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produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I COLL:

Guillem Camps substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu substitueix Antoni Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2523/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a aplicació i compliment de la Directiva 91/271
CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995, de 23 de
desembre.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui la
proposició no de llei RGE núm. 2523/06 presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a aplicació
i compliment de la directiva 91/271 i Reial Decret 11/95, de 28
de desembre. Per a la seva defensa té la paraula en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida la diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat aquesta proposició no
de llei perquè supòs que tots vostès coneixen que existeix la
directiva europea, a la qual fa esment aquesta proposició no de
llei, la de 21 de maig del 91, sobre el tractament d’aigües
residuals urbanes i que té per objecte la recollida, el tractament
i l’abocament de les aigües residuals urbanes i també de
determinats sectors industrials.

Aquesta directiva té per objectiu, com dic, la recollida de
tractament i abocament, sobretot perquè se compleixi un
principi bàsic de la protecció del medi ambient, degut als
abocament i per tant, evitar que un maltractament o una mala
recollida de les aigües residuals urbanes, o un mal abocament
pugui fer malbé al medi ambient. Aquesta directiva europea se
va, com dic, aprovar en el 91 i hi havia un calendari que ha
acabat dia 31 de desembre del 2005, en el qual hi posava tot un
seguit d’actuacions que s’havien de dur a terme per part de tots
els estats membres per intentar que totes les zones urbanes
disposessin del sistema, com dic, de recollida, tractament i
abocament de les aigües residuals que tocava.

Dir també que concretament a l’article 3 s’especificava que
hi havia de temps fins el 31 de desembre del 2005, com he dit
abans, que totes les aglomeracions urbanes que tenguessin entre
2.000 i 15.000 habitants equivalents, havien de disposar de
sistemes colAlectors per a les aigües residuals urbanes. En
aquest calendari, com dic, que està ben especificat de cada any
de quines actuacions s’havien de dur a terme. Concretament
l’any 95 l’Estat espanyol a través del Reial Decret 11/05, de 28
de desembre, va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol
aquests preceptes. Per tant, va transposar aquesta directiva i va
establir també l’obligació de disposar dels sistemes colAlectors
per a la recollida i conducció de les aigües residuals, així com

l’aplicació dels distints tractaments per fer un abocament
adequat.

Hem de dir que a dia d’avui a les Illes Balears encara hi ha
moltes zones urbanes que no disposen de sistemes de
clavegueram, de xarxa de recollida, de tractament i abocament
d’aigües residuals. Hem de dir que aquesta situació és realment
complexa, tenint en compte la realitat urbanística que hi ha a
les Illes Balears allà on en molts de casos s’ha permès fer
urbanitzacions, o dur endavant actuacions a zones que en
aquests moments són zones urbanes, sense disposar dels serveis
bàsics de recollida, tractament i abocament de les aigües
residuals. I per tant, és un tema que en molts de casos quan s’ha
volgut resoldre, els ajuntaments han tengut vertaderes
dificultats per poder-ho fer, sobretot en l’aspecte que els
competeix i que és la part de recollida, perquè no disposaven
de mitjans econòmics suficients. Així mateix tampoc hi havia
un tractament i un abocament com calia i com dic, en aquests
moments ens trobam en molts de punts de les Illes Balears i
més concretament a la zona del litoral allà on encara no hi ha
sistemes idonis de recollida, de tractament i abocament de les
aigües residuals.

Per això entenem, com que és tan complex, hi ha d’haver...,
sinó estam dins una ilAlegalitat europea i estatal. Nosaltres
entenem, tenint en compte que no podem incomplir directives
europees, ni tampoc legislació estatal i que ha de ser una
prioritat, per això nosaltres presentam aquesta proposició no de
llei en ànim absolutament positiu, per entendre que precisament
per ser un tema complex necessita una implicació de totes les
administracions que hi tenen alguna cosa, alguna competència,
siguin locals, siguin insulars, autonòmiques, o estatals. Així
com establir com a prioritat bàsica de totes les administracions
aquest servei, en primer lloc és un servei bàsic a tots els
ciutadans. I en segon lloc, un dels elements més importants per
a la preservació del medi ambient.

Per això presentam aquests 4 punts. En primer lloc
plantejam que se re-orientin els pressuposts de la comunitat
autònoma en aquest cas, perquè se prioritzin els àmbits de
recollida, tractament i abocament de les aigües residuals,
entenent que això és necessari per donar compliment a la
Directiva 91/271 de la Comunitat Econòmica Europea. Però
també per assegurar la protecció del medi ambient i donar uns
serveis bàsics als ciutadans. Per tant, creim que s’ha de
destinar, com dic, el pressupost necessari i s’ha de prioritzar a
l’hora de fer qualsevol pressupost per part de la comunitat
autònoma, per damunt d’altres qüestions que en aquest moment
no s’està incomplint cap ilAlegalitat, no s’està fent res que
suposi una necessitat per al medi ambient, com pot ser per
exemple destinar una gran part del pressupost de la comunitat
a fer autopistes, quan nosaltres entenem que hi ha aquesta
necessitat molt més prioritària. I a més, en aquest moment
estam incomplint una ilAlegalitat respecte la normativa europea
i estatal.

En segon lloc també demanam que s’augmentin els
pressuposts destinats als convenis signats amb els consells
insulars, referint-nos en aquest cas en els plans insulars d’obres
i serveis en matèria de proveïment d’aigua. Ja sabem que hi ha
uns convenis anuals respecte aquest tema que se signen entre
els 3 consells insulars i el Govern de la comunitat autònoma,
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perquè s’augmenti la dotació pressupostària d’aquests plans
d’obres i serveis i se doni prioritat a les actuacions de recollida
i tractament d’aigües residuals a les zones urbanes que no
disposen d’aquest servei. I concretam a més, que se doni la
quantitat suficient en el termini d’un any, entenent que si estam
dins una franja d’ilAlegalitat respecte la normativa i per altra
banda, davant d’una necessitat per donar servei a la ciutadania
i per no fer malbé al medi ambient, ha de tenir una dotació
pressupostària suficient per donar-li una solució urgent.

En tercer lloc també plantejam en aquesta línia que se
revisin els projectes i els convenis de colAlaboració amb el
Govern de l’Estat, entenent que també el Govern de l’Estat ha
de fer les aportacions, o ha d’establir els acords per poder dur
endavant actuacions d’aquestes característiques. Per tant, més
que demanar un nou conveni, el que s’ha de fer és revisar els
projectes i convenis actuals que hi ha amb el Govern estatal per
re-orientar aquests convenis i donar prioritat a l’execució i
finançament per millorar el servei bàsic de recollida, tractament
i abocament d’aigües residuals i que entenem que dins l’àmbit
ambiental serien una millora important. Vull posar com
exemple que en aquest moment hi ha un parell de convenis en
marxa amb el Govern de l’Estat, com per exemple el conveni
de carreteres, el conveni per a actuacions en infraestructures de
costes i que és fer majoritàriament passeigs marítims. 

I un conveni també en execució d’obres hidràuliques, entre
les quals fins i tot s’inclou algunes actuacions que en el nostre
parer, res tenen a veure en què siguin una prioritat, ni res tenen
a veure en què suposin una millora per al medi ambient.
Sobretot el que està clar és que no són actuacions que s’hagin
de fer perquè s’està incomplint una normativa d’obligat
compliment a nivell europeu. Per això consideram que abans de
fer actuacions d’aquestes característiques el que s’ha de fer és
posar doblers i que se re-orientin per tant, aquests convenis per
actuar en una primera necessitat com és tenir un bon servei de
recollida, tractament i abocament de les aigües residuals
urbanes.

I en quart lloc i per acabar, també demanam que hi hagi una
re-orientació en el conveni de colAlaboració amb el Ministeri de
Medi Ambient quant a les actuacions en infraestructures de
costes a les Illes Balears, ja que aquest conveni de colAlaboració
que disposa d’una quantitat important, per una part tan del
Ministeri de Medi Ambient, com també del Govern de les Illes
Balears, allà on té algunes actuacions, bàsicament de fer
passeigs marítims, fer alguns regeneració de platges puntuals,
entenem que abans de fer aquestes actuacions el que s’ha de fer
precisament és prioritzar la construcció i millora dels serveis
bàsics de recollida, tractament i abocament d’aigües residuals.

Un exemple que podem posar en aquesta línia és el cas de
Porto Colom. A Porto Colom està previst que s’hi destinin més
de 8 milions d’euros per fer un seguit d’actuacions, un passeig
marítim i curiosament hi ha una part importantíssim d’aquest
nucli urbà que no disposa d’un sistema de recollida i tractament
d’aigües residuals, així com també evidentment abocament.
Entenem que hauria de ser aquesta una prioritat, abans de fer
altres actuacions d’altres àmbits i característiques.

Per tot això i per finalitzar, aquesta proposició no de llei el
que pretén és en primer lloc que totes les administracions

s’impliquin, en el cas que ens competeix, la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per una part re-orientar els
pressuposts de la comunitat autònoma perquè hi hagi el
pressupost suficient per poder dur endavant unes actuacions
d’aquest tipus, ja que com dic, estam dins el marge de la
ilAlegalitat i de no complir la normativa europea, ni estatal. I en
segon lloc, pretén que tots els convenis signats amb els distints
ministeris, bàsicament amb el de Medi Ambient, del Govern de
l’Estat, vagin en actuacions d’aquestes característiques, que en
el nostre entendre són una prioritat total i absoluta a nivell
ambiental, a nivell de serveis als ciutadans i sobretot, com dic,
perquè ens trobam en aquest moment en una situació
absolutament fora de la normativa que hem de complir com
europeus i com a part integrants de l’Estat espanyol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentar PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com tots
sabem, la competència en la construcció i manteniment de les
xarxes de clavegueram és dels ajuntaments. No obstant això,
molts de municipis no disposen de fons suficients com per
poder envestir aquestes obres que són cares i males de fer per
si mateixes. Per això des de fa molt de temps mitjançant els
plans d’obres i serveis, finançats en part pels ajuntaments, en
part pels consells insulars respectius i en part per la comunitat
autònoma i també pel Ministeri d’Administracions Públiques,
se fan aquests plans per poder dotar els municipis de les
infraestructures necessàries per poder donar una millor qualitat
de vida.

No obstant això, com que els plans d’obres i serveis tenen
un ventall ample de possibilitats, no en tots els casos els
municipis trien com a prioritat les xarxes de clavegueram i és
per això que avui en dia, encara ara, en el segle XXI, encara hi
ha part d’alguns nuclis que no disposen d’un sistema de
recollida i tractament d’aigües residuals adequats. En
conseqüència els fosses sèptiques fan un perjudici clar al medi
ambient. Les zones allà on no hi ha la recollida i tractament
d’aigües residuals construïda, normalment són zones antigues
i fins i tot, urbanitzacions dels anys 60, fins i tot de més
endavant, que se varen botar les normes bàsiques de
construcció d’una urbanització, tenir els serveis i encara n’hi ha
que no les tenen. Evidentment el perjudici que ocasionen és
greu perquè abocar les aigües mitjançant fosses sèptiques,
poden contaminar pous i sobretot a altres llocs de la costa que
aboquen directament dins la mar, també ocasionen un perjudici
important.

És per això que nosaltres consideram que s’hauria de fer un
esforç econòmic suplementari per, d’una vegada per totes,
dotar a tots els municipis, a totes les zones urbanes de les Illes
Balears d’aquestes xarxes de clavegueram i que sobretot puguin
anar a un tractament adequat per no contaminar el medi
ambient. Ja no només per complir les directives europees, que
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és el que correspon, sinó perquè en els temps que correm ja és
ben necessari que no se facin actuacions en contra del medi
ambient i que les aigües se puguin tractar de manera adequada
perquè no contaminin els pous.

Per tant, el nostre vot favorable a tots quatre punts que ha
presentat el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
esperant que pugui tenir el suport de tots i que aquest problema
que ja hauria d’estar solucionat des de fa anys, pels perjudicis
que dóna, se pugui solucionar d’una vegada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre partit veu amb
satisfacció la presentació d’aquesta proposició no de llei.
Coincidim absolutament en l’exposició de motius que ha fet la
diputada Sra. Rosselló i creim que ha estat fins i tot un poc
moderada a l’hora d’analitzar el per què estam en aquesta
situació. Està clar que ens trobam en aquesta situació per un
problema d’una curtor de mides dels responsables de
l’urbanisme en els municipis i per la gran tolerància que s’ha
tengut en l’incompliment de la normativa per donar llicències
a noves urbanitzacions. I fins i tot hem hagut de veure alguna
vegada la intenció, afortunadament no ha progressat,
d’exonerar determinades urbanitzacions d’aquest compliment
per poder seguir creixent sense donar resposta a això.

Hem vist la dificultat d’obtenir la informació per part de les
dues institucions que poden tenir un àmbit geogràfic d’actuació
més important, com el Govern o el consell insular, els quals
se’ls ha demanat per activa i per passiva dades, xifres, sobre
nuclis de població prou importants que no tenen resolt això i
aquesta informació no ens ha estat donada. Afegir a allò que
deia la diputada, que se referia exclusivament al compliment
d’aquesta directiva, que nosaltres creim que és una directiva
modesta, però que en aquesta illa, com vàrem veure fa molt poc
a una interpelAlació que el nostre grup va fer al conseller de
Medi Ambient, el problema del no tractament de les aigües
residuals, ja no a nuclis de població, sinó als habitatges aïllats
en sòl rústic, contribueixen d’una manera prou important a la
nitrificació de les aigües subterrànies. És a dir, aquest és un
problema prou greu.

Per tant, nosaltres estam d’acord en la proposició no de llei,
en allò que no estam d’acord és en el conjunt de la medicació
que proposa la Sra. Diputada per això. Aquesta comunitat
autònoma no té una malaltia única, en té un parell i el que no
hem de fer és substituir els medicaments. Si un senyor és
diabètic i a més té reuma, no li hem de canviar unes pastilles
per unes altres, n’hi hem de donar unes per a les diabetis i les
altres per a reuma. Què vull dir amb això i concret? Ens pareix
que els dos punts, els 3 i 4 de la seva proposició no de llei que
és..., hi ha uns convenis. Vostè ha parlat d’un conveni de
carreteres en aquest moment amb el Govern de les Illes Balears
no hi ha un conveni de carreteres ja que ha estat denunciat per

part del ministeri, hi haurà un nou conveni amb els consells
insulars que és una altra cosa. Però sí que hi ha convenis en
matèria de costes i també hi ha convenis amb el Ministeri
d’Agricultura en matèria de regs i utilització d’aigües residuals.

Per tant, nosaltres creim que totes aquestes actuacions són
necessàries i creim que l’objectiu no hauria de ser re-orientar
aquestes inversions. En tot cas li correspondria al Govern
negociar amb el Govern central altres..., no canviar un cromo
per un altre, sinó en tot cas negociar-ne més, si els pressuposts
de la comunitat no basten. No sé si bastarien per a tot, però una
bona part sí que bastarien perquè nosaltres ja vàrem suggerir i
crec que vostès també, si mal no record, esmenes a la llei de
pressuposts, dotant aquestes actuacions, en matèria de
depuració d’aigües de més pressuposts. És a dir, re-orientant el
pressupost de la comunitat autònoma perquè creim que hi havia
possibilitats.

Per tant, nosaltres sí que li votarem a favor els punts 1 i 2
d’aquesta proposició no de llei. Però no creim adequat ara
revisar aquest projecte. El que convé és que aquests projectes
se facin el més aviat possible i els doblers del Govern central
que vénen destinats en aquesta comunitat s’utilitzin en aquelles
coses en què el nostre grup hi està d’acord, tan en matèria
d’aigües, com en matèria de costes.

Per tant, votaríem que sí als punts 1 i 2 i votaríem que no
als punts 3 i 4, si vostè accepta la votació per separat. O també
acceptaríem alguna transacció en aquests dos punts, si ens
ofereix una fórmula més acceptable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot el que vull recordar és
que aquesta proposició no de llei es basa en una afirmació de
la Sra. Diputada i que diu literalment: “a dia d’avui a les Illes
Balears encara hi ha zones urbanes que no disposen de sistemes
de clavegueram, xarxa de recollida, tractament i abocament de
les aigües residuals. Els ajuntaments allà on encara hi ha zones
urbanes sense xarxa de clavegueram estarien incomplint la
normativa europea i la llei estatal, trobant-se en una situació
d’ilAlegalitat”. A partir d’aquestes afirmacions, la Sra. Diputada
demana 4 punts de propostes. En aquest sentit des del Grup
Parlamentari Popular desglossarem cada una d’elles.

El primer punt, la Directiva 91/271 de la Comunitat
Europea es compleix en tots els seus extrems dins l’àmbit de les
Illes Balears. No és la primera vegada que la Sra. Rosselló
parteix d’uns supòsits demostrats per demanar al Govern unes
determinades actuacions, però en aquest cas concret la
insistència ja supera els límits normals d’allò que és la tasca
d’oposició. Tal i com va quedar demostrat el passat 11 d’abril,
hi han fet referència aquí altres diputats, en sessió plenària
d’aquesta cambra, actualment no hi ha a la nostra comunitat
autònoma nuclis d’entre 2.000 i 15.000 habitants que
incompleixin les exigències europees en matèria de recollida,
tractament i abocament de els aigües residuals. Ho va dir així
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el Sr. Conseller, està escrit en acta i va aportar documentació
prou ilAlustrativa en aquest sentit. Però és clar, no hi ha més
sord que el qui no vol escoltar. 

Per tant i en referència al punt número. 1 de la proposició
no de llei, entenem que no és procedent instar el Govern instar
el Govern de les Illes Balears a re-orientar els pressuposts de la
comunitat autònoma per destinar el pressupost necessari per
complir aquesta directiva, ja que aquest objectiu està plenament
garantit.

Pel que fa al segon punt, augmentar els pressuposts
destinats als convenis signats amb diversos consells insulars
dels plans d’obres i serveis en matèria de proveïment d’aigua
i sanejament, per tal de donar prioritat a les actuacions de
recollida i tractament d’aigües residuals a les zones urbanes que
encara no disposen d’aquest servei. Entenem que no té cap
sentit per tres motius fonamentals: per una part de tot el que
s’ha explicat en el punt anterior, queda prou clar que el supòsit
que faria augmentar les inversions per a aquest capítol no
existeix realment. En segon lloc, perquè hem de recordar que
segons la Llei de bases de règim local, les competències en
matèria de clavegueram són dels ajuntaments, per la qual cosa
les actuacions que duen a terme els ajuntaments, a través dels
plans d’obres i serveis, com també s’ha dit aquí, dels consells
insulars, són els mecanismes més adequats per desenvolupar les
seves competències en aquest àmbit. Uns plans d’obres i
serveis en els quals el Govern i els consells aporten uns
recursos econòmics bastant elevats per a les necessitats dels
consistoris, mitjançant uns mecanismes de finançament i que
fins ara cap consell insular ha considerat oportú revisar, ni molt
manco denunciar. I per últim, cal recordar que la comunitat
autònoma finança també les inversions en depuració i
colAlectors, compresos dins l’àmbit del Decret 51/92
d’indemnització per a obres i instalAlació de depuració d’aigües
residuals.

En el punt número 3 està totalment fora de lloc, en opinió
del Grup Parlamentari Popular, la pretensió de la Sra.
Diputada, en el sentit de revisar els projectes i convenis de
colAlaboració amb el Govern central, per tal de re-orientar
aquests convenis en la direcció que ella fa esment en aquesta
proposició, en aquest punt. Només com a recordatori li vull dir
a la Sra. Rosselló que els criteris que aplica el Govern de les
Illes Balears a l’hora d’arribar a acords amb l’Executiu central,
responen sempre a la recerca de l’interès general i del benestar
dels ciutadans de les Illes Balears. Per tant, des del Grup
Parlamentari Popular estam convençuts que tots i cada un dels
convenis que vostè diu en la seva proposta, obeeixen a una
exigència concreta i que a la vegada requeria una resposta
adequada per part dels dos governs. Per la qual cosa no
consideram procedent instar la seva revisió i molt manco per
poder fer front una necessitat i com ja he dit abans no se
sustenta en dades objectives, sinó més bé en una espècie de
fixació personal que té la Sra. Diputada en relació a aquest
tema.

En el punt número 4 i en la mateixa línia, no podem
acceptar tampoc la pretensió de la Sra. Rosselló, en el sentit de
re-orientar el conveni de colAlaboració amb el Ministeri de
Medi Ambient, les actuacions en infraestructures de costes de
les Illes Balears, per tal de prioritzar la construcció i millora

dels serveis bàsics de recollida, tractament i abocament
d’aigües residuals. Una vegada més, la Sra. Diputada sembla
que pretén establir quines han de ser les prioritats de l’Executiu
autonòmic a l’hora d’executar la seva acció de govern. En
aquest cas pretén fer-ho, a més de modificar uns convenis de
colAlaboració que compten amb els seus propis mecanismes de
debat intern, és a dir, de la comissió paritària i de prioritzar els
objectius. Objectius que per altra banda no hi figuren unes
actuacions que van dirigides a fer front a una situació que no és
real avui per avui. Nosaltres no feim volar coloms, tenir els
peus en terra i sabem realment quines són les necessitats i quins
són els convenis que avui són necessaris per als ciutadans de
les nostres illes.

Sense perjudici de tot allò que he dit abans, el Grup
Parlamentari Popular vol remarcar que si per alguna cosa s’ha
caracteritza l’acció de govern de la Conselleria de Medi
Ambient ha estat sobretot per la seva capacitat d’arribar a
acords importants amb el Ministeri de Medi Ambient, que ha
permès així la colAlaboració de les dues administracions amb
objectius comuns. Estam per açò segurs que el Pla nacional de
sanejament que l’Estat està preparant i que aviat es negociarà
constituirà una nova oportunitat per intentar obtenir el màxim
de finançació que l’Estat ofereixi per a actuacions en matèria
de depuració que tant li preocupen.

En definitiva, el Grup Parlamentari Popular rebutja la
proposició no de llei presentada per la Sra. Rosselló en base a
tots els arguments que hem anat explicant punt per punt i també
l’instam, Sra. Diputada, que en el futur fonamenti les seves
iniciatives parlamentàries en supòsits avalats en realitats i no en
complexos i prejudicis que, més enllà de donar una visió
personal i subjectiva, denoten una certa frivolitat a l’hora de
presentar les propostes per prendre en consideració per part
dels membres d’aquesta cambra. Jo crec que en els quatre anys
de pacte vostè va tenir la paella pel mànec i vam trobar aquesta
conselleria de Medi Ambient amb una malaltia molt greu, i hi
hem hagut d’aplicar moltíssimes medecines per arribar on som
avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Per contradiccions té la paraula per un
temps de 5 minuts la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc vull agrair al PSM el seu suport a la proposició
no de llei i entendre que aquesta és una realitat palesa a les Illes
Balears. També vull agrair al Partit Socialista almanco el suport
als dos primers punts, no tenc cap problema que facem una
votació per separat, i també, no faltaria més, si fins i tot es
pogués arribar a qualque tipus de transacció tot i que
evidentment és una proposició no de llei que no serà aprovada.

En segon lloc també he de dir que efectivament, tal com ha
dit el portaveu del Partit Socialista, jo he estat molt moderada
respecte a un problema que és un problema que ve de molt
enrere, tenint en compte que és un problema greu, és un
problema causat per l’urbanisme salvatge que hi ha hagut en
aquestes illes que en molts de casos ha fet que hi hagués tota
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una sèrie de llicències de noves urbanitzacions i, per tant,
creació de més sòl urbà sense disposar dels serveis bàsics, en
aquest cas de tot el que fa referència a la recollida, tractament
i abocament d’aigües residuals, amb la qual cosa això és una
realitat que jo crec que el Partit Popular realment -ara ja li
contestaré- el que em sorprèn és aquesta absoluta falta..., he de
dir en primer lloc a la Sra. Vinent que no s’ha assabentat de res,
vull dir que ni tan sols no es llegeixen les proposicions no de
llei que presenta el nostre grup, i crec que la fixació, si la té
qualcú, és el Partit Popular amb aquesta diputada, perquè
evidentment la diputada intenta posar el màxim d’arguments,
però no ha entès res i ara li diré per què.

I en segon lloc un altre tema que és molt important per dir
també a la portaveu del Partit Popular, i és que me n’adon de
tres coses. Primer, el Partit Popular no entén les coses. En
segon lloc, el Partit Popular no veu la realitat, veu una realitat
absolutament esbiaixada, que és la seva, que no se n’adona que
aquest problema és real i existeix; jo crec que avui en dia dir
que no hi ha problemes i que totes les Illes Balears disposen
dels sistemes de recollida, tractament i abocament d’aigües
residuals urbanes, que està tal com la directiva diu, això és dir
una mentida, és dir una falsedat, perquè no és cert, i si no vagi
a qualsevol ajuntament i demani, per exemple, la quantitat de
zones que no tenen clavegueram, i jo crec que dir això per part
del Partit Popular, que a més governa, és una falta absoluta
de..., que no sabem on són, i jo crec que això és un problema
greu, sobretot perquè vostès gestionen, amb la qual cosa a mi
em preocupa, perquè si vostès gestionen i no saben ni tan sols
la realitat que tenen realment és molt preocupant, però molt. En
tercer lloc el medi ambient -com jo sempre he dit, vostès encara
fins i tot diuen el mig ambient, l’ambient, és a dir, jo crec que
no saben ni tan sols que és el medi ambient-, els temes de
contaminació, el tema d’abocament, el tema d’abocaments és
un tema molt important a nivell ambiental perquè precisament
genera un nivell de contaminació molt elevat, amb la qual cosa
jo crec que amb el Grup Parlamentari del Partit Popular està
clar que hi ha certes coses que no es poden ni tan sols debatre
perquè no hi ha possibilitats de fer-ho.

Però anant precisament als arguments, que és allò
important, he de dir en primer lloc que respecte al que se m’ha
dit el primer punt jo li he de dir que el Sr. Conseller, que es veu
que vostè hi té un fe grandíssima, cosa que li va bé a vostè però
evidentment jo no hi tenc fe, jo tenc fe en els fets objectius, el
Sr. Conseller el que va fer va ser donar un full del que fa la
Conselleria de Medi Ambient només de les depuradores que
són competència de l’IBASAN, en aquest cas, o de la
Conselleria de Medi Ambient, però no va donar informació de
tots els sistemes de recollida, tractament i abocament de totes
les zones urbanes de les Illes Balears. Per tant no confongui, no
confongui perquè el Sr. Font, aquell dia que jo li vaig fer una
pregunta en el Ple, l’únic que va donar va ser un full del que
feia la Conselleria de Medi Ambient a les depuradores en les
quals té una competència; pel que fa a les depuradores, no deia,
com li dic, tots els nuclis urbans que no tenen clavegueram. No
deia -perquè a més no ho diuen a ningú i això que ho hem
demanat de manera repetida, ja ho ha dit també el Sr. Crespí-
no deia tots els llocs on no disposen encara de sistemes de
recollida, de tractament i d’abocament. Per tant això és
esbiaixar la realitat, i si vostès volen veure una altra cosa el
problema és seu, però en realitat al primer punt no sé per què

m’ha de donar aquest argument perquè, ja li dic que l’únic que
va fer el Sr. Conseller va ser dir que ell tot ho feia bé, però no
va parlar de tots els problemes que hi ha que no s’estan
complint.

Jo el que propòs amb aquesta proposició no de llei és
precisament que, com que és un tema que competeix a diferents
administracions, a la local, a la insular, a l’autonòmica i a
l’estatal, hi ha d’haver per part de tots que s’hi ha de dur una
tasca important a fer. Per això clarament el primer punt diu que
els pressupostos de la comunitat autònoma que s’hi destinin
siguin els necessaris per poder complir aquesta directiva,
perquè si no la compleixen el problema serà seu i de l’Estat,
perquè Europa els cridarà l’atenció, i si vostès no saben això és
que efectivament no volen veure la realitat; és un problema seu,
no meu.

He de dir també respecte a aquest punt i per acabar amb ell,
també li he de dir, tot i que hi està d’acord, al portaveu del
Partit Socialista, que quan jo parl de reorientar pressupostos és
perquè no hi ha doblers per a tot. Si hi hagués doblers per a tot,
potser, però hem d’entendre que no es pot fer tot, perquè
sempre evidentment els mitjans econòmics són els que són, són
minsos, i per tant nosaltres plantejam que hi hagi una
reorientació d’aquests pressupostos.

En segon lloc, respecte al segon punt, he de contestar també
a la portaveu del Partit Popular que, miri, jo no sé si hi ha coses
que també són tan òbvies que s’han de repetir: està clar que el
clavegueram és una competència de l’ajuntament, ningú no ha
dit el contrari, però allò cert i el que saben tots vostès -i si no
ho saben és perquè no se n’assabenten- és que els ajuntaments
no disposen dels mitjans suficients per poder dur endavant a
vegades actuacions per poder posar el clavegueram i fer el
tractament que pertoca, i precisament per això hi ha uns
sistemes d’ajut, de control, d’actuacions conjuntes amb altres
administracions, en aquest cas la comunitat autònoma i en
aquest cas l’Estat. I què deim en el segon punt?, senzillament
que als convenis del Pla d’obres i serveis s’augmenti el
pressupost, una cosa tan obvia com aquesta. I diuen que no; no
ho entenc, la veritat és que no ho entenc. 

A part que li he de recordar, i vaig acabant, Sr. President,
li he de recordar, per si tampoc no ho sap, que les competències
en medi ambient les té el Govern de les Illes Balears. Per tant
el fet que no hi hagi clavegueram i s’estigui abocant de manera
inadequada és també una competència de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant, per favor, que porta el seu
temps...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, Sr. President. Per tant crec que això és una obvietat, que
voler dir que la conselleria o el Govern no hi tenen res a veure
és una falta absoluta de realisme i de posar els peus en terra.

El tercer punt, que ja ha dit -i el quart, que també sembla ser
que el Partit Socialista tampoc no hi està d’acord- senzillament
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només dues coses molt breus, si m’ho permet, Sr. President.
Miri, abans de posar ciment damunt les roques és molt més
ambiental posar clavegueram, i si això vostès no ho entenen és
un problema que tenen profund, profund. I si no ho entenen
tampoc a nivell de l’Estat també és que tenen un problema
profund, amb la qual cosa jo els aconsellaria -i acab- els
conselleria que en lloc de menysprear d’aquesta manera que fan
vostès, sense..., senzillament perquè sí, perquè ve de qui ve
aquesta proposició no de llei, només li dic una cosa: tenen
l’obligació de complir una directiva europea, perquè vostès
donen suport a un govern tenen l’obligació de fer-ho, i no es fa
en aquest moment a les Illes Balears. 

En segon lloc vostès tenen l’obligació de donar aquest
servei, o d’ajudar, a tots els ajuntaments de totes les Illes
Balears, i en aquest sentit nosaltres preteníem que amb aquesta
proposició no de llei el que es fes fos donar una passa endavant
en un problema real i existent, que tothom sap que hi és, i
intentar cercar solucions entre tots per realment resoldre’l en
benefici de tots i del medi ambient. Veig que com sempre el
Partit Popular l’únic que sap fer és senzillament menysprear
qualsevol cosa que vengui d’aquesta diputada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Si ho he entès bé, Sra. Rosselló,
crec que per part del Sr. Crespí se li demanava votació
separada dels punts 1 i 2, i 3 i 4. Li demanaria si accepta la
proposta.

Li demanava, Sra. Diputada, si accepta la proposta del
Partit Socialista.

Bé, passam a votació de la proposició no de llei RGE núm.
2523/06, en primer lloc dels punts 1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Votació ara dels punts 3 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 2523/06, relativa a aplicació i compliment de la
Directiva Europea 91/271 i del Reial Decret Llei 11/95, de 28
de desembre.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2524/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a compliment i aplicació del Decret 49/2003, de 9 de
maig.

A continuació passarem a la segona proposició no de llei,
RGE núm. 2524/06, presentada pel mateix grup parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a compliment i aplicació
del decret 49/2003, de 9 de maig. Per a la seva defensa i per
part del grup proposant té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens trobam respecte a una altra
proposició no de llei que també parla d’un tema, si més no,
similar o que va en aquesta línia, i també parlam d’aquesta
mateixa directiva, que ja evidentment no exposaré quins són els
seus continguts, perquè és evident que tampoc no és el cas,
però sí que en aquest cas voldria recordar que no és la primera
vegada que es parla d’aquesta qüestió en aquest parlament, se
n’ha parlat en altres ocasions, però en aquest moment s’hi ha
afegit una nova circumstància o dues noves circumstàncies que
entenem que fan necessari tornar a parlar de l’abocament
d’aigües residuals que s’està produint per part de l’EDAR de
l’empresa municipal de l’Ajuntament de Palma EMAYA a la
zona de la Badia de Palma.

Aquestes dues noves circumstàncies són les següents: en
primer lloc, com dic, la directiva també donava una sèrie de
temporalitzacions que no s’estan complint; i en segon lloc
també l’existència d’una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears a la qual ara faré referència.

Dit això, i per tant dient que hi ha dues noves
circumstàncies que fan necessari que es torni parlar d’aquest
tema en el Parlament, voldria dir que com vostès també supòs
que coneixen que ja fa més d’una dècada, fa tot un seguit
d’anys, que de forma continuada es produeixen abocaments de
més de 80.000 metres cúbics al dia d’aigües residuals a la
Badia de Palma que vénen dels colAlectors urbans de les
depuradores d’EMAYA, de l’Ajuntament de Palma. Aquests
abocaments es fan a través de l’emissari submarí que està a 600
metres de la costa i que, diríem, té la sortida davant Ciutat Jardí
amb totes les conseqüències que pot tenir després sobre aquesta
zona turística i residencial. Aquest abocament es fa a una zona
que, a través del Decret 49/2003, es va declarar con a zona
sensible, concretament la zona que va des del Cap Enderrocat
a Cala Figuera, que establia clarament, en referència a la
directiva a la qual ja he fet esment, la directiva europea,
establia les normes que s’havien d’aplicar al tractament
d’aigües residuals i els criteris d’abocament que s’havien de
dur a terme quan una depuradora abocava aigua a una zona
sensible. A més he de dir que EMAYA no complia la
normativa, no duia endavant un abocament com calia
d’aquestes aigües, que esgrimia i argumentava per distintes
raons: perquè no tenia prou capacitat l’estació depuradora, o
perquè no es feia una bona recollida tenint en compte que no hi
havia separació d’aigües pluvials i residuals, o que era un
problema puntual que només es produïa quan plovia molt. Però
allò cert és -que hi ha a més molt de material sobre el tema a
través de veïnats que així ho han anat recollint- que a dia d’avui
encara s’està produint aquest abocament.

He de dir que tot i estar dins una zona sensible l’Ajuntament
de Palma en el seu moment, quan es va fer el decret el 2003, va
presentar un recurs, és a dir, ho va dur als tribunals, que deia
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que no tenia prou mitjans econòmics per poder dur endavant
una millora d’aquest abocament i que per tant no acceptava el
decret de zones sensibles, amb la qual cosa no acceptava ni el
decret autonòmic ni tampoc no acceptava la directiva estatal ni
el reial decret del 95 de la legislació estatal. El Tribunal
Superior de Justícia, concretament dia 25 de gener del 2006, va
dictar una sentència que ratificava aquest decret autonòmic i va
dir d’una manera clara i flagrant que la Badia de Palma era
zona sensible i, per tant, les aigües residuals han de rebre un
tractament addicional al secundari abans de ser abocades a la
mar, i que EMAYA ha de complir senzillament aquest decret.

Dit això i tenint en compte que existeix una situació, com
dic, greument a més contrastada i que és una qüestió evident i
que encara, com dic, continua, nosaltres el que plantejam amb
aquesta proposició no de llei són dos punts molt clars amb una
línia també positiva que va amb la proposta clara que el
Parlament insti el Govern perquè dins la part que li correspon,
ja que ha de quedar molt clar que qui ha de dur endavant les
actuacions ha de ser l’Ajuntament de Palma, ha de ser EMAYA
que depèn de l’Ajuntament de Palma, però el Govern de les
Illes Balears ha de vigilar la correcta aplicació del Decret
49/2003, de declaració de zones sensibles, per tal que
l’Ajuntament de Palma, com dic, no només actuï en referència
a aquest decret sinó que també acati la sentència del Tribunal
Superior de Justícia on clarament li diu que ha de complir
aquest decret i a més l’ha de complir d’una manera clara i ha de
posar tots els mitjans necessaris per fer-ho. Per això demanam
que el Govern senzillament vigili que es dugui endavant, així
com també plantejam al primer punt que es dugui un seguiment
continuat per assegurar la seva aplicació i evitar un objectiu
que nosaltres entenem que és bàsic, que és evitar la
contaminació de la Badia de Palma pels abocaments d’aigües
residuals.

El segon punt és també instar el Govern a establir els
mecanismes financers perquè de manera coordinada amb
l’Ajuntament de Palma, que ja deim que és l’Ajuntament de
Palma que ho ha de fer, i vull recordar en aquest moment que
EMAYA té un superàvit, un superàvit econòmic i per tant
disposa de prou mitjans per poder-ho fer, però així i tot creim
que si no ho pot fer que el Govern també estableixi, negociï de
manera coordinada els mecanismes, com dic, financers perquè
es pugui dur a terme una correcta aplicació d’aquest decret de
zones sensibles.

Per tant entenem que és una proposició no de llei amb ànim
absolutament positiu, amb ànim que es compleixi la llei, la llei
autonòmica, la llei estatal i la llei europea, entenent que això és
un element importantíssim per cuidar el medi ambient i sobretot
d’una zona que, com deim, també té un valor turístic important,
i suposadament creim que hi hauria d’haver el suport de tots els
grups, cosa que suposam que evidentment el Partit Popular
tornarà a dir que és una fixació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
efectivament dia 19 de novembre del 2003 ja es va tractar
aquests mateix tema en aquest parlament amb una proposició
no de llei presentada pel PSM-Entesa Nacionalista, i a més
acompanyada de documents gràfics i bastant..., que mostraven
l’evidència d’aquests abocaments d’aigües residuals sense cap
tipus de tractament. En aquells moments ja el Sr. Sampol, que
era el que va defensar la proposició no de llei, ja denunciava
que s’abocaven més de 66.000 metres cúbics cada dia sense
cap tipus de tractament, ni depuració ni tan sols filtració, la
qual cosa abocava a la mar directament devers 5 milions de
metres cúbics de matèria orgànica, això acompanyat de
fotografies aèries on es veien les clapes de brutor al voltant de
l’emissari submarí i, a més, unes filmacions submarines on es
veia perfectament tots els tipus de residus que anaven
directament a la mar i creaven un greu perjudici al medi
ambient i a tota aquella zona de posidònia oceànica que hi ha
als voltants d’aquella zona turística important i que
evidentment és necessari preservar.

Allò que lamentam moltíssim és haver de tornar a tractar
una altra vegada més aquest tema en el Parlament perquè és
evident que el Partit Popular no ha fet res. El ponent
d’aleshores, el Sr. Font, va anunciar una sèrie d’actuacions, una
sèrie d’inversions extraordinàries per part de la conselleria, i
per suposat també va donar la culpa a l’anterior govern de no
haver actuat en aquest sentit i no haver donat els permisos
necessaris per poder fer unes actuacions.

Ara crec que el Partit Popular no pot girar els ulls enrere
perquè fa tres anys que en té la responsabilitat. A més sabia,
perquè estava avisats, d’aquests abocaments i a més n’és ben
conscient perquè aquí ja s’havia tractat, i a més també ens
consta que la Conselleria de Medi Ambient ho sap
perfectament, perquè si una cosa té la Conselleria de Medi
Ambient és informació. Per tant aquí s’hauria de demanar doble
responsabilitat al Partit Popular per no haver actuat en aquest
sentit i per haver consentit que actualment el problema sigui
exactament el mateix després de tres anys d’haver-ho denunciat
en aquesta mateixa sala.

Donarem suport a la proposició no de llei presentada pel
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds per veure si d’una vegada
per totes es dediquen a solucionar aquest problema que afecta
una zona molt sensible i, a més, una zona turística. Hem de
recordar que el Partit Popular i la Conselleria de Medi Ambient
amb el Sr. Font al front s’omplen la boca de la neteja de
platges, aquest conveni que té amb la Conselleria de Turisme,
que tenen uns elements sofisticadíssims, amb avions per
localitzar les clapes; és rar que l’avió de la conselleria no hagi
localitzat aquesta que està tan a l’abast i que cada dia l’hi
diuen. Per tant és molt estrany que aquest avió no hagi
localitzat aquesta clapa de brutor. Per tant si no volem
malbaratar doblers, més doblers dels que es malbaraten
actualment, convendria solucionar els problemes, i potser
després no ens hauríem de gastar els mateixos doblers de tots
els ciutadans per fer net allò que embrutam.  Per tant és una
contradicció fer això, i per això donam suport precisament a la
proposició no de llei presentada pel Grup d’Esquerra Unida i
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Els Verds per veure si d’una vegada se soluciona aquest
problema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport
a aquesta proposició no de llei. Jo crec que la intervenció tant
de la diputada que l’ha presentada com la de la diputada del
PSM, que ens recordava que no fa gaire ja en parlàrem molt,
d’aquesta cosa, i jo només li afegiria una petita anècdota: és a
dir, a la majoria d’emissaris se situa al final una boia perquè la
gent sàpiga on és; en aquest no fa falta, no fa falta boia, des de
la mateixa la mar ja notes quan estàs a la zona d’emissió pel
volum i per la mala distribució, que és una de les formes d’anar
distribuint la contaminació, però està claríssim que aquesta
EDAR número 2 fa molts d’anys que necessita millores i
ampliacions, i nosaltres creim que EMAYA, que té..., és a dir,
això no és situar a un poblet de 1.500 habitants en la tessitura
de fer una nova xarxa de clavegueram, que segurament és el
seu pressupost dels pròxims 20 anys; això és una empresa
potent, que té mecanismes financers per poder dur a terme una
actuació que, a més, molesta el nostre principal negoci, que és
el negoci turístic; és a dir, aquesta contaminació, amb les
diferents corrents que circulen a la Badia de Palma, que en els
mesos d’estiu oscilAlen des del sud-est -els vents- fins al sud-
oest, van directament a la boca dels turistes, i per tant jo crec
que necessitarien un cert respecte per part d’aquells que ens
nodrim d’això, que som al final les institucions públiques. 

Per tant jo crec que aquest parlament hauria d’instar
l’Ajuntament de Palma a fer-ho, que crec que ho pot fer sense
ajuda de ningú. I si no, i en darrer cas, idò miri, que ho inclogui
dins tot aquest capítol pressupostari de la Llei de capitalitat,
que ho posi com a prioritat número 1. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la proposta de la Sra. Rosselló
una vegada més parteix d’una premissa incorrecta. Jo no li dic
que diu mentides, com m’ha dit ella a mi, però quasi quasi ho
podríem també afirmar. 

Primer de tot li diré, idò, que falta a la veritat quan afirma
que aquest abocament d’aigües residuals és com diu vostè,
perquè ha de saber per força que es tracta no d’aigües residuals
sinó d’aigües depurades. No és possible que essent l’antiga
consellera de Medi Ambient ignori un fet d’aquesta
importància, per la qual cosa sembla incomprensible la seva
actitud, ja que introdueix un element d’alarma innecessari en un
tema tan sensible per als ciutadans, com és la depuració

d’aigües residuals en un entorn com és la badia de Palma. En
aquest sentit la Conselleria de Medi Ambient, li he de dir que
no té constància dels efectes, ni de cap dels alarmismes que
vostè fa en els antecedents d’aquesta proposició de llei referent
a l’abocament d’aquesta aigua depurada, insistim que no és
residual en aquest indret. De fet la sortida de l’emissari està
ubicat a uns 7.000 metres del LIC marí, ubicat entre Cap
Enderrocat i Cala Figuera, allà on es troben les praderies de
posidònia. Per la qual cosa, un hipotètic impacte de l’esmentat
abocament sembla difícil, perquè vulguis o no està a 7
quilòmetres.

El fet que intencionadament ignora la Sra. Rosselló en el
seu escrit, és que la situació global dels processos de depuració
d’aigües residuals dins l’àmbit de la badia de Palma ha
experimentat una important salt qualitatiu en l’entrada en
funcionament l’any passat de l’estació depuradora número 1,
que va entregar a l’Ajuntament de Palma el Ministeri de Medi
Ambient. Un projecte que sense cap dubte recordarà la Sra.
Rosselló, va ser impulsat per en Jaume Matas quan estava al
front del Ministeri de Medi Ambient. Les dades aportades per
la Conselleria de Medi Ambient i l’empresa EMAYA, indiquen
que el cabdal actual de les aigües residuals que es generen en
el municipi de Palma en temporada alta és d’uns 95.000 metres
cúbics per dia. Aquestes aigües són depurades en dues
instalAlacions, els EDAR 1 i 2, que es troben interconnectades
entre si mitjançant estacions de bombeig. Amb l’entrada en
funcionament d’aquesta nova EDAR, la capacitat de depuració
s’ha vist incrementada de forma molt notable, disminuint en la
mateixa mesura els casos que (...) o per algun episodi concret
de molta activitat, com és l’estiu, s’han hagut d’abocar
determinades quantitats d’aigua no depurada a la badia de
Palma, però en temes molt concrets.

L’únic problema seriós que encara pateix el sistema de
depuració d’aigües residuals en el terme municipal de Palma és
que no compta amb un emissari submarí de les aigües
depurades i no reutilitzades pels agricultors. Un problema que
està en vies de solució, gràcies al projecte d’emissari submarí
de la zona de s’Arenal, aprovat per l’Ajuntament de Palma dia
26 d’octubre, i remès a la Direcció General d’Obres
Hidràuliques i Qualitat de les Aigües del Ministeri de Medi
Ambient, per tal de què aquest comenci ja a la preceptiva
licitació.

Per tant i davant aquests antecedents, el Grup Parlamentari
Popular rebutja de ple aquesta proposició no de llei formulada
per la Sra. Margalida Rosselló, en els dos punts que fa
referència. El primer, la vigilància de la correcte aplicació del
Decret 49/2003, de 19 de maig, pel qual es declaren les zones
sensibles a les Illes Balears, és un objectiu que té assumit com
a propi la Conselleria de Medi Ambient, així ens consta i també
per a l’empresa municipal EMAYA i com ja s’ha dit, està
realitzant importants esforços per eliminar al màxim els efectes
potencialment negatius derivats de l’abocament d’aigües
depurades, però sense capacitat de reutilització a la badia de
Palma.

En conseqüència entenem que la proposició no de llei de la
diputada no pretén realment incrementar els nivells d’eficàcia
en els processos de depuració d’aigües residuals, sinó introduir
un element de fals debat i de tergiversació la realitat, en relació
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a un tema que sembla adequadament encaminat per part del
Govern de les Illes Balears i per part de l’Ajuntament de
Palma.

I en relació al segon punt, les dades objectives indiquen que
els mecanismes financers que vénen aplicant, tan el Ministeri
de Medi Ambient com el Govern de les Illes Balears, la Unió
Europea mitjançant els fons de cohesió i el propi Ajuntament
de Palma, poden garantir la correcta aplicació i compliment
dels requisits inclosos en aquest Decret 49/2003, pel qual podrà
ser plenament operativa en la seva integritat i pel que fa al
municipi de Palma. Sobretot tenir en compte que segurament
podrà ser plenament operativa tres anys abans de l’any que fixa
la legislació vigent, que és l’any 2010. És a dir, creim que serà
totalment operatiu dia 1 de gener del 2007. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions i per un temps de
5 minuts té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair el suport
del PSM i del Partit Socialista, jo crec que clarament se’n
donen compte. Ja he dit que tots tenim clar que aquest és un
tema que existeix, és real, ara per para passa, en tot cas vagin
a la badia i ho mirin. Sobretot perquè és un tema recurrent,
precisament perquè no s’hi ha posat solució. Per tant, agrair a
aquests dos grups parlamentaris el seu suport.

És evident que el Partit Popular demostra, una vegada més,
que primer de tot no s’assabenta de res. Segon, no sé quina
realitat veu, no veu la mateixa que una part de la població. Jo
li demanaria anant a concretar, no sé si és que no hi ha ningú
del Partit Popular que hagi dit mai, ni ara aquests dies, la taca
que se produeix a la badia de Palma. Vagin a veure-ho, perquè
pareix que aquí estam parlant d’una realitat virtual. Jo crec que
un grup parlamentari que dóna suport al Govern, tapar
d’aquesta manera la realitat, a mi me sembla absolutament una
irresponsabilitat. Això en primer lloc.

En segon lloc, demostra una falta absoluta de gestió per part
de qui li pertoca i que és la Conselleria de Medi Ambient,
precisament vol dir que no s’assabenta de res, que no fa la tasca
que ha de fer, la de vigilància i control perquè els aspectes
ambientals i en aquest els referits a aigües depurades, se facin
en funció de la legislació actual i se veu que tampoc
s’assabenta de res. Per tant, jo li he de dir que me preocupa
molt, perquè això vol dir en mans de qui estam? Ni tan sols sap
el què passa, només està dins la seva suposada realitat virtual.
Per tant, jo crec que el Partit Popular no només no toca amb els
peus enterra, sinó crec que s’ho hauria de fer mirar en aquest
tema.

En tercer lloc, vostès no saben que hi ha una sentència que
diu clarament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears? Se diu clarament i se diu a EMAYA que no depura les
aigües com toca. Li ho diu ben clar, li ho puc llegir, li puc
deixar una còpia de la sentència, ho diu molt clarament. No se
depura l’aigua com toca i EMAYA diu que no té doblers per
poder depurar com pertocaria. I la sentència li diu que els ha de

cercar perquè hi ha mecanismes perquè ho faci. I EMAYA té
superàvit, la qual cosa no me vengui a dir que la depuradora de
Sant Jordi..., perquè allà en aquest moment hi ha encara dues
depuradores, la depuradora de Sant Jordi i l’EDAR 2. No se
depura com cal, les aigües que van per les canonades tampoc
se recullen de manera correcte, fins i tot ho ha dit la batlessa de
Palma. 

Per tant, davant d’aquesta realitat tan flagrant, encara vostès
dels del Partit Popular, havent-hi una sentència, havent-hi una
normativa i havent-hi una realitat, encara no volen donar suport
a això i duen que és un tema que està fora de lloc? La veritat,
jo he de dir que me preocupa que vostès governin perquè crec
que en temes ambientals ens hem de preocupar i molt tots els
ciutadans. Resulta que vostès ni compleixen les lleis, ni posen
els mecanismes per intentar cercar solucions, ni tampoc els
interessa gens. Només quan surt en el diari alguna cosa, després
pareix que tothom ha de respondre, en cas contrari, com si no
passés res. Jo li recoman a la portaveu del Partit Popular que se
llegeixi aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, li
contesta a EMAYA punt per punt allò que ha de fer i EMAYA
no ho ha fet.

Jo l’únic que deman en aquesta proposició no de llei és
precisament que el Govern vetlli perquè se compleixi això,
només diu que se compleixi un reial decret i una normativa. Per
tant, si vostès no ho fan, jo els he de dir que vostès són uns
irresponsables i estan posant en perill, per molt d’alarmisme
que vostè li suposi, no només aspectes ambientals, sinó també
el sector econòmic més important d’aquestes illes, el turisme.
I evidentment això no acabarà aquí, arribarà allà on hagi
d’arribar i després ja veurem si qualcú, no serà el Govern de les
Illes Balears, respon d’una vegada per totes a complir la
normativa i assabentar-se de quina és la realitat. Ara per ara
desgraciadament el Partit Popular és absolutament autista sobre
allò que està passant, almanco a la badia de Palma. Per tant, li
he de dir que ens preocupa seriosament i moltíssim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 2524/06.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

4.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

9.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:



Cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2524/06, relativa a compliment i aplicació del
Decret 49/2003, de 9 de maig.

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

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
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