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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeix cap
substitució.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Silvia Limones.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, Margalida Capellà. 

EL MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Aitor Morrás.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les Proposicions no de llei RGE núm. 13574/16, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta d’habitatges
de protecció oficial adaptats, i RGE núm. 13659/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a projecte
pilot de recàrrega de l’aqüífer de Migjorn de Menorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13574/16, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
d’habitatges de protecció oficial adaptats.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
13574/16. Per defensar-la té la paraula el Sr. Diputat Damià
Borràs, per un temps de deu minuts. No, perdonau, el Sr. Enric
Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure, hem portat aquí aquesta iniciativa, aquesta
iniciativa dubtàvem si la presentàvem en aquesta comissió o a
la Comissió d’Assumptes Socials, però al final vàrem decidir
presentar-la a aquesta comissió com a part de la política
d’habitatge, perquè al final realment pensam que per part del
Govern i per part de les administracions s’ha d’aconseguir la
finalitat dels drets, s’ha de facilitar el dret a l’habitatge, tenir un
habitatge digne, un habitatge digne, però que també ha de ser
un habitatge adequat, és a dir, ha de ser un habitatge que
reuneixi les condicions d’habitabilitat, però, a més a més,
adequat a les necessitats de cada familia o de cada persona. Per
tant, al final vàrem decidir presentar-la a aquesta comissió com
a part de la política d’habitatge.

Actualment tots sabem que arreu de les Illes hi ha
problemes d’habitatge, problemes d’accés a l’habitatge, per
tant, s’han de facilitar polítiques per part de les
administracions, polítiques que facin més fàcil a la gent poder
accedir a aquells habitatges dignes i en condicions per a
tothom. Per això, s’insta a fer habitatges de protecció oficial,
s’insta que es faci una política de lloguers que redueixi la
dificultat de poder accedir a l’habitatge. 

Per una altra banda, tenim tot un colAlectiu de persones que
per mor de les seves característiques, característiques que
poden ser de caràcter congènit o bé característiques
sobrevingudes, pateixen certes discapacitats. Aquestes
discapacitats també l’administració està, en certa manera,
obligada a ajudar a reduir l’impacte d’aquestes discapacitats,
per tant, aquestes persones necessitarien adaptar el seu
habitatge per poder aconseguir, per una banda, millor qualitat
de vida, per una altra banda, normalitzar la seva situació a
mesura que va desenvolupant-se la seva discapacitat, perquè hi
ha molts d’ells que tenen una discapacitat que és progressiva,
i finalment, crec que és la més important, aquestes persones si
accedeixen a un habitatge adequat i adaptat tenen una major
autonomia personal, que és la finalitat del Govern i de les
administracions.

A més a més, tenim un altre problema afegit i és que
aquestes persones que pateixen certes discapacitats
majoritàriament són persones que tenen més problemes
d’accessibilitat a llocs de feina, per tant, tenen unes condicions
econòmiques moltes vegades inferiors. També s’ha de dir que
molta gent que té discapacitat sobrevinguda, una discapacitat
a causa d’un accident, una discapacitat generada per edat
avançada, cada vegada tenen els ingressos més reduïts. Per tant,
cal facilitar-los tota una sèrie d’habitatges que puguin estar al
seu abast i que siguin adients a les seves necessitats.

Per això, hem fet aquesta proposició no de llei, una
proposició no de llei que consta de tres parts en les quals es
demana, per una banda, instar el Govern que a totes les
promocions d’habitatge de protecció oficial hi hagi una
quantitat d’habitatges adaptats, en funció d’una relació del
nombre d’unitats, 1 a 25, d’1 a 25 un habitatge adaptat. Per una
altra banda, també que es facin les modificacions
reglamentàries necessàries per reservar habitatges adaptats en
promocions privades.

Aquí, en aquest punt, hauria de dir, i volia fer una esmena
in voce perquè s’ha de rectificar el punt 2; el punt 2 que posa:
“El Parlament de les Illes Balears considera prioritari incidir
que hi hagi habitatges adaptats...”, després d’habitatges posa
“protegits”, s’hauria de suprimir aquesta paraula, “protegits”,
perquè ha estat una errada de caràcter tipogràfic.

Això seria referit a les promocions de caràcter privat, no a
habitatge de protecció oficial, perquè ací facilitam que hi hagi
habitatge adaptat tant de protecció oficial com de mercat lliure.

Finalment, el tercer punt és referit a incloure dins del parc
d’habitatges de l’IBAVI i de l’oferta de protecció oficial
habitatges adaptats en règim de lloguer, perquè són aquells que
facilitarien molt la vida a aquestes persones que han tengut una
discapacitat sobrevinguda i que han vists minvats els seus
ingressos.

Per això, demanaria el vot positiu de tots els participants
d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613574
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Diputat Gabriel Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres en
principi la manifestació del Partit Popular és que sense cap
dubte estam d’acord a facilitar tot el que sigui l’accés a
habitatges adaptats o fer el necessari perquè arribin ajudes a les
persones que han tengut ja sigui una dificultat sobrevinguda
que fa que necessitin d’habitatges adaptats.

Estant totalment d’acord que s’han de fer actuacions en
aquesta línia, ens sembla, tal vegada, que aquesta proposició no
de llei no acaba d’estar molt alineada per aconseguir l’objectiu
que es pretén, que crec que és el mateix que nosaltres
consideram.

També m’agradaria dir que, havent-hi una llei d’habitatge,
sembla ser, que s’està cuinant, que ja deu estar prou redactada,
creiem que això seria molt més convenient no fer des del
Parlament ara instar així sense uns estudis... els estudis
pertinents que s’incorporin o que es facin determinades
actuacions en matèria d’habitatge. Pens que seria molt més
correcte instar el Govern, en tot cas, que dins la Mesa
d’Habitatge es decideixi, es parli en base a estudis concrets
sobre la matèria quins són els percentatges a haver de posar i
quins no. 

Per tant, estant d’acord amb el fons d’actuacions, nosaltres
sí diríem o proposaríem que es derivàs o s’instàs el Govern que
de qualque manera, dins la Llei d’habitatge, es tengui tot això
en consideració. De fet, amb tota seguretat el Govern no
emprendrà cap mesura si té en marxa, com diu el Govern, una
llei d’habitatge.

Nosaltres qüestionam per què ha de ser un adaptat i no dos
o tres, per tant, això crec que els experts en la matèria són els
que s’han d’asseure i això ho haurien de decidir a nivell de la
pròpia Mesa d’Habitatge que tenim. 

En relació també al punt 2, on s’entra a dir que les
promocions privades d’habitatge són les que han de fer
aquestes actuacions o també els diuen que hi ha d’haver a partir
del 33 fins al 66 hi ha d’haver un d’adaptat, consideram que
tampoc amb això no s’aconseguiria l’objectiu que realment es
pretén, sinó que moltes vegades es posen traves que se superen
de forma molt fàcil, però que acaben sense fer una actuació
realment destinada a aconseguir habitatges adaptats.

Avui en dia ja molts despatxos d’arquitectes treuen els seus
projectes amb els banys adaptats, però aquí quan parlam
d’adaptats hauríem de parlar si parlam d’una adaptació del pis
a una persona que pateix, per exemple, una ceguesa, o una
persona que tal vegada el que ha tengut és quedar-se
tetraplègica per mor d’un accident. No té res a veure un
habitatge adaptat d’una manera o d’una altra, amb la qual cosa
si nosaltres obligam els promotors a haver de fer un habitatge

adaptat, potser el fan d’una manera que després no és la que es
necessita.

Nosaltres per això en aquest cas  consideram que s’hauria
de treballar perquè les persones afectades rebessin les ajudes
pertinents per poder adaptar els seus habitatges al que realment
necessiten, i no fer una adaptació estàndard que amb tota
seguretat ens durà a casos que després tanmateix l’hauran de
tornar a adaptar dependent de les circumstàncies que estan
patint.

Per tant creiem que no és molt afortunat envestir aquest
projecte de la manera que es planteja a la proposició no de llei
perquè consideram que no s’aconseguirà l’objectiu que crec
que realment pretén aquesta proposició no de llei.

En el punt tres parla del règim de lloguer que vendria a dir
això; que es promocioni un règim de lloguer d’habitatges està
bé, però està molt millor que, a les persones que pateixen
aquestes circumstàncies, se’ls pugui ajudar a arreglar les cases,
fins i tot les que lloguin i deixin de llogar. I ens pareixeria bé,
encara fins i tot en aquest punt 3, que, bé, si hi ha un habitatge
que està adaptat i que va bé, tu la llogues i que tenguis una
ajuda a través del lloguer dels habitatges. Ja dic, amb el lloguer
potser és més normal, però en una casa, quan vas a comprar-la,
et pots trobar que a tota una promoció de 30 habitatges per
amunt, que no n’hi ha moltes, que n’hi ha però que no n’hi ha
moltes, la immensa majoria deuen estar per davall, ens trobem
que hi pot haver un sol pis adaptat i que a més no estigui
adaptat a les circumstàncies que es necessiten per part de la
gent que l’hagi de menester. 

Per això nosaltres, la nostra postura en principi seria d’una
abstenció, però no perquè no estiguem totalment i absolutament
d’acord a promocionar que la gent que té aquestes necessitats
d’habitatges adaptats els pugui tenir, però advocaríem per
donar-los les ajudes específiques que cada un necessita en cada
moment; així es fa crec que una funció molt millor. Potser hi ha
gent que vol viure dins un mateix entorn familiar, dins una
mateixa barriada, allò no trobaria habitatges adaptats, però sí
que si li donàssim aqueixa ajuda automàticament podria trobar
un habitatge i fer-se l’adaptació que ella necessita.

En definitiva... també el que creim és que havent-hi una llei
d’habitatge, com he dit abans, pràcticament que s’està ja
cuinant i en teoria ha d’estar molt avançada, estaria molt millor
derivar tot això perquè es parli dins l’entorn de la Mesa
d’habitatge que està habilitada, i que això després es traslladi
a la Llei d’habitatge que supòs que haurem de debatre dins
aquest mateix parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats i
diputades, bon vespre. En principi estem d’acord amb el que
proposa el Partit Socialista de les Illes Balears en aquesta
proposició no de llei; estem d’acord que hi ha un sector de la
població que necessita un suport en les polítiques d’accés a
l’habitatge, i volia començar la meva intervenció indicant que
ens hem d’acostumar a canviar la terminologia de discapacitat;
no ens agrada gens, ja hi ha moviments socials que estan
reclamant que hi hagi un canvi de terminologia. Ja en una altra
proposició no de llei que va presentar el Partit Socialista ja vam
parlar d’això amb la diputada Conxa Obrador, i trobem més
adient anar canviant el llenguatge perquè amb el llenguatge es
pot canviar la societat, i bé, no és que..., és un tema que hem
d’aprendre a anar amb la societat en aquest sentit.

Pel que té a veure amb la proposta en si, ens han sortit una
sèrie de dubtes que esperem que el portaveu del Partit
Socialista ens pugui donar més informació, quant a la
diferència que hi ha en ràtio de la proposta que fa entre
habitatges de protecció oficial, que és el punt 1, entre 1 i 25
habitatges i un habitatge adaptat, i la diferència que hi ha, (...)
en promocions privades d’habitatge. La diferència és que és
menys restrictiu en el privat que quan és públic. No entenem
aquesta diferenciació perquè (...) tenim aquest dubte.

També estem d’acord amb el que ha dit el portaveu del
Partit Popular, que sí que és cert que ja s’està treballant i està
molt avançada la Llei d’habitatge, i podria ser que sigui més
adequat que aquesta proposta fos inclosa dins aquesta llei
d’habitatge. També pot servir aquesta proposició no de llei, que
es pugui tenir en compte aquesta proposta dins la redacció de
la llei. No sé si aquest és el cas. I també estem d’acord amb el
que ha dit el portaveu del Partit Popular en el fet que sí que és
cert que queda molt genèric, adaptació d’habitatge. Hi ha
diferents tipus de capacitats diverses, com és la ceguesa, poden
ser problemes físics, fins i tot altres tipus de diversitat
funcional, i entenem que és complicat en una promoció
preveure aquestes capacitats quines seran les necessitats a
l’habitatge, i això crec que podria ser un problema. 

De totes maneres votarem a favor de la proposta. Entenem
que en el fons és una bona idea, ja que s’ha de donar suport a
un sector de la població que ho té difícil i hem de fer la vida
més fàcil a la gent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. El problema de l’accessibilitat de
persones amb mobilitat reduïda, és vera que he interpretat que
el tema que tractàvem avui, com ha dit el company de Podem,
és vera que la terminologia avui en dia es decanta per altres
tipus de... que no sigui la discapacitat, sinó que jo ho havia

enfocat més a temes de mobilitat reduïda, i crec que és un tema
important, perquè queda molta feina a fer, però no tan sols en
el tema d’habitatge, també en el d’edificis públics com escoles,
oficines de l’administració, transport, etc., perquè encara que
faci moltíssims d’anys que tenim una llei autonòmica aprovada
no s’ha arribat a aplicar al cent per cent, i per tant aquest tema
sí que és preocupant. És més important que mai que això es
dugui a terme. Si l’administració no dóna exemple difícilment
es farà dins l’àmbit privat.

En qualsevol cas entenem que aquesta proposició no de llei
junta, diríem, dos tipus de vulnerabilitat: aquest que és el de la
mobilitat reduïda, i un altre que és més conjuntural en el
moment en què ens trobam, que és la dificultat de trobar
habitatge de moltes persones, i que en el cas de les persones
amb mobilitat reduïda aquest accés a l’habitatge encara es fa
més difícil perquè precisament potser no tenen els recursos
suficients per adaptar els seus habitatges.

Nosaltres pensam que és cert..., bé, sí, aquestes ràtios és
evident que... vull pensar que s’han extret de qualque estudi
tècnic o de qualque sistema tècnic, però sobretot el tema és que
sí que ens pareix important també incloure les promocions
privades, perquè el fet que estiguem parlant del fet que hi hagi
diferents nivells d’adaptació afecta tant als habitatges de
protecció oficial com als habitatges de promoció privada.
Nosaltres creim que és una passa endavant obligar certes
promocions privades d’habitatge amb un nivell molt alt, perquè
parlam que passin de 33 habitatges en un mateixa promoció,
per començar, i que fins a 66 habitatges només s’exigeixi que
un sigui adaptat. És una ràtio realment jo crec que baixíssima
a l’hora d’obligar, però crec que sí que és un gest i és una passa
endavant de conscienciació social, i per això nosaltres sí que la
veim en positiu.

En qualsevol cas no la veim en cap moment contraposada
al fet que l’administració pública pugui fer ús, i crec que és el
deure, de fer ús de tot el sistema d’ajuts necessaris perquè les
persones que realment tenen aquesta vulnerabilitat de mobilitat
reduïda afegida a una vulnerabilitat d’habitatge i que necessiten
l’ajut de l’administració es posin en marxa totes les ajudes que
siguin pertinents per fer-ho.

Per tant MÉS per Mallorca donarà el seu suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep
Melià... Estam debatent la del Partit Socialista. Té deu minuts.
Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu haver arribat tard i
només manifestaré que donarem suport a la iniciativa, perquè
pensam que va en la línia d’ajudar aquestes persones amb
discapacitat i avançar en aquest àmbit. I evidentment crec que
és un signe que les administracions públiques estan obligades
a fer. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patricia Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies President. El projecte europeu Sophie que ha
analitzat la relació entre polítiques públiques no sanitàries i la
salut, amb colAlaboració de 14 institucions de 9 països, entre
ells Espanya, conclou que l’habitatge és un determinant de
salut, tant física com mental i demana polítiques que evitin
l’exclusió de la ciutadania per causa de l’accés a l’habitatge. La
Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal, es basa en els principis
següents i els trobam especificats en el seu article 2: vida
independent, normalització, accessibilitat universal, disseny per
a tots, diàleg civil i transversalitat de les polítiques en matèria
de discapacitat.

Aquests principis són prou eloqüents com perquè
l’administració pública faci tots els esforços possibles per tal de
fer-los possibles. Segons les Nacions Unides al voltant del 10%
de la població mundial, uns 550 milions de persones, viuen
amb diversitat funcional. És a dir, és la minoria més grossa del
món. Aquesta xifra augmenta a causa del creixement de la
població, dels avenços de la medicina i del procés
d’envelliment. En els països on l’esperança de vida és superior
als 70 anys, al voltant de 8 anys, o l’11,5 de la seva vida serà
amb diversitat funcional. Per cert, avui s’ha instalAlat en aquest
Parlament una rampa d’accés per a persones amb mobilitat
reduïda. Açò diu molt de la importància de seguir fent feina a
favor de la igualtat de totes les persones.

Per tant, MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta PNL.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Desde Ciudadanos, bueno cuando
hemos leído la proposición, nos parece una muy buena idea.
También es verdad que nos han salido muchas dudas en cuanto
a por qué estos números en cuanto al número de vivienda
adaptada por cada número de viviendas construidas. También
nos han salido dudas acerca de que hay muchos tipos de
discapacidad. 

Pero yo creo que cuando se habla de viviendas adaptadas en
construcción, es cierto que la inversión más grande que hay es
sobre todo cuando la persona tiene movilidad reducida, cuando
va en silla de ruedas, porque las cocinas tienen que ser más
bajas, los baños tienen que ser más grandes, las duchas tienen
que ser adaptadas. Yo creo que ese tipo de adaptación es una
inversión que luego no se puede hacer porque cuesta mucho
dinero, no así a lo mejor otras disfunciones que a lo mejor es

más fácil adaptar, pero sí que es verdad que estas personas no
encuentran viviendas. Y es muy difícil luego adaptar luego la
vivienda porque supone una gran inversión.

También es verdad que tiene razón el Sr. Biel Company,
cuando dice que lo que deberían existir son ayudas para que
estas personas que ya están en sus barrios viviendo, pudieran
adaptar la vivienda. Pero bueno, creemos que esto es un paso
importante porque de lo que estamos seguros es que cuando
estas viviendas existan, está claro que serán habitadas
enseguida, porque hoy en día no se construye de facto, o sea en
las construcciones que haya obligatoriamente este tipo de
viviendas.

Por lo tanto, apoyaremos los tres puntos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Bé, per contradiccions té la
paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar les gràcies a
tots pel suport a aquesta iniciativa. Pensam que és una
iniciativa que està bé, jo intentaré resoldre una mica els dubtes.
Per una banda, dir que sí que existeix ja una línia d’ajudes
d’adaptació d’habitatges per a aquelles persones que tenen una
discapacitat o una discapacitat sobrevinguda, per part dels
consells insulars hi ha unes línies d’ajuda. I per tant es pot (...).

Per altra banda, dir que pel que fa a la ràtio posada aquí,
això està estret en relació a les dades de discapacitat que tenim;
és a dir, a Espanya tenim unes ràtios de discapacitat que ronden
el 4%, que és el que nosaltres hem posat a les promocions de
caràcter públic. I després a les promocions de caràcter privat,
no es parla de construir habitatges adaptats, sinó de reservar-
los, més que res perquè quan es fa una promoció, és més fàcil
adaptar un habitatge quan està en procés constructiu, que no
quan ja està construïda. És més fàcil i també molt més
econòmic. Per tant, si ja posem les mesures reglamentàries
perquè quan es faci una promoció hi hagi reservades un, o els
habitatges que siguin, amb possibilitat d’adaptar-se, en el
moment que vagi algun comprador d’aquest habitatge, pugui
dir, necessito l’adaptació.

I d’aquí ve precisament la diversitat, és a dir, les
adaptacions som conscients que cada necessitat especial,
derivada de problemes cognitius, de problemes visuals, de
problemes de mobilitat, necessita una adaptació. I per tant,
aquesta adaptació s’ha de fer en el moment, o bé en el moment
de construcció de l’habitatge, o bé després mitjançant ajudes.

Per tant, si comptem amb un parc d’habitatges oficials que
tenguin una adaptació genèrica, com ha dit la Sra. Ballester, de
la cuina i el bany, que són les parts més costoses i les portes,
després és més fàcil fer la readaptació. I sobretot posem més en
la part d’habitatges de protecció oficial, simplement perquè
això va directament relacionat amb el punt 3. És a dir, en el
punt 3 s’insta a anar creant un parc d’habitatges adaptades en
règim de lloguer. El gran problema que tenen moltes vegades
les persones que necessiten adaptació de l’habitatge, és que no
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tenen uns ingressos econòmics que els permeti adquirir un
habitatge, per tant, han d’estar en règim de lloguer. I aquests
règim de lloguer, el parc és molt reduït, jo he consultat el parc
que tenim actualment aquí a Balears, el parc que tenim a
Balears es del voltant d’un 3 a un 4% en algunes bandes, però
per exemple a Formentera tenim un problema i és que no n’hi
ha cap. És a dir un discapacitat, una persona amb mobilitat
reduïda que vulgui anar a Formentera, no té accés a un
habitatge adaptat per problemes ics i menys de protecció
oficial.

Per tant, pensam que aquestes iniciatives, si separem, per
una banda, les promocions d’habitatge de protecció oficial, que
són aquelles que després poden deixar el parc d’habitatges en
règim de lloguer, d’un lloguer de caràcter més o menys social,
han de ser més que no les de promoció purament privada del
mercat lliure. I per altra banda, el mercat lliure tampoc no
demanem que es facin habitatges adaptats, sinó que es faci una
reserva per si apareix una persona que vol adquirir un habitatge
en el mercat lliure, pugui tenir facilitats d’adaptació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Doncs passam a la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 13574/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs queda aprovada per 9 vots a favor; 0 en contra i 3
abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 13574/16, relativa a oferta d’habitatges de protecció
oficial adaptats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13659/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
projecte pilot de recàrrega de l’aqüífer de Migjorn de
Menorca.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 13659/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a projecte pilot de recàrrega de l’aqüífer
de Migjorn de Menorca. Per defensar-la té la paraula la Sra.
Diputada Patricia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. L’aqüífer de Migjorn de Menorca és la
principal massa d’aigua que abasteix l’illa, ocupa tota la part
sud de l’illa. L’aqüífer, des del punt de vista de la gestió, està
dividit en 3 sectors: Llevant, Central i Ponent. Lògicament els
sectors més deteriorats són els de Llevant i Ponent pel motiu
que és on s’extreu més aigua i on es produeix major infiltració
d’aigües mal depurades, tant de provinents d’explotacions
agropecuàries, com de fosses sèptiques de cases aïllades i

urbanitzacions sense clavegueram. En els darrers anys els
nivells piezomètrics, l’alçada que té el límit superior de la
massa d’aigua subterrània respecte el nivell de la mar de
l’aqüífer, s’han mantingut més o menys estables, gràcies a què
el règim de pluges entre 2000 i 2015 ha estat
extraordinàriament alt.

Açò però no ha permès que l’aqüífer es recuperés. Al sector
de Ponent s’acusa principalment la contaminació per clorurs,
per mor de la infiltració marina que es produeix precisament
perquè el nivell piezomètric és baix. Al sector de Llevant
s’acusa principalment la contaminació per nitrats. Tant en un
sector com en un altre la població no consumeix aigua de
l’aixeta.

La recàrrega de l’aqüífer de Migjorn amb aigua regenerada
de gran qualitat tindria múltiples beneficis, com una millora
ambiental dels ecosistemes marins, un ascens dels nivells de
l’aigua als pous, una regeneració de la intrusió marina, una
millora de la qualitat de l’aigua amb menor contingut de clorurs
i una rebaixa de nitrats i altres contaminants per efecte de la
dilució. En definitiva, es potenciaria una gestió integrada dels
recursos hídrics, una actuació mediambientalment molt positiva
i una major garantia en la disponibilitat de recursos per als
proveïments urbans permanents i turístics i per als usos
agropecuaris.

La PNL que presentam vol plantejar l’adopció d’una
solució amb la mirada posada al mig i llarg termini. És obvi
que hi ha obres hidràuliques urgents a fer, clavegueram,
millorar depuradores, fer emissaris i que el Govern ho ha
declarat com a prioritat, però paralAlelament cal pensar també
en un termini més llarg. En aquest sentit la PNL proposa fer
immediatament una prova pilot, però també proposa modificar
el Pla hidrològic per incloure la construcció d’una planta de
regeneració i infiltració a partir de les conclusions de l’estudi
que es proposa.

La infiltració d’aigua regenerada és una solució que apelAla
a la reutilització del recurs. Avui en dia les depuradores de
Menorca aboquen a la mar cada any 6 milions de metres cúbics
d’aigua, amb la infiltració de l’aqüífer d’aquestes aigües,
degudament regenerades, l’aigua aniria a parar igualment a la
mar, ja que l’aigua de l’aqüífer està en moviment permanent
cap a la mar, però amb aquest trànsit es recuperaria l’aqüífer,
s’evitaria la infiltració marina i les aigües que s’extraguessin
serien de millor qualitat.

Sabem que la PNL arriba en certa manera fora de termini
perquè demana al Govern que es presenti a la Comissió del
Turisme Sostenible aquest projecte i el Govern ja ho ha fet,
també ho ha fet el Consell Insular de Menorca, el que demostra
que hi ha consens al voltant d’aquesta solució, amb tot, pensam
que és important que es manifesti el suport del Parlament en
aquesta qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixar posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Diputada
Margalida Mercadal, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tothom, bé, des
del Grup Parlamentari Popular votarem abstenció i els motius
els explicaré tot i que entenem el fons, però amb la forma de
fer-ho no estam del tot d’acord, perquè per fer aquest tipus
d’infiltracions, Sra. Font, amb aigües regenerades s’ha de tenir
un compte una seguretat total de la qualitat de l’aigua depurada,
entenc.

Vostè em podria o el Govern em podria garantir aquesta
seguretat total de les aigües regenerades per fer una infiltració
directament a l’aqüífer? Vostè em pot assegurar que les
aigües... o les depuradores funcionen al cent per cent correctes
perquè... no puguin tirar directament a la vena... o sigui una
infiltració en vena a l’aqüífer i que aquesta aigua no compleixi
els paràmetres que hauria de complir?

És clar, per fer aquest tipus de garanties... és un... jo ho
consider un poc (...), o sigui un poc discutible en aquest aspecte
perquè estic segura que ni vostè ni ningú no m’ho podria
garantir. 

Crec, o des del Grup Parlamentari Popular creim que primer
de tot no fa falta modificar el Pla hidrològic per construir una
planta, com vostè ha dit, de regeneració i infiltració d’aigua, no
fa falta perquè el Pla hidrològic ja contempla aquest tipus
d’infiltració artificial. A més, des del grup parlamentari creiem
que primer és més important abastir o contemplar que les
depuradores tenguin un tractament terciari, ja que encara la
majoria no el té o que es pugui utilitzar el cent per cent de les
aigües depurades regenerades que en l’actualitat tal vegada es
consumeix un 10 o un 15% de l’aigua regenerada, perquè... o
sigui, a tota Menorca només hi ha una bassa de reg que
funciona al cent per cent i després n’hi ha una que, per temes
d’intrusions marines, no compleix els paràmetres, no funciona
del tot bé, o sigui només funciona certs mesos perquè estan fent
unes proves pilot. 

És clar, per poder garantir que la infiltració de l’aigua sigui
adequat s’ha de tenir aquest control exhaustiu de l’aigua perquè
-com he dit abans- tiraríem en vena aigua depurada que si no
està ben depurada contaminaria directament l’aqüífer i ja no
podria donar l’excusa... la típica excusa que tot és culpa de les
explotacions ramaderes o que és culpa de..., o sigui, hi ha molts
de factors. Aquest segur que no és el principal, perquè primer
de tot fa molts d’anys que es varen dur mesures pel tema de
purins i el Govern va fer feina en aquest... va aprovar un pla
que va ser una inversió molt important.

Pel que fa al segon punt, què vol que li digui? Sap quants
milions es va gastar el segon pacte? 4 milions i mig a fer un pla
hidrològic, i de què ha servit? En aquest pressupost del 2017 es
gastaran 12 milions, 12 milions en estudis, en estudis que
aniran on, amb quin profit, amb quin benefici directament real
al ciutadà?

Des del grup parlamentari sempre hem defensat que els
doblers d’aquest impost haurien d’anar destinats en primer lloc
a temes d’aigua i en açò estam d’acord; ara bé, la recaptació
d’aquest impost s’ha d’utilitzar per executar projectes

materials, inversions reals, no a plans pilot per malbaratar
perquè no sabem si donarà una solució a curt termini.

Per aquest motiu... o sigui, entenc el fons, però no
compartim la manera de fer-ho. Per tant, des del Grup
Parlamentari Popular votarem abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bon vespre. Votarem a favor de la proposta que ens
presenta avui a la Comissió de Medi Ambient MÉS per
Menorca, entenem que és una proposta valenta i que té, com ha
dit la portaveu del Partit Popular, els seus riscos, però és el que
té la investigació i els projectes pilots, que s’ha de provar, s’ha
de mirar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de fer-ho,
per això es fa un projecte pilot.

No sé si em podria dir la portaveu del Partit Popular quants
projectes pilot ha fet en la seva... quan varen governar ells,
m’ho podria tal vegada... o tal vegada és que no tenen aquesta
visió a mig i a llarg termini i només fan polítiques a curt
termini, el que es fa en un moment i després ja ho veurem? Bé,
hi ha molts d’exemples, ara no hi entrarem.

I sí, és cert, hi ha alguns temes en què hi ha dubtes, en el
tema de la contaminació hi ha unes proves analítiques que es
faran amb seguretat i, és clar, no s’infiltraran unes aigües que
no tenen la qualitat adient als aqüífers.

De totes maneres recordem que les depuradores que... que
aboquen als torrents no se sap la... tenen una certa
contaminació que al cap i a la fi acaba als aqüífers, no està
injectada directament, però també hi ha aquesta font de
contaminació dispersa, no és molt gran, però bé, hi ha aquesta
contaminació ja dels aqüífers que ve des de les depuradores ara
mateix.

És cert, sí que podríem pensar que hi ha altres prioritats, hi
ha altres projectes dins dels projectes hidràulics que podrien ser
més prioritaris, abans de fer un projecte pilot, però també és
cert que hem d’apostar per projectes a mig i a llarg termini,
perquè ja aquesta proposta i aquestes solucions es produeixen
a altres llocs i, per què no? Ho podem provar, és un projecte
pilot, no és malbaratar diners, tot el contrari, és invertir en una
possible solució a llarg termini que pot ser que sigui fins i tot
més rendible que altres propostes que es fan a curt termini i que
després s’ha vist que no han servit per a res.

I sí que entenem, idò açò, que hi ha una problemàtica que
s’ha de solucionar a les Illes i apostem per aquest tipus de
projectes que puguin solucionar el problema que tenim ara en
el tema d’abastiment d’aigües. Seria tot, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, fa anys que es parla de la reutilització de les
aigües residuals, no és una cosa d’avui, crec que des que vaig
començar a fer feina a la comunitat autònoma al laboratori
d’aigües de l’antiga direcció general de Medi Ambient, perquè
quan vaig començar ni tan sols no hi havia Conselleria de Medi
Ambient, només hi havia una direcció general, ja es parlava de
reutilització d’aigües residuals i ja es parlava d’aquests temes.

El problema és que no hem avançat el que hauríem d’haver
avançat ni hem posat tots els recursos que hauríem d’haver
posat en aquest tema, i així ens trobam en aquesta situació. 
Parl en general, no parl per cap legislatura en concret, però crec
que sí ens hem de fer aquesta autocrítica.

La recàrrega dels aqüífers és una de les opcions d’aquesta
reutilització d’aigua, i sense dubte és la més costosa i la que té
més risc sanitari, i tècnicament més difícil, sobretot si el que es
pensa és que estam parlant d’una recàrrega directa dins
l’aqüífer. Jo crec que hi ha moltes maneres de fer recàrregues
dins l’aqüífer, perquè hi ha recàrregues més indirectes o més
directes. Vull dir que crec que la prova pilot precisament es
tracta d’això, de preveure amb quin tipus de recàrrega
controlada i en quines condicions, perquè depèn també de les
condicions del sòl on ens trobam, de les condicions de
l’aqüífer, etc., etc. Com ha dit el company ara fa un moment la
recàrrega indirecta ja és aquí; quan nosaltres abocam a
qualsevol torrent i no arriba a la mar estam recarregant els
nostres aqüífers, això sense dubte. Quan tiram aigua a pous a
Son Real de la depuradora de Can Picafort també estam
recarregant els aqüífers, i això és una cosa que ara s’està fent.
Potser sí que també és interessant perquè hi ha un fre de la
intrusió marina, vull dir que les utilitzacions..., vull dir que
depèn on tiris els efectes poden ser més diferents, perquè també
hi ha infiltracions per aturar la intrusió marina i que entrin
menys aigua salada. 

Però, bé, en qualsevol cas MÉS per Mallorca entén que fer
un estudi, avançar en estudiar quina pot ser la solució per fer
una recàrrega controlada -estam parlant controlada- dels
aqüífers i en aquest cas d’aquest aqüífer ens pareix positiu, ens
pareix positiu perquè creim que és important conèixer en
quines condicions es pot fer, i és evident que això segurament
no seria solució, no hi ha una mateixa solució per a tots els
aqüífers de les nostres illes, però sí que segurament s’avançaria
molt en el coneixement de com es pot adaptar a diferents casos
i en quines condicions.

Jo discrep que -quan sempre m’ho retreu el Partit Popular-
que el Pla hidrològic que havia fet el pacte va costar 4,5
milions en estudis..., però, bé, és que vostès no varen fer servir
aquest pla hidrològic, en varen fer un altre i varen obrir la porta
a fer qualsevol tipus de pou, i varen disminuir les distàncies per
fer pous i qualsevol autorització, o sigui que no ens poden
donar cap exemple del que és l’explotació d’aqüífers a les

nostres illes; precisament va ser la gestió més nefasta que ha
produït un pla hidrològic en aquesta comunitat autònoma. O
sigui que en aquest sentit personalment crec que ha estat molt
negatiu el Pla hidrològic que va aprovar el Partit Popular.

Per tant MÉS per Mallorca sí que dóna suport a aquesta
proposició no de llei. Creim que s’han d’estudiar les condicions
per fer els nostres aqüífers..., vull dir intentar que es puguin
recarregar, perquè realment estam en un cicle de pluges que va
baixant i això crec que és inevitable, que ho hem de reconèixer
i que difícilment tornarem enrere en el canvi climàtic, amb la
qual cosa..., a les nostres illes, i per tant com una de les altres
opcions que estan dins la reutilització de les aigües residuals
també s’ha de contemplar aquesta, sempre, evidentment, en les
condicions sanitàries i tècniques adequades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar.  Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa. És evident que a les Illes
Balears -supòs que a tot el món en genera, però, bé, a les Illes
Balears especialment- l’aprofitament al màxim dels recursos
hídrics és un imperatiu categòric, i per tant intentar tancar el
cercle i aprofitar l’esforç de depuració que feim i amb les
aigües depurades que tenim poder recarregar els aqüífers, com
a idea teòrica, amb totes les dificultats que han assenyalat els
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula però com a
idea teòrica, crec que és un objectiu que hauria de ser
compartit.

Per tant, com que aquesta iniciativa va d’això, de fer un pla
pilot i d’avançar en aquest camí, nosaltres no podem més que
estar-hi d’acord. De totes maneres també vull dir que, clar, que
hauríem de ser coherents perquè, clar, si això a Menorca és
molt bo no sé per què el Govern ho troba tan dolent a Santa
Margalida perquè, clar, a Santa Margalida es planteja això, que
no es dugui l’aigua depurada a la mar, que no hi hagi un
emissari sinó que s’infiltri amb una depuradora, en el cas que
es fes la depuradora nova, a la qual cosa el Govern de les Illes
Balears s’oposa radicalment. Ho dic perquè a vegades som
esclaus de les nostres paraules, i el que deu ser molt bo molt bo
i molt ecològic molt ecològic a Menorca, a veure si després
quan es dugui això a votació en el Parlament ho serà tan tan
ecològic i tan tan bo. Ho deix aquí, però crec que la coherència
la veurem venir i tots ens haurem de retratar en el futur.

En tot cas a nosaltres, com que estam en aquesta línia, ens
pareix positiva la proposta de MÉS per Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MIXT té
la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, desde Ciudadanos pensamos
que esta proposición no de ley va en la línea de Ciudadanos.
Nosotros siempre hemos defendido que hay que tener una
visión de conjunto de todo el ciclo del agua. Estamos de
acuerdo con el Partido Popular que se ha de tener una visión de
conjunto, por lo tanto a la vez que se puede implementar este
proyecto piloto, qué duda cabe de que se ha de usar..., primero,
se han de usar las aguas regeneradas, para usar las aguas
regeneradas se han de tener tratamientos terciarios adecuados.
Ya lo dijimos en la proposición no de ley que defendimos en el
pleno, que el tratamiento terciario es muy importante cuando
las aguas se vierten a los torrentes, porque no olvidemos que el
nitrógeno orgánico se transforma en nitratos en la depuradora,
y los nitratos ahí se quedan. Pues solamente el tratamiento
terciario minimiza esos nitratos para luego, si se vierte en
torrentes y se infiltran las aguas en los acuíferos, pues no sean
dañinas para el acuífero.

Por lo tanto se ha invertir a la vez, ha de ser una inversión
en conjunto, tanto usar las aguas regeneradas, que las aguas
regeneradas tengan la concentración correcta para usarse para
cada uso; que los vertidos en torrentes tengan el tratamiento
terciario porque por filtración llegarán a los acuíferos; y sí que
nos parece bien que ya se empiece a hacer un plan piloto de
estudio experimental para infiltrar en acuíferos, sobre todo
porque además se puede estudiar la no inclusión de agua salina
cuando el acuífero está más bajo de lo que requiere por presión. 

Nosotros vemos que en el punto 3 habla de un grupo de
trabajo que son técnicos del consell e investigadores de la UIB.
Creemos que al ser técnicos o investigadores de la UIB no son
estudios externos, que pueden ser mucho más caros, y además
también se invierte en investigación en temas que aquí son muy
importantes. También vemos que el punto 4 es presentar el
proyecto; es verdad que donde había que invertir y bastante es
en el proyecto en sí, que obviamente requiere una inversión,
pero también es una inversión en investigación algo que es muy
importante, que es el ciclo del agua, y que tenemos la sequía
como un riesgo habitual en estas islas.

Por lo tanto daremos apoyo a la propuesta y... y nada,
únicamente que también hay que tener en cuenta que el agua
que se infiltre tiene que tener un tratamiento terciario, porque
(...) en todos los estudios, que solamente con tratamiento
terciario y unos nitratos minimizados se puede infiltrar, si no,
no hacemos nada. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. D’entrada he de dir que donarem suport
a aquesta proposta que ens fa MÉS per Menorca. Menorca,
com tota la resta d’illes, té problemes de sequera, té problemes,
diguéssim, en els seus aqüífers i necessita de mesures per
recuperar els nivells dels aqüífers, que presenten en aquests

moments situacions de contaminació per nitrats i també
presenten problemes de salinització importants.

L’ús d’aigües regenerades per recuperar aqüífers d’una
manera directa o indirecta no és nou, des de l’any 1980, com a
mínim, es practica a Califòrnia, a Monterrey, i des de l’any
2007 està legislat a Espanya l’ús d’aigües regenerades per
recuperar els aqüífers, tant de manera directa com indirecta. És
més, a l’any 2006 el 17,7% de l’aigua regenerada que es
produïa a Espanya es dedicava a infiltrar els aqüífers, i el 71%
es dedicava a reg amb finalitats agrícoles. Per tant, del reg amb
finalitat agrícoles una part important d’aquesta aigua que rega,
va a parar als aqüífers finalment. Per tant, tan perillós no deu
ser, ja que des de l’any 2007 ja està regulada a Espanya
l’autorització. I fins i tot hi ha països que tenen problemes de
sequera molt més importants que el nostre, com Namíbia, que
l’empren per aigua de beure, evidentment, perquè en una
situació extrema fins i tot s’autoritza. I el mateix Reial decret
del 2007 autoritza en situacions extremes que sigui aigua
potable regenerar, només en situacions extremes, però
s’autoritza. 

Però és cert que del 2007 al 2016 ha plogut i les millores
tècniques han avançat moltíssim. I també és cert que, com diu
la mateixa PNL que presenta MÉS per Menorca, aquest pla
pilot està controlat per tècnics de la Conselleria de Medi
Ambient, per la Universitat i per tècnics del consell, per tant,
evidentment, crec que els tècnics d’aquestes tres institucions...,
a la Conselleria de Medi Ambient, supòs que la portaveu del
Partit Popular coneix els tècnics de la conselleria perquè ella ha
estat directora general d’aquesta conselleria i coneix la seva
solvència, sabran que són prou sensats com per vigilar que
l’aigua que surti del procés de regeneració sigui correcta i per
tant, si s’aboca ho sigui amb les condicions necessàries,
d’acord amb els estudis científics i d’acord amb la legislació
vigent, perquè tenim, per una banda, estudis i, per altra banda
estudis (...). A Catalunya, a Port de la Selva, molts
d’aiguamolls s’utilitzen per recuperar aigua ja de fa molta
estona, per aigua regenerada per recarregar aqüífers. A la
mateixa Palma, s’empra aigua regenerada per EMAYA per
regar els jardins i a més, si regam jardins infiltram l’aqüífer
evidentment. 

Per tant, no és cap insensatesa el que proposa MÉS per
Menorca, i a més ho proposa MÉS per Menorca, però, des de
fa ja un temps, hi ha un corrent d’opinió important, opinió
científica i, per tant, no és d’opinió, sinó corrent científic de
pensament, liderada pel Sr. Fallas, crec que l’ha citat la Sra.
Font, que defensen aquesta solució important. Fins i tot hi va
haver unes jornades organitzades pel Cercle d’Economia de
Menorca, organisme gens sospitós de radicalismes, sobre el
problema d’aigua, en el qual el catedràtic d’aigua de la
Universitat Politècnica de Catalunya, el Sr. Mujeriego -és el
seu llinatge, no faig broma-, Rafael Mujeriego, que és un dels
experts en aigua més importants d’aquest país, era un ferm
defensor de la regeneració d’aigua com a solució per a
Menorca; fins i tot apuntava la possibilitat d’aprofitar la
dessaladora aquesta que tenim a Menorca, absolutament
desmesurada, per a una part transformar-la per fer processos de
regeneració d’aigua, a partir de les aigües depuradores de la
depuradora que hi ha al costat.
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Per tant, tant per la legislació vigent, tant pels llocs tant a
Espanya, com arreu del món on s’utilitza aquesta tècnica d’una
manera molt avançada, com per les pròpies propostes que s’han
fet des de sectors de gran solvència tècnica a Menorca, fa
pensar que és raonable la proposta que ens presenta el Grup
MÉS per Menorca.

S’ha de pensar a més que és una cosa molt important que
hem de començar a aprendre en el nostre país i sobretot a les
nostres illes i és que normalment anam a remolc en tots els
temes d’aigua i medi ambient, a remolc dels països del nord
d’Europa i les directrius europees les marquen normalment a
partir dels criteris establerts pels països del nord d’Europa. I els
països del nord d’Europa, quan marquen les seves directrius
lògicament ho fan, bàsicament, pensant en les seves pròpies
necessitats i no tenen necessitats de regeneració d’aigua, perquè
tenen depuradores que funcionen molt bé i no tenen problemes
d’aqüífers, perquè tenen règims pluviomètrics diferents, tenen
molta més aigua i per tant, no són les prioritats lamentablement
de la Unió Europea, massa vegades la regeneració d’aigües, la
recuperació d’aqüífers, que són problemes més del sud
d’Europa, del Mediterrani, que no problemes de l’Europa
continental. I per açò crec que hem de ser pioners, hem
d’espavilar pel nostre compte i no fiar, com sempre fem en
aquest país, que ens resoldran les coses des de la Unió Europea
i nosaltres ja hi anirem a remolc.

Per tant, benvinguda sigui aquesta proposta, li donarem
suport. Esperem, com ha dit la Sra. Font, que, si el mateix
Govern de les Illes Balears ha presentat aquest projecte al fons
de l’impost de turisme sostenible, s’hi pugui incorporar, i si al
final no s’hi pot incorporar, que el Govern trobi una altra
manera per fer aquesta experiència pilot. I esperem sobretot
que l’experiència pilot, que estic convençut que sortirà positiva,
perquè així ho defensen tots els tècnics rigorosos que tenim en
aquesta comunitat, es converteixi no en una experiència pilot
sinó en una experiència que pugui ajudar a resoldre els
problemes de recàrrega dels aqüífers, pugui ajudar a resoldre
els problemes que tenim de reg de la nostra agricultura i ajudar
a resoldre els problemes greus que tenim de tots els
ajuntaments que utilitzen aigües de beure per regar les zones de
jardins i places dels nostres municipis, per als 22-23 camps de
golf que hi ha a Mallorca, l’un que hi ha a Menorca, no sé
quants n’hi ha a Eivissa. Per totes aquestes qüestions crec que
serà molt important aconseguir aigua regenerada, perquè d’una
manera directa i d’una manera indirecta ajudarà a descansar els
nostres aqüífers, recuperar la qualitat dels nostres aqüífers i açò
mediambientalment és molt positiu per a les nostres illes.

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei,
esperant que el que avui és pilot es pugui expandir i sigui una
solució positiva per a tots els municipis, inclòs Santa
Margalida, de futur de les nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Patricia Font, per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair el suport a
la nostra PNL dels grups parlamentaris i també agrair que els
portaveus s’hagin explicat i entès tant bé la nostra proposta.

Repetiré igualment que la prioritat, i vull que quedi molt
clar, és i serà la seguretat evidentment, evidentment mai no
voldríem fer una cosa que posés en risc la salut de la nostra
ciutadania, i és per açò que proposam justament l’estudi i la
prova pilot i que tot sigui controlat per aquests tècnics.

Ha sortit el nom del Sr. Fallas i s’ha de dir que aquesta PNL
s’inspira en les seves idees i que de fet s’ha fet amb la seva
colAlaboració, perquè hem trobat que era molt interessant. I tant
de bo que aquesta tècnica funcioni, tal com ha dit el Sr. Borràs,
i pugui ser una altra solució a la manca de recursos hídrics de
les nostres illes. I que així també ens puguem encaminar cap un
nou model de gestió de l’aigua, que crec que també és
fonamental i és el rovell de l’ou d’aquesta qüestió.

Moltes gràcies, una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 13659/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
13659/16, per 9 vots a favor i 3 abstencions, relativa a projecte
pilot de recàrrega de l’aqüífer del Migjorn de Menorca.

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

Moltes gràcies.
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