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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades, començarem la sessió
d'avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Lluís Camps substitueix Javi Bonet.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Passam a l’únic punt de l'ordre
del dia d'avui relatiu al debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 7810/21 i 9720/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 7810/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d’inversions
per poder complir les normes mediambientals i de
reactivació econòmica.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7810/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al pla d'inversions per poder acomplir les normes
mediambientals i la reactivació econòmica. Per a la defensa
d'aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts, quan
vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyors i
senyores diputats. El 25 de juny del 2020, el Partit Popular va
enregistrar una proposició no de llei perquè el Govern balear
complís la Llei 12/2017, d'urbanisme de les Illes Balears, on es
donava l’oportunitat, ens obligava a fixar un ordre de prioritats
per als recursos econòmics que es rebrien a Balears, tant del
Govern central com així de la Unió Europea, per prioritzar i
mirar de resoldre les necessitats que duen arrossegant tants
d'anys.

Sorprenentment, tots els partits d'esquerres que formen el
Govern van votar en comissió en contra i, per tant, aquest
desempat es va traslladar dia 24 de novembre del 2020 el
desempat en el plenari i no va prosperar aquesta iniciativa.
Perquè acomplir les normatives mediambientals a totes
aquestes urbanitzacions i a altres nuclis urbans que no tenen
sanejament i aigua potable, per així d'una vegada solucionar
aquesta greu assignatura que anam arrossegant tants i tants
d'anys és la nostra obligació.

Amb aquest objectiu de reforçar i aconseguir les fites
proposades en matèria de política econòmica, social i
mediambiental, la Comunitat Europea crea instruments
financers amb aquests fons Next Generation que serveixen
perfectament perquè la gran majoria dels municipis de les Illes
Balears tenguin aquest estímul econòmic, tan necessari i urgent,
així com un termini delimitat per donar una resposta. També
ajudaria de forma molt especial amb aquesta mena d'obra
pública a mantenir l'activitat empresarial i el teixit productiu en
ampliar els mecanismes de liquiditat a les empreses i autònoms
per evitar el seu tancament.

Per tant, d’aquests set punts que hem proposat hi ha punts
que ja havíem tractat a una PNL similar a aquesta que debatem
en aquests moments, però des del Partit Popular demostram la
coherència, demostram el compromís amb el medi ambient, per
tant, des del 2020 demanam i prevenim el que ens vindria
d’aquests recursos econòmics, tant a nivell estatal com
d'Europa, perquè el Govern s’hi acollís i hagués fet la feina que
tocaria.

Per tant, en el primer punt demanam que la gravetat que
pateixen les urbanitzacions i nuclis urbans de les Illes, a falta
dels serveis bàsics de les xarxes de clavegueram, aigua potable
i depuració per poder protegir el nostre medi ambient, que tots
ens n’omplim la boca, però de vegades no fem prou l’obligació,
instar el Govern de les Illes que, de manera urgent, presenti
davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,
MITECO, els projectes prevists per a la millora de la qualitat
d'aigua depurada i aprofitament d'aquesta d'acord amb els seus
ajuntaments. 

Al tercer punt, que presenti projectes de renovació de
xarxes d'aigua potable i de xarxes de depuració tot coordinat
amb els ajuntaments i sol·liciti al Govern central el finançament
a través de fons de recuperació europea Next Generation. Per
tant, són iniciatives que vostès perfectament coneixen.

El punt quatre també va en aquesta línia, que de manera
urgent posi en marxa un pla d'inversions mediambientals de
reactivació econòmica per coordinar l’execució, el material i el
finançament d'aquests projectes.

Al punt cinquè, prorrogar els terminis establerts a la
disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017.

Al punt sisè, que elabori un inventari amb tots els
ajuntaments de les Illes Balears que contengui la relació per
municipis i illes, de les urbanitzacions i nuclis urbans que no
disposen del projecte de dotació de xarxes de clavegueram,
aigua potable i de qualitat de solars urbanitzables afectats per
la manca d'aquests serveis bàsics, per poder obtenir una
llicència municipal d'obres i que aquest inventari es faci públic
en el termini de sis mesos. Entenem que açò és una
col·laboració entre administracions, per tant, cada municipi,
cada administració ha de disposar d'aquests llistats els quals
perfectament poden ser compartits entre les administracions i,
per tant, entenem que ens votaran que sí, ja que vostès s’hauran
anticipat a aquesta obligació com a govern, els grups
parlamentaris que formen el Govern de les Illes Balears.

I en el punt setè, idò una col·laboració publicoprivada amb
els col·legis professionals, que també entenem que ens poden
ajudar a resoldre aquests assumptes tan importants per als
ciutadans de les Illes Balears, com és el medi ambient i la
sostenibilitat de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. S'han presentat les esmenes
RGE núm. 4848/22 i 4849/22, per a la seva defensa per part del

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107810
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204848
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204849
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Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà
per un temps de cinc minuts, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, Bé, per parts, en primer lloc, vull
esmentar que les mesures que proposa aquesta proposició no de
llei no són noves, almanco dues que es recullen a dos dels seus
articles que són exactament les mateixes que a una iniciativa
que ja es va presentar a l'any 2020 i que crec que el diputat n’ha
fet esment. 

En primer lloc, voldria fer una exposició general del
posicionament de MÉS per Mallorca, atès que la Llei de bases
de règim local és la que indica que són els ajuntaments els que
han de donar i garantir els serveis de distribució d'aigua potable
i sanejament, cosa que queda reflectida a la normativa
urbanística en general des de l'any 1956. 

Els ajuntaments també, cal dir-ho, compten amb eines
econòmiques pròpies, com puguin ser contribucions especials
o tarifes sobre l’aigua i el clavegueram per recuperar part del
cost del manteniment d'aquests serveis i forçosament han de
tenir en compte la reposició d'aquests equipaments. 

Tercera qüestió també, que efectivament és necessari i
urgent realitzar inversions per a una gestió sostenible en
matèria d'aigua i renovar xarxes de distribució, eliminació de
fuites, interconnexió de xarxes, dotació de xarxes en alta,
connexió de dessaladores, les xarxes de distribució i altres
inversions necessàries per millorar les xarxes d'aigua potable,
com també la millora de la depuració, en la qual el Govern no
ha deixat de fer feina des de l'any 2015, segon s ens consta a 
nosaltres. De manera que ara ja es poden fer les millores
necessàries per fomentar la reutilització de l'aigua. 

Una tercera qüestió és la situació que s’exposa, que és
perquè gran part dels promotors d'aquests sòls no els han dotat
d'aquests serveis, en un intent de socialitzar els costs de la seva
promoció, és a dir, un espera, un tempteig, diríem... un poc...
bé, veure si és l'administració pública la que se’n fa càrrec al
cent per cent d'aquestes inversions. I aquest és el motiu que
moltes organitzacions resten sense tenir recepcionades, per part
dels ajuntaments, que ara es veuen en una situació d’haver de
dotar els serveis d'aquests llocs, quan no és just, quan tots
sabem que la majoria de dotacions que es varen fer en els anys
seixanta i setanta es varen sufragar amb contribucions
especials. Per tant, els veïnats varen pagar aquestes inversions
i no és just que ara, a urbanitzacions concretes, els propietaris
o els promotors no se’n facin càrrec. 

També cal dir que el Pla d'inversions ambientals, que es
proposa a la iniciativa ja existeix, és el Pla hidrològic de les
Illes Balears en el qual s'indiquen les mesures mínimes
necessàries per a la millora de la qualitat de les nostres aigües.
I també cal esmentar, s'ha dit públicament per part de
responsables públics aquestes setmanes, que està en
funcionament el Pacte de reactivació de les Illes Balears,
aprovat l’any 2020, i que preveu una inversió en aquest aspecte
de 15 milions d'euros.

I respecte dels punts, des de MÉS per Mallorca hem
presentat, amb el Partit Socialista de les Illes Balears i amb
Unides Podem, dues esmenes, al punt 1 i al punt 2. Al punt 1 és
clara, és a dir, simplement és canviar el concepte de “moltes
urbanitzacions”, per “algunes urbanitzacions”, perquè no és just
generalitzar tant la gravetat, sinó que es concentra en unes
urbanitzacions. 

I al segon punt, o la segona esmena, instam el Govern de les
Illes Balears a continuar mantenint informats els ajuntaments.
Per què? Perquè les competències en aquest tipus de projectes
són municipals, com ja hem dit, i creiem que aquesta esmena
s’adequa millor a la realitat.

El punt 3 no el podríem votar a favor, les competències en
aquest tipus de projectes són municipals.

El punt 4 tampoc no el podem votar a favor, la Llei de bases
de règim local indica que són els ajuntaments els que han de
donar i garantir els serveis de distribució d'aigua potable i
sanejament, cosa que queda reflectida a la normativa
urbanística en general, des de l’any 1956.

I al punt número 5, tampoc no hi podem donar suport. El
Partit Popular no amaga en aquesta iniciativa, quins són els
seus interessos, per poder donar llicències en sòl urbà cal que
les parcel·les tenguin la condició de solar i per tenir la condició
de solar és necessari disposar de tots els serveis, aquell sòl urbà
que no disposa de tots els serveis, és a dir, aquell que no està
completament urbanitzat, el coneixem com a fals urbà. Ara bé,
durant anys s'ha admès seguir donant llicències sense
clavegueram, sempre que es fessin les passes per implantar-lo.
Moltes oportunitats s’han donat, tant a la Llei 10/2010, com al
Decret llei 4/2013, a la LOU i a la LUIB, més de 10 anys han
passat i moltes oportunitats s'han donat. 

Al punt número 6 tampoc no hi podem donar suport, perquè
està previst fer una revisió de les aglomeracions urbanes
d'acord amb la directiva d'aigües residuals, per tal d'actualitzar
les dades que actualment es reporten a la Comissió Europea.
Per tant, seria duplicar esforços sense importar-hi. 

I al punt 7 tampoc no podem donar-hi suport, perquè per
assolir l'objectiu que es doti de tots els serveis obligatoris el sòl
urbà és necessari el compromís...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... de les entitats locals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa d’aquestes
esmenes, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Borràs. Quan vulgui.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta, bona tarda senyores i senyors
diputats. Ahir vam tenir un debat intens, profund, important
sobre circularitat i turisme, si algun dia fem un debat sobre
circularitat i proposicions no de llei, ben segur que el Sr. Pep
Lluís Camps guanyarà per golejada, perquè amb pocs recursos
és capaç de reciclar-los, no malbaratar-los, reaprofitar-los, fins
que algun dia tengui sort i s'acabin aprovant.

No serà avui, no serà avui. Intentaré explicar-li, per diverses
raons, que entenem que la seva iniciativa reciclada no ajuda a
reciclar res, sinó que ajuda a malbaratar el medi ambient. I jo
haguera pogut reciclar la meva intervenció del Diari de
Sessions, però, com que allà vaig malbaratar molts recursos,
intentaré posar mà de recursos nous.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ànims, estic animat, Sra. Cabrera.

Començaré pel punt 7. Home, jo crec que per agilitar i
garantir el major èxit de l'objectiu d'aquesta proposició no de
llei, que cerquem la col·laboració de tots els col·legis
professionals, crec que és excessiu. M’he entretingut a entrar a
Google un moment i hauríem de comptar, com a mínim, amb
uns 150 col·legis oficials, no sé si el Col·legi Oficial de
Podòlegs, d’Administradors de Finques, d’Auditors de
Comptes, d’Infermeria, de Psicòlegs -aquest tal vegada sí-,
haurien d’intervenir en aquest debat, jo crec que, diguéssim, els
col·legis professionals... -votam el que diuen els punts, no el
que vol dir o el que s’escriu, sinó el que diuen textualment-,
crec que seria excessiu. Per tant, no podem votar en contra que
tots els col·legis professionals participin dels debats sobre medi
ambient, des del molt respecte als col·legis professionals que
sí tenen a dir sobre aquesta qüestió. 

El punt sisè, ja que he començat a l’inrevés, evidentment jo
crec que cada ajuntament que ha incomplert fins ara les
responsabilitat de dotar de sanejament tots els seus nuclis, ja
sap que ho ha de fer i n’és conscient, i no fa falta que li facem
evident, jo crec que és excessiu, ara que fem una llista pública
d’escarni de les coses que han fet malament els municipis.
Cadascú que assumeixi la seva responsabilitat, ja tenen el càstig
de no poder donar llicències; és a dir, de no poder ingressar els
recursos a través de la concessió de llicències, i és un càstig
important, i, per tant, crec que amb açò en tenen prou, no els
duguem a la plaça pública a fer-los escarni.

M’he detindré un moment en el punt cinquè, que demana
prorrogar una vegada més, els terminis per..., i evidentment açò
no afecta gens al medi ambient, perquè si el fet que un
ajuntament no pugui donar llicències fins que no doti de
sanejament una urbanització a efectes de medi ambient, jo crec
que és el món a l’inrevés, el que fa aquesta iniciativa, presa la
Llei d’urbanisme com a fórmula de pròrroga, punt i final,
norma de punt i final, en el problema de sanejament de les
urbanitzacions de les nostres illes, si encara donam una altra
pròrroga a aquesta norma -que era de punt i final-, crec que
anam molt malament. L’únic que no poden fer els ajuntaments
és donar llicències, fins que no resolguin un seguit de terminis,
que determinava la llei, i resolguin. En primer termini, fer el

projectes, després concursar-lo, després adjudicar-lo i finalment
podria tornar a donar llicències. I si dona llicències,
evidentment, ingressen, fan un perjudici a promotors i a
particulars, però òbviament hi ha una responsabilitat municipal
important. 

I cal recordar que aquesta última pròrroga, més de 10 anys,
el Sr. Ferrà ha dit 10 anys, crec que són més de 10 anys que hi
ha pròrrogues, perquè abans del Govern Antich, la Unió
Europea ja havia donat un ultimàtum sobre aquesta qüestió a
tots els països. L’última pròrroga va néixer del consens entre el
Govern, els consells insulars, els quatre consells insulars i la
FELIB, era a la reunió, jo era coordinador d’aquesta ponència
i d’aquesta llei i es va arribar a un consens amb la FELIB; el Sr.
Camps era alcalde en aquell moment, per tant, devia la FELIB
comunicar-li aquest acord, que aquesta era l’última pròrroga,
hi havia tot un seguit de terminis pactadíssims, a partir dels
quals era inamovible per cap de les parts. I aquesta era,
diguéssim, la disposició, la llei de punt i final de les
urbanitzacions sense clavegueram de les Illes Balears. 

Però, és més, ja li vaig dir en el debat que vam tenir fa poc
més d’un any, sobre aquesta mateixa qüestió, que plantejava
aquest mateix problema, el Govern de les Illes Balears no pot
prorrogar aquestes terminis, qui ho pot fer és el Parlament, i el
Govern de les Illes Balears pot dur un projecte de llei per
modificar la Llei d’urbanisme, que és on hi ha el termini. Però
també ho pot fer el Partit Popular, si vol dir públicament que
ells estan disposats, en tost de no sabem ben bé què, diguéssim
permetre que d’una manera indiscriminada les urbanitzacions
segueixin abocant en el subsòl els residus que generen els seus
residents, perquè evidentment els ajuntaments no poden donar
llicències, que és l’única condició que posa la llei: no podràs
donar llicències, mentre no resolguis el problema.

Com poden resoldre els ajuntaments? Evidentment,
contribucions especials, evidentment per iniciativa pública
poder resoldre i evidentment arribant a convenis i arribant a
acords amb l’administració. Però un a un...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i amb terminis establerts. Vaig acabant Sra. Presidenta.

Per tant, podem seguir reciclant iniciatives, podem seguir
tornant a les mateixes propostes, però açò no fa cap favor al
medi ambient, podem entretenir el debat, podem fer moltes
proposicions no de llei, però no avançam en la protecció del
medi ambient, ni avançam en la solució dels problemes de
sanejament, perquè evidentment pròrrogues se n’han donades
moltes, el medi ambient segueix passant problemes i els
ajuntaments tenen una responsabilitat que han d’acomplir,
perquè està establert a la Llei de bases, les lleis bàsiques, i és
la seva responsabilitat.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. També per defensar aquesta
esmena, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. Jiménez, quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bona tarda, Sra. Presidenta. En esta PNL vemos una serie
de propuestas y reivindicaciones que no son nuevas por parte
del partido proponente y que tienen su origen en algunes
carencias que pueden existir en diferentes materias, como
puedan ser la red de alcantarillado o saneamiento o la
depuración de aguas. No son nuevas, porque ya han sido
propuestas, al menos algunas de ellas, en otras iniciativas y
contestadas también en su momento. No es que neguemos la
existencia de lo que se plantea en la iniciativa, pero sí no
compartimos el diagnóstico de la situación y creemos que hay
un desconocimiento, o al menos en parte, en cuanto al trabajo
que se desarrolla para solucionar o mejorar la situación desde
el Govern.

Lo que sucede en muchas urbanizaciones se remonta a
tiempo atrás, mucho tiempo atrás, donde se construyeron
urbanizaciones sin las debidas condiciones de urbanización,
llevadas a cabo por promotores sin ninguna sensibilidad
ambiental y sí en cambio mucho interés particular.

Y, dado que las competencias en materia de saneamiento y
distribución de aguas son de los ayuntamientos, desde hace
décadas, muchos de ellos, con mayor o menor presupuesto, se
niegan a recepcionar estas urbanizaciones, que les obligaría a
instalar estas redes o estos servicios necesarios. En realidad,
habría que buscar a estos promotores y reclamarles lo que les
obligaba la ley, al menos desde los años 50.

Estamos de acuerdo en la necesidad de realizar inversiones
en materia de distribución de agua y redes de saneamiento,
mantenimiento de redes, conexión de desaladoras y otros
sistemas de distribución de agua. En fin, todo lo relacionado
con la gestión del agua.

Pero téngase en cuenta que el plan de inversiones ya existe
y las medidas que se proponen ya están recogidas en el Plan
hidrológico de las Illes Balears. También es bueno recordar que
el Plan de reactivación de 2020 prevé una inversión en torno a
los 15 millones de euros para mejorar estos servicios.

En cuanto a los puntos de la iniciativa, hemos propuesto,
juntamente con los partidos del pacto de govern, una
transacción al punto 1, donde se reconoce el problema
planteado, pero dimensionándolo de forma más correcta, a
nuestro entender.

En el punto 2 se presenta otra transacción que modifica la
redacción, ya que hay que tener en cuenta que la competencia
en este caso es de los ayuntamientos y no del Govern, por lo
que no se puede pedir nada de lo que no se es competente. 

El punto 3 no se puede apoyar por las cuestiones
competenciales, ya comentadas anteriormente.

En el punto 4 repetimos que quienes deben garantizar el
suministro de agua potable y la red de saneamiento son los
ayuntamientos, algo que viene recogido en la Ley de bases del
régimen local. De cualquier forma, desde el Govern se han
pedido ayudas al ministerio en el sentido de abrir ayudas para
pequeños y medianos ayuntamientos para solucionar estos
problemas financieros.

En el punto 5 se pide nuevamente ampliaciones de plazos
para instalar alcantarillados. Lo que supone esto es seguir
manteniendo una situación irregular, que solo sirve para que en
algunos casos se sigan dando licencias en lugares sin los
servicios básicos requeridos. 

En el punto 6 ya se está realizando una revisión de las
aglomeraciones urbanas, de acuerdo con la Directiva de aguas
residuales, para actualizar los datos que actualmente se
trasladan a la Comisión Europea.

En el punto 7 entendemos que los colegios profesionales no
deben asumir funciones que no les corresponden, ya que
corresponden potencialmente a las administraciones locales. 

Moltes gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passam al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Méndez, quan vulgui. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo, como siempre, tengo cierto
miedo de que se me dice que banalizo y trivializo temas que
ustedes parecen analizar con mucha más profundidad, pero a mí
lo primero que me sorprende aquí es el nombre este del
MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico; la verdad, es como el título de una película de
acción, el reto demográfico, con Tom Cruise, es un poco
sorprendente. Resulta que este ministerio, que eso sí, gracias al
cielo, los acrónimos, este empequeñecimiento, este MITECO,
parece referirse más al anime o a esas cosas japonesas, a esos
nombres de dibujos animados japoneses, lo que casi lo hace
más próximo.

Pero esta gente da toda la impresión de que obtiene con
buenísima voluntad, y con este nombre tan raro, y viene esto de
mi sorpresa, Sr. Camps, a que por lo visto nuestras
ingenuidades son profundamente distintas, porque la mía es
esta ingenuidad de la sorpresa de estos nombres tan complejos,
y la de usted ante el voto en contra. ¿Sigue sorprendiéndole el
voto en contra? ¿De verdad lo dice, lo escribe? ¿Sigue usted
sorprendido? Pues vaya, yo he dejado de sorprenderme de que
votemos en contra, hace ya un tiempo, pero bien. El caso es que
eso, veo que nuestras ingenuidades y sorpresas son distintas.

Aquí creo que la gran cuestión que está planteando el Sr.
Camps es, aprovechamos esto del MITECO, que ya les digo
que suena a mítico, aprovechemos esto del MITECO, los 7.000
millones estos que aparecen para rehacer, regenerar, reformar,
recrear e incluso renovar todas nuestras infraestructuras, en
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regeneración de aguas, emisión, captación abastecimiento. ¿Lo
hacemos o no lo hacemos?

Entonces, entramos como siempre en que esto es un tema de
competencia porque, claro, el problema es, el planteamiento
que hace el Sr. Camps es: ¿esto por qué no lo hacemos de
arriba a abajo? Y ustedes nos dicen: porque las competencias
son de abajo a arriba. Así que, desafiando la gravedad, estamos
en el viejo tema de las competencias. 

Hay que tener mucho cuidado con las competencias, cuando
son muchas parece que se traslucen en una sola palabra,
incompetencia, tantas competencias nos llevan a la
incompetencia. Aquí hay 7.000 millones para ponernos a
renovar todo nuestro sistema de agua.

El Sr. Miquel Mir, coincidiendo el 20, por cierto, junio y
julio del 20, fueron una buena cosecha de buenas propuestas,
nada más material que unas buenas propuestas, pero tanto el
señor..., usted presentó su PNL en junio del 2020, pidiendo este
primer plan de infraestructuras generalizado, y el Sr. Mir,
mientras tanto, nos notificaba desde su conselleria que era el
momento adecuado para afrontar todas estas grandes obras.

Así que, ¿lo queremos hacer o no lo queremos hacer? Y
parece que tenemos todo el apoyo en este momento de los
fondos europeos, de esta especie de riqueza sorprendente
mezclada, que tiene mucho que ver con la inflación. Pero este
momento de los fondos europeos parece que es una cosa
aprovechable y, entonces, el Sr. Camps, con bastante sentido de
Estado, todo sea dicho, dice: cojamos y hagamos un plan
general, lo que en uno de sus puntos, no sé si lo deja
específicamente, hacemos un plan general de lo que hay que
hacer, prescindimos de que las urbanizaciones fueran un
negocio en los años 70 de unos malvados que tenían cuernos y
dientes afilados, y les ponemos..., teniendo en cuenta, por
cierto, la disposición sexta de la Ley del 17, creo que es, de
cuando es necesario, de cuando no es necesario de verdad
medioambientalmente crear o no crear estos sistemas; o sea,
hacemos una legislación como para ello, hacemos un plan
general, nos embarcamos, y viene a quedar claro, además, que
en el destino que se nos da a Baleares, que, por cierto, tenemos
que discutir y reflexionar continuamente como sitio bastante
turístico, importante y gran productor de impuestos para el
resto del país, nos ofrecen una grandísima oportunidad de que
pongamos esto, infraestructuralmente nos lo tomemos en serio
y lo resolvamos.

Entonces, vamos a hacer unas grandes apuestas por
infraestructuras, y esto necesita una plan director, o vamos a ir
haciendo unos inventos medioambientales y contra unas
cuestiones de si la arena o si el no sé qué, cosas así. Pues,
bueno, eso, si se fijan, es lo que está pasando en este país, en
general, en genérico sobre cómo vamos a adoptar los fondos
europeos. 

Entonces, bueno, nosotros, como es bien sabido y
reconocido por todo tipo de afinidades, y como votamos, el Sr.
Benalal y Bendrihem, que fue entonces, era entonces el ponente
en esta comisión de nuestro grupo, votó, fue partidario de una
PNL que es básicamente muy parecida, y es verdad que yo
también le felicito por su circularidad y su capacidad de

mantener estas ideas, mientras que el Sr. Borràs le recrimina
por ello, yo, al contrario, le jaleo y le digo que continúe por
esta línea, y nosotros volveremos a mostrarnos favorables esta
vez, como lo fuimos la anterior. 

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara passam al Grup
Parlamentari VOX, no hi ha cap participant. Pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Ens
trobam davant una iniciativa que demostra la impotència en la
qual moltes vegades es troben els ajuntaments de poder donar
solució a uns problemes que, sí, són problemes dels anys 60,
són problemes de fa molta estona, però són problemes, i el que
necessitam els polítics és donar solucions a aquests problemes.

Es parla de lleis que han donat moltes oportunitats als falsos
urbans, sí, però també hem de parlar que els municipis no
disposen d'una quantitat tan elevada de doblers per poder donar
solució als municipis. També es poden recepcionar de moltes
maneres, però també és molt complicat, una vegada que ja hi ha
molts de veïnats en aquests falsos urbans, posar-los tots d'acord
i, o que paguin contribucions especials o que primer
l'ajuntament ho executi i després es paguin aquestes
contribucions, és molt complicat. Per tant, els anys passen i tots
en som conscients, a més en aquesta sala hi ha molta gent que
ha fet feina a municipis, tots som conscients de les dificultats
que poden suposar aquests tràmits.

També és cert que no només parlam de falsos urbans, també
parlam de les inversions dins els mateixos municipis, amb
renovacions, amb separació de pluvials i fecals, que després hi
ha una iniciativa que en parla, allà on tenim molts de problemes
perquè quan plou tots els corrals, totes les terrasses, aquelles
pluvials se’n van a les fecals i fan que les depuradores no donin
abast, que vagin sobresaturades, és un problema que també
després recau en el Govern; hi ha conflictes... amb les
depuradores de Palma ho hem parlat una vegada i una altra, que
després se’n va a les platges; amb les dessaladores, que a
Recursos Hídrics l’altre dia, a la comissió no permanent, la cap
de servei ens parlava de la importància de poder connectar
dessaladores a la majoria de municipis per poder arribar aigua
als municipis i tenguin una possibilitat, sobretot en temps de
sequera. Per tant, és important fer inversions. 

També es parla de càstigs als municipis per no haver fet les
canalitzacions. Podem parlar de càstigs als municipis, però els
polítics que hi ha ara, que en els anys seixanta no hi eren, volen
donar solucions als ciutadans. No són competències del
Govern? Evidentment que no són competències del Govern,
com tampoc la Llei de residus, que l'altre dia havíem de veure,
el transport, era una llei estatal o era el Govern de l'Estat qui
s'havia de fer càrrec del transport dels residus que no es poden
reciclar a segons quines illes i se’n fa càrrec el Govern de les
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Illes Balears, i no n’és competent, però se’ns fa càrrec perquè
ha de donar una solució als fems!

També ens omplim la boca de circularitat i, què hi ha més
que la circularitat en tema d'aigua, que és un bé tan necessari i
tan escàs i on hi ha milions en inversions dels Next Generation
que podrien ajudar els municipis a donar una solució perquè
aquests 15 milions, dels quals vostès n’han parlat -hem de ser
sincers-, amb aquestes infraestructures no abasten per a res.

Per tant, què vull dir amb tot això? Que es poden defensar
les inversions, cadascú ha de defensar les seves competències,
però s'han de donar solucions. I tots som conscients que per a
això només fa falta una cosa, dues: una, doblers, i la segona,
voluntat política, que això és bàsic per poder donar aquesta
solució. I si escolten els batles de tots els colors polítics veuran
les necessitats que tenen els seus municipis per donar solució
a aquest problema. 

Per tant, des del nostre grup parlamentari sí que donarem
suport a la seva iniciativa, només ens agradaria saber per què...,
o que ens expliqui en el punt 6 per què s’ha de crear o elaborar
un inventari dels ajuntaments que tenen aquesta relació i per
què s'ha de fer públic aquest inventari. És la pregunta que tenim
i si no em dóna resposta a aquest tema ens hi abstindríem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest cas, en el primer i
segon punt voldria fer un esment que, en cas que s’acceptassin
les transaccions podríem votar a favor, i, si no, no podríem
votar-los a favor, i li explicaré perquè, explicaré perquè i aniré
un poc més enrere, me’n aniré a un debat que vam tenir fa
gairebé sis mesos, la Llei de fons europeus, aquella llei que
vostès van votar en contra. O també podem anar a gairebé un
any i busques abans, quan al Congrés dels Diputats també van
votar en contra dels fons europeus Next Generation.

Resulta que ara sí que han vingut els fons europeus i sí que
s’empren i sí que sol·licitem que siguin per a un munt de coses,
però quan havien de venir, vostès, un partit de responsabilitat
institucional, no van fer el seu treball. És més, en aquell debat,
de dia 14 de desembre, ho revisava perquè record que, a part,
el seu grup va ser... diria un poc... va haver-hi una deslleialtat
parlamentària, justament amb jo, perquè parlàvem sobre la
necessitat que la gent pogués decidir..., hi havia una comissió
parlamentària, no se’n recorden de la comissió parlamentària,
jo sí que me’n record perfectament d’aquest tema, i resulta que
amb el que havia proposat el seu grup, resulta que el Consell de
Formentera, que tenia esmenes, perdia tot el dret a poder
debatre esmenes per poder participar en els fons europeus en el
pla que hi havia dels fons europeus. 

També parlen en el següents punts de plans de reactivació.
No ho sé, tal vegada jo m'equivoc, però hi ha un Pacte de

reactivació de les Illes Balears, no?, en el qual hi ha un munt de
grups polítics i col·lectius que han volgut ser en aquest pacte de
reactivació, i vostès no han volgut ser-hi.

Per què fan propostes..., que no dic que no hi hagi coses que
es puguin fer, però, per què fan propostes no de llei per debatre
en comissió parlamentària? Perquè on es decideixen les
qüestions no hi han volgut ser; llavors, després han de fer el
que sigui per poder dir: és que vostès no ens fan cas, no volen
votar-nos a favor, però on es decideixen les coses, on s'ha
proposat per consens poder decidir-les no hi són. 

En aquest article cinquè, que hi havia una disposició
transitòria, la del debat de la Llei de fons europeus, quan els
consells, com a administració més propera a nivell insular...
aquestes qüestions a les quals poden també donat suport, volien
eliminar i fer-ho via una comissió parlamentària. 

És per això que en aquests punts no li podríem votar a
favor, en cas de no acceptar-ho en els punts 1 i 2.

A més parlen de moltes, jo que també he estat, com ha dit
la Sra. Sureda, he estat també a nivell municipal i insular,
perquè el Consell de Formentera ja saben que és ajuntaments
i consell al mateix temps, i empren moltes vegades aquest
judici de valor de moltes, moltes, judici de valor, moltes,
moltes és quantitatiu i impersonal, no saben què vol dir
“moltes”, tal vegada per a un nin tenir dos cotxes de joguina
són molts i tal vegada per a un altre són pocs, molt i poc no
és..., tal vegada quantificar d'una manera més precisa estaria bé,
més aviat perquè sí que hi ha molts d'ajuntaments, i empr la
paraula “molts” per fer un percentatge, gairebé el 70%, que han
pogut accedir a ajudes. Llavors podria ser molt i poc, “moltes”
sense quantificar no pot ser.

Després, justament hem tengut també un debat sobre el
creixement i decreixement, i vostès deixen clara la seva
postura, avui hem estat a un debat, també el matí, amb un
company seu, a la Llei de turisme, del creixement. Vostès, del
creixement, volen continuar creixent, fins i tot aprofiten el medi
ambient per continuar creixent, perquè diuen: que s'exonerin les
llicències... per què? Per poder seguir construint, per poder
seguir construint, continuen volent construir, volen créixer, ho
tenen clar, almenys, de veritat que els reconec coherència,
perquè tenen clar quin és l'objectiu: protegir el territori amb
ciment, està clar, perfecte, és una manera de protegir-lo, segur
que quan es llevi el ciment el territori que està baix està igual
que fa milers d'anys, per no és, crec, la forma de protegir el
territori com ho considerem des del meu grup i la meva
ideologia.

És per això que crec que sí que s'han de fer..., hi ha plans
per poder recuperar aquestes qüestions. A Formentera, el tema
de les aigües residuals, el mateix consell/ajuntament ha fet un
pla d'inspecció de les aigües que arriben a la depuradora,
perquè, els ho recordo, la policia de l'aigua del què arriba a les
depuradores és un treball local, i si no es pot es parla amb la
Conselleria de Medi Ambient o es demanen ajudes, que crec
que hi ha 40 municipis que han demanat ajudes de totes les
línies que hi havia, i hi ha línies d'ajudes, que també s’han
exposat per portaveus que m'han precedit.
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És per això que crec que moltes vegades vénen un caramull
de propostes que sí, que s'han de demanar i hem de debatre-les,
però hem de debatre-les justament per confrontar quina és la
posició de cadascun dels grups i veure quina és la solució que
li volem donar. I jo crec, Sr. Camps, que la proposta que fan no
és encertada per poder resoldre el problema que potser hi hagi,
en el tema de les aigües residuals és el que s’ha de fer, s’ha de
fer policia de l’aigua, s’ha de veure què arriba a les
depuradores, i és competència municipal. Així ho recull la Llei
del sòl, és així i podem negar-ho, podem inventar-nos el que
vulguem, però és així. 

En el tema de les fuites d'aigua també hi ha les empreses
que s'encarreguen de subministrar l'aigua també se
n'encarreguen, ABAQUA també se n'encarrega i es fan estudis
i s'han fet també plans pilot, o fins i tot es poden haver
presentat per part dels ajuntaments projectes als fons europeus,
a aquesta línia de fons es poden presentar projectes. 

Llavors crec que fan una proposta que em semblaria
interessant, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d'anar acabant, Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

... -sí, vaig acabant, Sra. Presidenta, gràcies-, em semblaria
interessant, però, com li he dit, no podem donar suport del punt
tercer al setè i als punt 1 i 2, en cas d'acceptar les transaccions
sí que els podríem acceptar.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara tendria la paraula el Sr.
Diputat no adscrit, però no hi és. Per tant, si els sembla bé,
continuaríem la sessió, no hi ha cas de fer cap suspensió de la
sessió. 

Per tant, donaríem la paraula al Grup Parlamentari Popular,
com a grup proposant, i que assenyali si accepta o no les
esmenes i si fa vot separat o no. Per tant, té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts. Quan vulgui. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré pel Sr. Sanz, i
em referiré a les esmenes que ha presentat l'equip de govern. Si
per a vostè “indeterminat” són moltes, per a nosaltres també
han de ser indeterminades “algunes”. Per tant, nosaltres, com
que hi ha una voluntat de créixer, una voluntat d'apostar per
aquestes responsabilitats que tots tenim aquí, acceptaríem
l'esmena 1.

I, a l'esmena segona, al punt 2, vostès ens demanen
“continuar mantenint”. Nosaltres els proposam una transacció
que seria, escullin vostès la paraula o “augmentar” o
“incrementar”, però si vostès accepten aquest canvi de paraula,

de “continuar” a “augmentar” o “incrementar”, nosaltres també
acceptaríem aquesta esmena.

Per tant, demostram, una vegada més, que el Partit Popular
té ganes d'arribar a acords. 

Si començam un poc amb el debat que ens feia el Sr. Sanz,
idò a mi em sembla que, vostè, com a exconseller de
Formentera, doncs també els seus companys ara estan contents
amb tot el que es troben amb el tema dels “xiringuitos”, el tema
de S'Estany des Peix, etc., per tant en açò no podem sempre
tirar les pilotes, les pedrades als governs que hi són en aquest
moment, nosaltres som aquí per cercar solucions, no per
sempre rebobinar en les coses que no ens interessen.

Per tant, aquí també aprofit que hi ha quasi la majoria
d'aquests diputats avui en aquesta comissió, quatre,
concretament, del municipi d'Es Castell, allà on jo vaig tenir
l’honor de ser batle, vuit anys; dos de Menorca, la Sra.
Carbonero, com el Sr. Damià Borràs. Per què dic açò? Perquè
a l'any 2017, quan es va aprovar aquesta llei, l'Ajuntament d'Es
Castell, allà on jo en aquell dia era el batle, vam aprovar i ens
vam acollir i ens vam adherir a aquesta iniciativa, perquè hi
creiem, però açò els vull demostrar que no té res a veure amb
les excuses de mal pagador que vostès ens fan. Perquè si
aplicam la mateixa recepta que vostès ens volen donar, no es
faran res, les coses.

I què va fer l'ajuntament d’Es Castell? Va negociar, va
intentar comprometre altres administracions. I, per açò, a través
del fons de l’IFS, van treure una subvenció per dotar una
urbanització amb 400.000 euros perquè aquesta urbanització
pogués tenir els serveis bàsics, que la llei t’obliga a tenir-los
instal·lats. Què va fer l'ajuntament d’Es Castell? Doncs va
negociar amb el consell perquè tragués una subvenció -de
750.000 euros, van acordar- perquè una altra urbanització que
no disposa de clavegueram i aigua potable, en pogués tenir.

Per tant, el Partit Popular va demostrar la sensibilitat perquè
es va acollir a aquest decret, va començar a fer feina i va
planificar per poder disposar aquestes urbanitzacions que he
esmentat, que m'ho han posat molt fàcil.

Per què diem açò? Perquè vostès, amb l'excusa que no és
competència directa del Govern, perquè no és responsabilitat
de segons quines administracions, idò així no anirem aumon,
nosaltres som aquí per donar solucions, per rebobinar, perquè
si ens hem de conformar totes aquestes urbanitzacions que hi ha
a totes les Balears, que no disposen d'aquestes xarxes de
clavegueram, aigua i depuració, doncs com que no es
competència, idò, així queden, a mi em sembla que és un flac
favor que fem a tots els ciutadans.

I quant al Sr. Jiménez. Em deia que açò d'entrar en el tema
dels col·legis professionals, que per açò hi ha l'administració,
que s’ha de separar. Doncs, no, Sr. Jiménez, el acuerdo pionero
para desatascar las licencias de obra en Maó, per tant, un
acord que va fer el Col·legi d'Arquitectes amb l'Ajuntament de
Maó. Per tant, aquest tipus d'acords són bons per als ciutadans,
aquest tipus d’acords són necessaris per als ciutadans, perquè
ens vindran molts de recursos d'Europa, que vostès almenys ho
anuncien per activa i per passiva, i després ja sabem la
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pel·lícula com acaba, quan governa l'esquerra: endeutam les
administracions fins als límits, ara vindran molts de milions
d'euros d'Europa i d'Espanya, que tenen una data de caducitat
per justificar, i si vostès haguessin fet feina, que duen 7 anys en
el Govern, i haguessin tingut un bon llistat de planificació, un
bon llistat de prevenció, doncs segurament hagueren tengut
prou dossiers per presentar-se a tots aquests recursos que ens
vindran, i millorarien realment la circularitat, que el Sr. Damià,
el Sr. Borràs, ha comentat.

I jo no em cansaré d'insistir en les coses que crec, perquè
em sembla que és la nostra obligació, defensar, cercar tots els
possibles contactes i connexions amb les administracions per
poder arribar als màxims acords i que acomplim les normatives
mediambientals que ens hem imposat nosaltres mateixos i les
que ens venen d'altres administracions. 

Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta, ja acab. Per tant, nosaltres des del
Partit Popular, seguirem insistint que és important que vostès
recapacitin, no perquè que la conselleria els marqui una guia
vostès no han de tenir la responsabilitat de poder votar en
contra. I, per tant, nosaltres, des del Partit Popular els
demostram, una vegada més, que amb l'acceptació d'aquestes
dues esmenes, amb la modificació, només, d’aquesta paraula
que he comentat fa un moment, que tenim la voluntat d'arribar
a acords i, per tant, entenem que vostès, com a representants
dels partits polítics que són al Govern, han de tenir aquesta
mateixa altesa de mires.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Així, accepta l'esmena del punt
1 i l'esmena del punt 2...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Secció? Sr. Camps, podria dir quina és la secció?

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí, jo el que he proposat era canviar la paraula “a continuar”
a “augmentar” o “a incrementar mantenint informats els
ajuntaments”. Jo entenc que és bàsica aquesta informació.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, sí, cap problema.

EL SR. CAMPS I PONS:

Idò, podria posar, si els sembla bé: “a augmentar mantenint
informats els ajuntaments”. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sra. Presidenta, li deman dos minuts de recés.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Si els sembla bé, quedaria el punt 1, amb l'esmena
acceptada tal com s'ha presentat...

Demanen un recés, Sr. Camps, li sembla bé? Idò farem un
recés de dos minuts. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ho tenim, Sr. Camps? Si ens ho duen per escrit, millor.
Ara ens passaran la redacció.

Podríem fer dues votacions, en dos blocs: punt 1 i punt 2,
i la resta de punts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo he demanat votació separada del punt 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del 6? Idò farem tres blocs de votació.

(Pausa)

Continuam, idò així passarem a la votació de tres blocs:
votarem el punt número 1, amb l'esmena presentada talment; al
punt número 2, amb la següent redacció, que pas a llegir: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant la informació als ajuntaments
de les línies d'ajuts i subvencions previstes per a la millora de
la qualitat de l'aigua depurada i aprofitament d'aquesta que es
puguin presentar”.

Perfecte. Passam a la votació d’aquests dos punts.

Vots a favor? Unanimitat. 

Ara passam a la votació del punt número 6.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació dels punts números 3, 4, 5 i 7.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

5 vots a favor, 8 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7810/21, relativa al pla d'inversions per poder
complir amb les normes mediambiental i de reactivació
econòmica. 

Si no hi ha paraules en contra, si els sembla bé, el
vicepresident i jo mateixa ens rellevarem per al debat de la
següent proposició no de llei. Per tant, deixaré al vicepresident. 

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 9720/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a sistemes de drenatge
sostenibles, SUDS.

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda. Passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9720/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
sistemes de drenatge sostenibles. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Carbonero, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, avui el debat és un poc
monotemàtic, aquesta proposició no de llei va en el sentit de
diferents debats que hem tingut a aquesta comissió pel que fa
a gestió del cercle integral de l'aigua i que posa en evidència
que hi ha una complexitat en la gestió del cicle de l'aigua,
perquè hi ha diferents administracions que en formen part, com
bé hem parlat diverses vegades, fins i tot en el debat de la
proposició no de llei anterior també ho hem vist, com hi ha
diferents competències, hi ha ajuntaments, el Govern de les
Illes Balears també. I aquesta proposició va en el sentit
d’unificar un poc algunes línies d’objectius per millorar la
recollida d'aigües pluvials.

També hem debatut a aquesta comissió, no només a la
Comissió Especial de Recursos Hídrics, sinó també a alguna
compareixença del Sr. Mir, del conseller de Medi Ambient del
Govern de les Illes, que també ha posat de manifest que el fet
que molts de municipis o alguns dels municipis de les Illes
tenguin una recollida d'aigües pluvials de manera unificada en
el propi clavegueram té unes conseqüències de problemes
d’arrebossament. 

També hem de tenir en compte que el canvi climàtic ha fet
que hi hagi pluges d’intensitats molt elevades en un període
molt curt de temps, i açò també encara agreuja més aquesta
problemàtica.

Com sabem que les obres de clavegueram són competència
municipal també, però les obres són complexes, és a dir, que
has d’aixecar tot el carrer, has de posar diferents tubs i açò,
consideram nosaltres que és interessant explorar altres tipus de
recollida d'aigües; en aquest cas es diuen SUDS, són sistemes
de drenatge sostenible, que el que fan és tenir aquelles
superfícies impermeables que posam als diferents pobles i
ciutats de les nostres illes, a través d’asfalts o paviments o
diferents materials que impermeabilitzen la pròpia absorció pel
terreny de les aigües i que fan que cada vegada hi hagi més
aigua que corre per damunt els carrers i poder aconseguir que
hi hagi un punt baix on es reculli l'aigua i no vagi a abocar
directament a les clavegueres. 

Per tant, creiem que aquests sistemes són interessants a tenir
en compte. I, com bé han dit també al debat del punt anterior,
tenim un pla de reactivació on hi ha doblers i hi ha pressupost
per fer inversions al cicle de l'aigua i també hi ha altres línies
d'inversió que podrien fer possible que aquests sistemes de
drenatge sostenibles puguin ser un alleugeriment per a les
xarxes unitàries i també que puguin ser uns sistemes
mediambientals per poder drenar aigua de pluja. 

Per açò presentam aquesta proposta en forma de quatre
punts on demanam, al primer punt, que el Parlament de les Illes
Balears demana al Govern de les Illes Balears potenciar dins el
Pacte de l'aigua i el Pacte de reactivació els mecanismes de
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats
locals de la nostra comunitat per a la implantació d’aquests
sistemes urbans de drenatge sostenible, per a la gestió de les
aigües pluvials urbanes, i evitar que facin aquestes
descompensacions també a les depuradores. 

El segon punt demana que en el marc del Pacte per l'aigua
també el Govern de les Illes s'impliqui activament, juntament
amb les entitats locals, els consells insulars, que les aigües
pluvials tenguin una perspectiva que combini aspectes
hidrològics, mediambientals i socials, també en prioritzar les
actuacions als plans d'obres i programes d'inversions finançades
de manera sostenible, amb l'objectiu de restaurar les zones
urbanes del cicle natural de l’aigua i mantenir la hidrologia
local, i minimitzant els impactes de desenvolupament urbanístic
quant a la qualitat i quantitat de l'escorrentia per maximitzar la
integració paisatgística i, naturalment, una part de les
infraestructures hidràuliques. 

En el tercer punt demanam potenciar mecanismes de
col·laboració amb les administracions locals, per a la
implantació de sistemes d'emmagatzematge d'aigua de pluja,
que açò també és important perquè són aigües que es poden
emprar per a usos que no siguin de consum urbà, com pugui ser
el reg de zones verdes i altres usos. 

I al quart punt també demanam potenciar i crear
mecanismes de col·laboració amb les administracions locals de
la nostra comunitat per establir els criteris necessaris comuns
per avançar cap a la implantació de xarxes urbanes separatives.
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Aquesta ja com a darrer punt, ja sabem, ja he dit al principi,
que és un poc més complexa i difícil, però esperam que
tinguem el vot favorable dels diferents grups, creiem que pot
ser una millora per a les xarxes de recollida d'aigües i també del
dia a dia de les depuradores dels diferents municipis. Per tant,
esperam que tengui el suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies Sra. Carbonero. També per a la defensa d'aquesta
proposició no de llei té la paraula per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias. El acceso al agua para distintos usos es una
necesidad imperiosa en las sociedades actuales, por una parte,
para consumo humano primario, algo que sabemos trágico en
diversas regiones del mundo, por su difícil acceso, así como
para usos secundarios en agricultura, industria, usos domésticos
o actividades de ocio. 

Desgraciadamente, el agua, siendo, como es, un recurso
indispensable para la vida, es a veces desaprovechada, mal
gastada o infrautilizada. Para ello es importante establecer
criterios de eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua en
el entorno urbano. Las aguas de lluvia, las pluviales, son parte
de estas aguas desaprovechadas que pueden tener un uso
específico para riego, recarga de acuíferos, limpieza de viales,
además de reducir la escorrentía fluvial o urbana.

Para ello, desde hace ya tiempo se han ido implementando
técnicas que vienen de antiguo para retener y utilizar las aguas
provenientes de la lluvia, los aljibes sobre tejado y la cisternas
subterráneas son sistemas de almacenamiento que se originan
en la antigüedad y que han llegado hasta nuestros días, pero,
desgraciadamente, se han ido eliminando en la construcción de
los nuevos edificios en las últimas décadas impidiendo, por
tanto, la posibilidad de aprovechar un recurso gratuito con una
mínima infraestructura.

Los SUDS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible,
recuperan parte de la idea de recuperación y reutilización de
pluviales implementando los sistemas antiguos. Se pueden
clasificar los sistemas de drenaje sostenible en relación con la
estrategia de actuación que se quiera utilizar, esta estrategia se
basa en la detención, la ralentización, el almacenamiento y la
infiltración, estrategias que son en sí misma objetivos. 

En cuanto a la detención, los SUDS tratan de controlar en
origen el agua proveniente de la lluvia con distintos elementos,
las cubiertas vegetales, tanto las planas como las inclinadas,
son la primera superficie receptora del agua de lluvia en la
edificación. Los pavimentos permeables son otro elemento
importante de recuperación de ese agua, distinguiéndose entre
ellos los continuos, discontinuos y los disgregados y vegetales,
todos ellos son pavimentos que dejan pasar el agua a su través
permitiendo la transmisión directa del agua al terreno o su
acumulación para posterior reutilización. 

Otro de los objetivos de los SUDS es el transporte del agua
que puede ser realizado mediante drenes, franjas o áreas de
infiltración. Existen distintos tipos de drenes, tales como los
filtrantes, franjas y áreas filtrantes, así como cunetas vegetadas
o rellenas de cantos rodados y técnicas de ralentización en
taludes. 

En almacenamiento es otro de los objetivos de los SUDS,
mediante elementos como los aljibes enterrados, estanques,
depósitos superficiales o enterrados, humedales artificiales
cubiertas con aljibes o áreas enterradas de almacenamiento.

Por último, la infiltración es un elemento clave de
recuperación y reutilización de las aguas pluviales mediante
técnicas como puedan ser los alcorques y zanjas de infiltración,
los parterres inundables y las franjas de bioretención, los pozos
y los depósitos de infiltración.

Entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la
utilización de estos sistemas y técnicas pueden servir para
reducir la escorrentía superficial y minorar la posibilidad de
inundaciones y el impacto ambiental que tiene, obviamente,
repercusiones en la población, en general.

La recuperación y la reutilización, como pueden derivarse
de la aplicación de estos sistemas, son conceptos centrales en
la sostenibilidad que hemos de implementar frente a grandes
infraestructuras de elevado coste y grave impacto ambiental.
Por eso pedimos en la parte propositiva la coordinación entre
las distintas administraciones para potenciar el Pacto por el
agua y el Pacto de reactivación como mecanismos de
colaboración del Gobierno de las Illes Balears y las entidades
locales de nuestra comunidad autónoma. 

Muchas gracias.

(La sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passam, també per a la
seva defensa de la iniciativa, al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Ferrà, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè els
companys que m'han precedit ja han explicat molt bé la
iniciativa.

Som davant una proposta, jo crec que... bé, recupera un
poquet, no?, cercam... solucions als problemes i les cercam
mirant enrere, amb la idea i amb la filosofia que ho feien els
nostres antecessors i també els nostres padrins.

És una iniciativa que crec que es complementa amb les
solucions que tenim també avui actualment i que cerquen no
només cerquen... sols cerquen aquest aprofitament, perquè
l'aigua -com ens han dit en diferents campanyes de les
institucions de les Illes Balears- és un bé escàs i cada vegada ho
serà més. 
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I és una iniciativa també que ajuda a combatre i a pal·liar
els efectes de la sequera i a disminuir l'impacte que es genera
amb el consum humà de l'aigua a dia d'avui, especialment
durant la temporada turística, i també ajuda a combatre la
degradació del nostre sòl i el nostre subsòl i incrementa,
evidentment, una correcta gestió del cicle de l'aigua amb la
proposta de xarxes urbanes separatives. 

Per tant, som davant d’una mesura que és totalment
complementària a altres iniciatives que es duen a terme i altres
iniciatives que es dissenyen per al futur de la gestió del cicle de
l'aigua, que és crec que molt complementària i que encaixa molt
bé amb aquesta filosofia que tenien els nostres avantpassats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara per al torn de fixació de
posicions passam al Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Vidal, quan vulgui.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor d'aquesta PNL,
com no podia ser d'una altra manera.

Vull donar l'enhorabona als diputats que heu tengut aquesta
iniciativa i us dic: benvinguts a la preocupació que fa almenys
set anys que vaig recordant sovint, sovint en aquest parlament
a la sala d'aquí baix. Per tant, enhorabona per aquesta
iniciativa, benvinguts i amb tots els desitjos que es pugui dur a
terme. 

No obstant això, he de fer simplement dues asseveracions:
una és que estic molt orgullós de la quantitat de matèria gris
que he pogut gaudir d'escoltar a l’hora de defensar aquesta
PNL. I jo dic: si fa set anys que hi ha aquest govern i ara els
partits polítics, els grups polítics que donen suport a aquest
govern s'han torbat set anys per dir-li que això és un problema
i convé que ho solucioni, vol dir que el Govern, amb aquests
set anys, no se n'ha temut i vol dir que no m'ha escoltat, perquè
he intervingut moltes vegades. 

En conseqüència, tenim un govern “tutup”, tenim un govern
“tutup” perquè si ara fa qualque cosa d'aquestes que dieu en
aquest any que queda, que crec que no té temps, voldrà dir que
durant set anys ha estat “tutup” per no escoltar, i ara vosaltres
que sou els que teniu el Govern a lloc, haureu estat capaços de
fer-li obrir les orelles perquè us escoltàs i obrir els ulls perquè
ho ves, que realment tenim un problema, encara que fa molt de
temps que altres grups l’anunciassin.

I el segon que volia dir és que amb aquesta dolçor amb la
qual parlau al Govern, que s'hi impliqui, que potenciï, que més
potenciï i que en parli, si voleu canviar totes aquestes coses per
dir: “Govern, te donam vuit dies perquè facis qualque cosa”,
però jo també us votaré a favor. No obstant això, si no ho voleu
fer, perquè us estimau molt, ho podré entendre i també us
votarem a favor només per haver tengut l’interès de presentar
aquesta iniciativa. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias. Sra. Presidenta. Nos trae nuestra honorable Sra.
Presidenta honrándonos con su presencia al sentarse entre
nosotros, en calidad de ponente, una propuesta la mar de
razonable y la segunda del día relacionada con un gran pacto
del agua y un pacto de la reactivación que, tal vez, muestre dos
talantes, dos maneras de entender, tal vez aquí esto nos sirva
como una aproximación entre los dos grandes partidos del
bipartidismo, cómo tratan estas cosas y cómo respondemos
nosotros, los humildes minoritarios.

Ahora bien, el tema de los sistemas de drenajes urbanos
sostenibles, que, como todas estas cosas, son un grandísimo
invento, pues tiene precedentes con Moisés golpeando la piedra
y obteniendo agua, con la plantación de acacias por parte del
Sr. Alcalde D. Manuel Becerra en Madrid, que todo sea dicho
era ya un gran SUDS, o sea un sistema de drenage urbano
sostenible y, bueno, las cosas que se han ido haciendo.
Entiendo que aquí, en General Ricard Ortega, se ha hecho una
acción precisamente por medio de EMAYA, precisamente
planteando una instalación así. Y luego por supuesto, como no,
unas obligaciones a las viviendas en rústico, porque aquí
cualquier cosa que aparezca, servirá para imponer unas
obligaciones a las viviendas en rústico. Cualquier cosa que
suceda en el mundo, no se preocupen, tendrá alguna aplicación
a las viviendas en rústico en Baleares es una cosa evidente, son
unos que les ha tocado. Pero, ¿qué vamos a hacer?

Ahora muy bien, las diversas tipologías de estos sistemas de
drenajes urbanos, o sea, cubiertas ecológicas, los jardines
verticales, que recuerdan los de Babilonia que, también, como
saben ustedes, eran verticales, aunque no se hayan conservado
en la memoria cómo eran exactamente; los pavimentos
permeables, los jardines de lluvia, los sumideros filtrantes, los
canales permeables, las eco-cunetas, los humedales, todas estas
cosas pues, evidentemente son magníficas y creemos que es una
magnífica aplicación, especialmente bonita, porque bienvenidas
sean las soluciones en todos estos temas.

Y una forma muy correcta de utilizar..., lo que digo es eso,
veo una cierta diferencia digamos de dimensión, entre el Pacto
de reactivación y el Pacto del agua anterior, de un gran plan
que aproveche para hacer, y esta que, sin duda, es una
propuesta pues tremendamente razonable, tremendamente
bonita y tremendamente aceptable. No creo que nadie se atreva
a objetar absolutamente nada a un SUDS, o como se llame
exactamente, porque, además ustedes saben que esto tiene
como objetivo, conseguir unas ciudades más respetuosas, es
bueno que las ciudades sean respetuosa, en todo tipo de
sentidos; la captación de aguas; la reducción de escorrentías; el
tratamiento además de aguas previo, que resulta de la filtración.
Y conseguir con todo ello además, y yo otra vez vuelvo a
perderme, porque tengo una tendencia yo a perderme en ciertas
cosas, pero he encontrado que esto sirve para la circularidad
del ciclo urbano, del agua, como recurso valorizable. El que
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logre desentrañar este galimatías, eso sí, a mi me hará un
enorme favor.

Con lo que creemos que eso es una propuesta perfectamente
aceptable y seremos, como lo fuimos en la anterior y en todas
estas cosas, que logren valorizar y hacer circular de forma
sostenible y resiliente todos estos procesos del agua, que nos
encontrarán siempre a favor.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara passam al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍN:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vostè ho
ha dit, avui hem tengut un debat monotemàtic on parlam de la
importància del cicle de l'aigua i, de la mateixa manera que
l’anterior proposició no de llei, la trobàvem necessària i
important, també pensam que està bé poder posar alternatives
damunt la taula. I també ho ha dit la Sra. Carbonero, que és
molt complicat el sistema de drenatge i a les cases abans, hi
havia en el corral o a les terrasses, terra que aquesta bevia una
part de l'aigua que caia en aquelles terrasses, i avui en dia tot ho
posen ple de formigó o de rajoles i, és clar, aquesta aigua se’n
va directament a l’albelló, o se’n va directament a la canonada
i es mescla amb les fecals i és allà on trobam moltes vegades el
problema.

Nosaltres estam totalment d'acord, com dic, amb aquesta
iniciativa. Sí que els plantejaré una esmena in voce, no sé si
s'ho volen plantejar o no, independentment ho votarem a favor.
Només és que en el primer punt, allà on diu que “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a potenciar el Pacte de
l'aigua i el Pacte de reactivació, com a mecanismes de
col·laboració del Govern i les entitats locals, per estudiar la
implantació de sistemes urbans”, jo aquí posaria ”estudiar”,
sobretot perquè a segons quins llocs serà possible, no canvia
res el punt, però a segons quins llocs sí que hi podrà haver
aquest tipus d'implantació i a segons quins llocs, no. I, per tant,
pensam que és important que es pugui estudiar abans de fer
segons quins tipus de projectes i, per tant, hi venim a bé.

I, com ha dit el Sr. Jiménez, és importantíssim que hi hagi
col·laboració i cooperació entre les diferents administracions,
siguin quines siguin, per ajudar a resoldre el problema del cicle
de l'aigua.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per indicar-me el número de
minuts que em queden encara, per poder debatre aquesta
proposta. Bé, és una proposta la qual podríem resumir en,
tornem al que ja es feia fa milers d’anys; realment el cicle de
l’aigua és una qüestió que en la urbanització que hem fet de les
ciutats, hem perdut el reaprofitament del cicle de l’aigua.
Podríem parlar dels grecs, podríem parlar dels romans, podríem
parlar de la civilització romana, els àrabs, tots els que han
passat per les nostres illes i per la cultura mediterrània sí que
tenien un cicle d’aprofitament de l’aigua.

Al final les propostes que es fan, amb els mecanismes
actuals, tornar a la qüestió que ja es feia i que ens va permetre
ser on som. Sí que és cert que aquest és el pensament que quan
llegia la proposta em venia al cap.

També és cert que la proposta que ha fet la Sra. Sureda a mi
em sembla encertada, sí que és cert que no a totes bandes. I
hem de pensar que les aigües d’escorrentia generen molts de
problemes, generen problemes no només d’inundacions, com
es diu, sinó també problemes a les depuradores, n’hem parlat
a l’anterior i hi ha un problema molt greu de saturació de les
depuradores per la quantitat d’aigua pluvial que arriba a les
depuradores i que satura aquestes instal·lacions. I de vegades
es parla que s’han de sobredimensionar, si separàssim aquestes
aigües no faria falta el sobredimensionament d’infraestructures
i es podrien aprofitar millors els recursos.

També és cert que m’agrada veure que crec que el suport és
gairebé unànime, llavors és molt important aquest tema. Però
em ve a la ment que a la proposta que hem debatut abans, es
parlava de les competències gravitacionals, crec que ha dit el
Sr. Méndez, de dalt a baix o de baix a dalt, i justament aquí es
deixa palès que l’important no és que sigui de dalt a baix o de
baix a dalt, sinó que hi hagi comunicació entre elles, dins un
marc adequat per poder dur aquestes propostes, que al final és
el que necessitem. Enlloc d’enrocar-nos tal vegada en si tens tu
raó, o la tinc jo, és més aviat que es faci el marc necessari,
aquest Pacte de reactivació ho és, el Pacte per l’aigua també ho
és, per poder arreglar-ho.

Per això, crec que és encertada i donarem suport als 4
punts.

I, Sr. Vidal, igual el que hem de fer és també que en aquest
pacte hi hagi sonotones, per si no l’han escoltat bé perquè li
pugin el volum del micròfon perquè el sentin.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per contradiccions intervé el Grup
Parlamentari Socialista, la. Sra. Carbonero, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, contradiccions poques,
perquè el que he de fer és agrair el vot favorable que han
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manifestat tots els grups parlamentaris. I bé, sobretot fer feina
amb el que hem dit tots, col·laborar i coordinar-nos entre
administracions. La gestió del cicle de l'aigua és una gestió dels
diferents àmbits de l'administració.

Bé, estic molt agraïda d'haver estat aquí ponent, la veritat és
que ha estat un honor compartir, i jo crec que fins i tot, atesa la
unanimitat i que aquí hi ha hagut aquest gran interès per aquests
sistemes, crec que em passaré al sistema del Partit Popular,
intentaré fer més propostes d’aquest tipus i faré una ampliació
d’aquesta proposta la qual crec que ha tingut molt bona acollida
i que crec que realment pot ser una solució factible i real per a
problemes d’alguns municipis i també per al funcionament de
les depuradores d'alguns territoris. 

Per tant, amenaç en tornar amb una proposta ampliada, fins
i tot millorada d'aquesta  proposta. I res més, molt agraït per
aquest vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, un comentari per la Sra. Sureda, que havia fet una
proposta d'una esmena in voce, que diu en el primer punt,
especificar a “el Govern de la comunitat autònoma a “estudiar
la implantació d’aquests sistemes”, enlloc de directament,
“implantar aquests sistemes”. Li acceptam la proposta. Per tant,
podem votar amb l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bones una altra vegada. Nada, simplemente no hay mucho
más que decir, es decir, estamos de acuerdo con lo que ha dicho
la Sra. Sureda, en el sentido de ampliar -con ese verbo- el punto
o la precisión del punto 1.

Y en el resto del enunciado de la propuesta, simplemente,
confirmar lo que ha dicho la Sra. Carbonero, estamos todos y
todas de acuerdo en esta propuesta, por lo cual, pues, miel
sobre hojuelas, todo estupendo y gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Està tot dit, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara tocaria passar a la votació d'aquesta
Proposició no de llei, RGE núm. 9720/21, crec que hi ha
unanimitat i no fa falta votar.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei, RGE núm. 9720/21, relativa a sistemes de drenatge
sostenibles.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Gràcies a tots.
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