntó
esto, se llama El origen de la tragedia, lo dionisíaco y lo
apolíneo, así que, Sra. Sureda, que enorme valor, ha juntado
usted las dos cosas, la defensa de la sacrosanta posidonia,
atacada por todos estos “disfrutones” que van allí, le tiran el
ancla encima, limpian las sentinas, algunos probablemente
vacían los cestos de botellas de whisky encima, y nuestra
tremenda obligación de defender la biodiversidad y de aplicar
los fondos europeos. Porque, además, hay una cosa bonita, no

solo ha establecido esta separación conceptual, espiritual y
mitológica, ha conseguido también la separación de las aguas
con lo que hemos llegado a lo bíblico...

(Rialles i rialles de l’intervinent)

... yo personalmente he disfrutado muchísimo, aquí está...,
vamos, El origen de la tragedia y al final El Armagedón, el
final de todo.

Entonces, en este asunto, en esta exposición de motivos,
bueno, está incluido otro texto canónico de lo teológico y lo
teleológico, perdón, de lo biológico, de lo ecológico, que me
estoy liando, que es el Decreto 25/2018, su preámbulo, que
también dirime muy bien todo este tema de las culpas y esto.

Entonces, bueno, yendo a lo práctico, porque esto es... no,
hay una cosa en todo esto que puede haberle sonado un poco a
broma, es de verdad el espíritu de lo que estamos hablando,
esto tiene de trágico, sí, que es El origen de la tragedia, el que
¿hasta dónde el control del territorio?

El otro día leía en un periódico normal que el problema es
que el mar está considerado por mucha gente como un
elemento de ocio, cuando está claro que es el medio marino que
ha de ser protegido. Así que esta disquisición de si vivimos los
apolíneos y los dionisíacos vamos a tener que separarnos unos
de otros y establecer dos sociedades, unos que disfrutan y otros
que les avisarán que ese disfrute está costándole la vida al
planeta y es una grandísima hipoteca para futuras generaciones.

Intentemos eso, que no sea un origen de la tragedia moral
que nos lleve muy lejos.

Entonces, aquí está muy bien, además, precisamente que
estas dos... el que sea enmienda de adición y no de
modificación, que nos habíamos perdido un poco, pero creo
que ahora bien está claro, este permitirnos separar lo fecal, lo...
-sí, perdone, sí, sí, voy al tiempo-, perdón, lo pluvial y lo
poseidónico, cada uno al reino que le pertenece, y esto además
se manifiesta francamente bien con la primera petición de
aplicar los fondos europeos, que además recordemos que los
fondos europeos vienen ya acompañados de un manual de
instrucciones, destínense a buenos objetivos.

Así que creemos que está muy bien el punto y también
creemos que está muy bien el punto de adición que se somete
a nuestra consideración y que, además, ya separando las aguas
del todo a sus distintos cauces y haciendo caer los fondos de
arriba a abajo, bien diversificados y por sus lógicas tuberías,
lleguen a los ayuntamientos para que enfrenten esta situación
tanto en las aguas destinadas al baño de los dionisíacos, como
en el cuidado, la preservación y la santificación de la posidonia
de los apolíneos.

Ya he terminado, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, quan vulgui.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Permítame que felicite la
intervención del Sr. Méndez, que me ha parecido impecable.

(Se sent de fons el Sr. Mendez i Baiges que diu “gracias”)

Y, por otra parte, decirle a la Sra. Sureda que nosotros
compartimos lo que ha explicado, lo que contiene su
proposición no de ley, además creemos que hace referencia al
verdadero problema de realmente ¿qué es lo que está
perjudicando la posidonia?, que no es más que los vertidos
fecales incontrolados al medio marino, tenemos ejemplos
clarísimos en Ibiza, tenemos ejemplos clarísimos en la bahía de
Palma, éste incluso instruyéndose la causa en el Juzgado de
Instrucción núm. 12 por esos vertidos fecales, que se ha
demostrado que es lo que afecta realmente a la posidonia, y no
la náutica, como se pretende desde algunos partidos, sobre todo
desde los partidos del Gobierno. 

Entonces, nosotros sí que estamos de acuerdo en que se
proteja esta planta, al igual que también estamos de acuerdo
que se destinan fondos en esa enmienda de adición a los
ayuntamientos para la separación de pluviales.

Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, presidenta. Bé, des de Formentera òbviament
compartim tot l'interès que hi ha per la posidònia i la
conservació perquè, tot i que hem parlat de Posidó i de moltes
qüestions, justament a Formentera i en l'etapa en la qual jo he
estat conseller de Medi Ambient, hem treballat molt en la
separació de les aigües, en la importància que les aigües arribin
correctament depurades o ben separades a les depuradores
perquè, si no, no podem fer el tractament que correspon.

Sí que és cert que la posidònia no només és important per
als hàbitats, té molts més usos, és important també per a usos
agropecuaris, fins i tot s’ha utilitzat moltes vegades per retenir
en zones en què no hi ha molta d’aigua aigües que poden estar
en la humitat ambiental en els camps de conreu i altres, o també
com aïllants en algunes construccions tan antigues com ara
mateix també en qüestions noves.

També té un efecte molt important la posidònia que queda
solta quan mor la fulla com a conservació de les platges,
aquesta posidònia, o l'alga, que diuen a moltes bandes, també
té un altre efecte que és justament el de conservar l'arena de les
nostres platges, perquè si no podríem perdre les platges que
tenim; no només és la qualitat de l'aigua perquè filtra i té un
efecte molt conservador també de l'àrea de les platges.

I també altres usos que s'han trobat fa no res, aquestes boles
que es formen de restes de posidònia ara mateix s'ha trobat que
són uns retenidors molt importants de microplàstics que es

troben a la mar. Llavors la posidònia també fa una labor de
retirar microplàstics de la mar. Llavors és important que es
conservi i l'aigua que arriba.

També posarem algunes dades, perquè es parla molt
genèricament i, justament, per estudis que s'han fet a
Formentera a través del fòrum Save Posidonia Project i una
recaptació de fons que hi havia per apadrinar la posidònia, ja
que el 25% de la posidònia que hi ha a 
tot Balears es troba en el litoral de l'illa de Formentera, i es va
detectar quin era l'efecte del decreixement o creixement negatiu
que té la posidònia quan les aigües que arriben des de les
depuradores no arriben correctament depurades. 

Tot i això, tinc ara mateix..., hi ha algunes estratègies,
justament pel que ha dit la Sra. Sureda, respecte que sigui
d'addició i no de substitució, tal com està redactada la primera
proposta és que, segons l'estratègia que ve de la Unió Europea,
no pot ser, llavors, a mi m'encantaria poder votar a favor però
realment és que, estic mirant l’estratègia, perquè vaig ser a la
reunió com a conseller de Medi Ambient, i és que és
impossible, és que el marc dels fons europeus, si que ve..., no
és un manual instruccions, són unes regles d'ús, i no hi ha altra
manera. Llavors, tal i com està redactada, aquestes regles d'ús
no es poden acomplir, llavors, si es fa addició, ens sabrà greu,
perquè justament des de Formentera estam totalment d'acord
amb la conservació de la posidònia, però com està redactada no
podria ser perquè seria una irrealitat aquesta redacció de la
proposta. És una qüestió de com estan redactats els eixos i dels
projectes.

Sr. Bonet, ens agrada molt que ara estiguin d'acord amb el
fons de recuperació del projecte de transformació i resiliència,
perquè hagués estat bé també que al Congrés dels Diputats hi
haguessin donat suport per poder tenir aquests fons a
Formentera, i a les Illes Balears, i esperem que també sigui així
amb els pressuposts de la comunitat perquè puguin arribar més
fons d'aquests a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula el diputat no
adscrit, Sr. Benalal, quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero, decirle a la Sra. Sureda
que votaremos a favor de la totalidad de su PNL. 

Nos parece, evidentemente que..., o sea, primeramente
compartimos totalmente la preocupación: calidad de aguas del
baño, pero sobre todo preservación de posidonia. En realidad
se ha demostrado que sobre todo son los vertidos al mar los que
producen el empeoramiento de la calidad del agua y sobre todo
los que ponen en peligro la posidonia, y no la náutica, como se
ha estado diciendo hasta ahora mismo.

A nivel de fondos europeos, pues estamos de acuerdo en
que hay que incluir proyectos de recuperación y preservación
de posidonia y de lugares de interés del litoral. En este caso, no
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estamos afectando fondos, estamos pidiendo al Gobierno que
se apliquen estos fondos a proyectos donde se necesiten, puesto
que la decisión final de a qué se van a aplicar pues no son
nuestros.

Sobre la enmienda que se ha presentado de otros grupos,
para ayudar a los ayuntamientos para una red de separación de
aguas, pues qué voy a decir, muchas veces yo ya lo he pedido,
desde hace dos años y medio, sea para el municipio de Sant
Josep, sea para el de Ibiza, cada vez que ha caído una agua
suficientemente, pues no podemos más que estar totalmente de
acuerdo con ello. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Si els sembla bé, continuam
amb el debat i, per fixar posicions i assenyalar si accepta
l'esmena presentada, intervé la Sra. Sureda, en nom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per un temps
de cinc minuts. Quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair
als grups que han presentat l'esmena que pugui ser una esmena
d'addició. He de dir que estam totalment d'acord i és vera que
a les zones sensibles el tractament és més estricte que l'habitual,
però també és important que s'actuï perquè quedi així com
pertoca; per exemple, el Sr. Jiménez deia que la qualitat del
bany no només és per les aigües residuals, també ens ho ha dit
el Sr. Ferrà, totalment d'acord, però també és cert que s'han fet
imatges aèries a les zones allà on hi ha sortides de depuradores
o d’EDAR i sí que el mal a la posidònia, on hi ha errors en
aquestes depuradores, és molt gros i es veu perfectament,
sobretot quan hi ha aquestes perspectives aèries.

També és vera que el tipus d'aigua tant residual, mixta com
pluvials, és diferent. La mixta, ens trobam, a tots els municipis,
que la gent té una terrassa, té un corral, té un jardí, i aquestes
aigües, quan plou, la pluja, totes passen per aquí i fa que les
depuradores no puguin dur tota l'aigua només de les fecals, o
només les residuals. Jo crec que hi ha molts d'ajuntaments que
volen fer feina per separar pluvials i introduir-les o tirar-les
directament als torrents o directament.

Des del Grup Parlamentari Popular han dit que ells han fet
iniciatives des dels municipis allà on governen, però jo crec que
allà on governa el Partit Popular, allà on governa el PSOE, allà
on governa MÉS, és igual, El Pi, jo crec que la necessitat és de
tots els municipis i és una necessitat que també val una
milionada fer aquests canvis, i així com va el creixement
urbanístic dels diferents municipis fa que les depuradores
s'hagin d'ampliar, fa que s'hagin de fer aquestes noves accions
i canvis també de les canonades. I, per tant, és molt complicat.

Agraesc aquesta esmena d'addició, perquè si de veres els
fons europeus ens serveixen, només que ens serveixin perquè
els municipis puguin fer el tractament que toca a les aigües, jo
personalment ja em don per satisfeta, i us ho dic seriosament,

personalment em don per satisfeta, perquè a les nostres illes
seria una passa molt important. 

Per tant, com dic, agrair aquesta..., no tenc cap problema a
fer la votació separada, però també vull afegir que és una
llàstima que haguem de dependre de la conferència sectorial del
ministeri, perquè crec que tots pensam que seria bo que es
poguessin fer projectes directament relacionats amb el fons
marí i, en concret, amb el tema de la posidònia, però també
entenc que els grups que donen suport al Govern venen o estan
molt marcats per aquest tema i no hi poden anar a favor, però
que quedi clar que la voluntat, o crec que ha quedat clar,
independentment del vot, que la voluntat de tots seria que això
es pogués tirar endavant. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam idò a votació la
Proposició no de llei RGE núm. 2226/21, amb l'esmena
d'addició. Votam per separat, passarem primer a votació del
primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Secretari?

EL SR. SECRETARI: 

Sí: 8 vots en contra i 7 a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al punt número 2. 

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2226/21, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per a la COVID-19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1568/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, per al compliment d’allò
pactat en el III Conveni col·lectiu de Ports de l’Estat i
Autoritats Portuàries.

Ara tocaria el segon punt de l'ordre..., bé, la segona PNL, la
proposició no de llei, que els comunic que, per RGE núm.
12946/21, ha quedat retirada per part del grup parlamentari que
l'havia presentada, el Grup Parlamentari Popular.

I, per tant, no hi havent-hi més temes a tractar, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101568
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112946
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112946
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