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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputades, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. Cap?

Proposició no de llei RGE núm. 14856/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 14856/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a l’extinció dels vessaments contaminants del torrent
Solleric.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una iniciativa
clarament a favor del medi ambient. Des de fa molts d’anys una
empresa de bugaderia, situada en el municipi de Consell, ve
realitzant abocaments, vessaments al torrent Solleric; aquests
vessaments van cap a Biniali i són els veïnats d’aquest nucli de
població de Sencelles els que reiteradament han manifestat,
s’han queixat, han presentat reclamacions a totes les
administracions, especialment al Govern de les Illes Balears, i
també l’Ajuntament de Sencelles ha realitzat gestions per
intentar acabar amb aquesta -acabar o, diguem, rectificar-
aquesta situació d’aquests abocaments perquè la veritat és que
hi ha molt de sabó, hi ha molta escuma, hi ha moltes olors. Per
tant, són uns vessaments que almanco per al públic en general,
per a les persones diguem no tècniques tenen components de
detergents, per tant, un element contaminant que crea una
alarma social important en el nucli de Biniali. A més, aquests
vessaments, evidentment com es fan al torrent, al final acaben
filtrant a les aigües subterrànies i poden tenir un efecte nociu,
perillós en els pous del pla de Biniali. 

Atès que la Conselleria de Medi Ambient és l’administració
competent per autoritzar, revisar i revocar les autoritzacions
d’abocament, i que consta que aquesta bugaderia té una
autorització d’abocament, però antiga i segurament sense totes
les garanties mediambientals que avui en dia tendria qualsevol
autorització que es fes d’abocament, entenem que la protecció
de les aigües subterrànies davant possibles contaminacions han
de convidar que la Conselleria de Medi Ambient prengui cartes
en aquest assumpte i lideri un procés de canvi d’aquesta
situació la qual ens sembla que és insostenible a curt i a mig
termini. 

Per tant, el que proposam en la nostra proposició no de llei
és, primer, que el Govern faci un estudi, en un termini màxim
de tres mesos, sobre la possibilitat de modificar o revocar
l’autorització d’abocaments d’aquesta empresa de bugaderia a
fi i efecte, ja dic, de minvar els efectes contaminants que es
produeixen d’aquests abocaments. 

I el segon punt que proposam és que el Govern estudiï i
planifiqui la solució a llarg termini. La solució a llarg termini,
en la nostra opinió, és que aquestes aigües que es produeixen
a la bugaderia siguin conduïdes a la depuradora del municipi de
Consell per al seu tractament correcte. Ens consta que a altres
poblacions existeixen bugaderies, lavanderias, existeixen
bugaderies que estan connectades a la depuradora municipal,
per tant, se’ls fa el tractament d’aquestes aigües, no és una
cosa, diguem, nova ni única. El que pensam que en el segle
XXI no s’ha de consentir és que contínuament una bugaderia
que faci el seu abocament no cap a la depuradora, sinó cap als
pous d’aigua neta. 

Per tant, entenem que el Govern ha de fer aquests estudis,
aquestes planificacions i modificar i revocar, en el seu cas,
l’autorització d’abocament d’aquesta bugaderia. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Rafel Nadal, per un temps de deu
minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, referent a aquesta PNL nosaltres
tenim coneixement que això és un problema que ja fa molt de
temps que existeix. Efectivament, el torrent Solleric segons
sembla rep abocament o vessament d’aigües sense depurar i
també industrials, sabem que d’enrere tant la Guàrdia Civil com
gent del SEPRONA es varen personar, fa temps, al torrent i
varen recollir mostres del líquid que circulava pel torrent.

El Sr. Melià ja va tenir una preocupació fent una pregunta
en el Plenari, crec que era en febrer, tocant aquest tema.

Ara bé, creiem que no només hi ha vessaments per part
d’aquesta bugaderia, que sí que aquesta bugaderia fa temps que
s’anomena, però n’hi ha més, i sabem que s’han fet prou
inspeccions per part de tècnics de Recursos Hídrics, però mai,
mai no s’han banyat del tot, és a dir, no s’han pronunciat d’una
manera clara, o així no ens consta.

I, bé, nosaltres, així com ve redactada la PNL, doncs, tot i
que ens sembla interessant i ens sembla coherent que es vulgui
tractar aquest tema, amb els termes amb els quals ve redactada
no hi estam del tot d’acord, per això que no només és el tema
de la bugaderia i perquè el que diu l’apartat segon parla que
siguin connectades a la depuradora d’aquest municipi per al seu
correcte tractament, i, segons tenim entès, no és possible
connectar aigües industrials a les depuradores. Les depurades
de les Illes Balears hi són per recollir aigües residuals urbanes,
no les industrials. Entenem que això, o això és el que creiem,
que està prohibit.

Ens sembla interessant que es faci un estudi per part de la
Conselleria de Medi Ambient. I també cal tenir en compte que
l’estació depuradora de Consell és molt vella i segons ens
consta està sobrepassada.
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És a dir, resumint, el tema ens sembla molt bé que es tracti,
ara, així com ve redactat no hi estam d’acord. Per tant, ja
anunciï que ens abstendrem sobre aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades,
bona tarda. Parlam o avui debatem sobre una proposta que
intenta solucionar un problema que ja és històric, dels
vessaments d’aquesta bugaderia, de la bugaderia Diana, i sobre
queixes i denúncies que la gent que habita envoltant d’aquest
torrent ha fet, i sobretot sobre els efectes negatius que té la
qualitat de l’aigua a la zona.

Tenim informació que des de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca ja s’ha intentat solucionar el
problema, ja s’ha fet feina i s’han fet controls específics sobre
el vessament i també sobre la depuradora municipal de Consell,
ja des de l’any 2015, de finals de 2015 en concret, controls
específics sobre aquest problema. 

A més, ja s’han fet també controls, campanyes de control de
la qualitat dels pous a l’entorn del torrent de Solleric, pel tema
d’aquesta afectació a les aigües subterrànies. La primera
campanya es va fer el maig de l’any passat, de 2016, i es va
detectar presència de clor i de brom en baixes concentracions.
No es va concloure pels tècnics aquesta afecció negativa ni
l’afecció negativa de les aigües de la presència d’aquests
contaminants ni quina era la procedència dels contaminants.

També hi ha resultats sobre els seguiments dels vessaments
fets per la conselleria i d’aquests resultats s’ha indicat que hi ha
un correcte funcionament, en principi, de la depuradora
d’aquesta bugaderia en relació amb l’autorització vigent que té,
com molt bé ha dit el Sr. Melià, el proposant, que la té des de
l’any 1993, ja des d’aquest temps. 

Sí hi ha notícies que a finals de l’any passat es va sancionar,
per aquest seguiment i control que hi ha de la depuradora,
l’empresa per 3.000 euros, per incomplir els paràmetres
d’autorització, d’aquesta autorització de 1993, per la qual es
regulen els límits ambientals de contaminació, però era per uns
nivells de salinitat per sobre dels que estaven permesos. 

Trobem que des de la conselleria es fa el que es troba al seu
abast, incloent, a més del que ja s’ha dit, de tot aquest control
específic i inspeccions que es fan, la revisió que es fa de
l’autorització d’abocament, ja que sí que és cert que només
contempla aquesta  autorització els paràmetres d’aigües
residuals urbanes i no els paràmetres com a abocament
industrial, per açò es fa aquesta revisió que està dins les seves
competències.

Una vegada que es faci aquesta revisió i es posin en marxa
les mesures corresponents per evitar vessar uns límits, uns
contaminants d’acord amb aquesta nova autorització es

millorarà la qualitat del vessament d’aquesta indústria en
concret i s’evitarà aquesta disfunció de l’actual autorització.

Ja en concret, per indicar el nostre posicionament cap a les
propostes que es fan des d’El Pi, trobem que a la proposta que
es fa no és dóna una solució i no va més enllà del que ja es fa
des de la conselleria per solucionar aquest problema, que sí que
estam d’acord que s’ha de trobar una solució, però no donar
una solució concreta en aquest sentit, més enllà del que ja la
conselleria fa, la qual està en les competències.

Llavors, volíem fer una indicació quant al punt 2, el que ha
dit el portaveu del Partit Popular, un poc el mateix argument:
encara que hi hagi bugaderies que estan connectades a
depuradores o... i açò sí es considera una activitat industrial o
no es podria... depèn del volum, depèn de quina activitat té,
però sí que és cert que no hauria de ser la norma o evitar, dins
les possibilitats, aquesta connexió d’aquests tipus d’indústries
i d’altres a les depuradores d’aigües residuals urbanes perquè
aquestes depuradores estan dissenyades per a aigües residuals
urbanes i no per a aigües residuals d’altre tipus que podria
malbaratar el funcionament, el bon funcionament d’una aigua
residual d’aigües urbanes.

Per tant, estam totalment... no estam d’acord amb el que es
proposa en aquest punt i tampoc no estam d’acord amb el que
es proposa al punt 1 i per això votarem en contra de la
proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Josep Ferrà, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. No dubt que la proposició no
de llei sigui una proposició orientada a protegir el medi
ambient, no ho dubt gens, i compartim la preocupació,
l’essència d’aquesta proposició no de llei.

Hi ha una coseta a dir, que és que aquesta PNL va adreçada
a un problema local, crec que el company del Grup
Parlamentari del Partit Popular ho ha esmentat, està orientada
a un problema local, però casos com aquest, malauradament,
n’hi ha un grapat més a l’illa de Mallorca i a la resta d’illes.

Per tant, és una PNL orientada a un problema local amb
noms i llinatges, és una bugaderia famosa i coneguda, i que ha
sortit moltes vegades als mitjans de comunicació com en altres
casos, Lavanderías Diana, no fa falta..., i bé, aquesta bugaderia
-també ho han comentat els companys del Grup Parlamentari
del Partit Popular- du molt de temps en marxa, és a dir, a l’any
1993 ja... per primera vegada va comptar amb una autorització
i al llarg del temps ha tengut diverses pròrrogues i fou ara a
l’any 2015 que el SEPRONA va presentar una denúncia arran
d’una investigació que va dur a terme al torrent Solleric. 
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És clar, arran d’aquesta denúncia es varen començar a
realitzar analítiques i un control mensual al torrent Solleric des
de desembre de l’any 2015 fins a... perdonau, d’octubre del
2015 fins al desembre del 2016, i a partir del 2017 ha estat un
control bimestral, cada dos mesos, així i tot es va aplicar a la
bugaderia un control quinzenal. Per tant, hi ha un seguiment
ampli, un seguiment molt concret a aquesta empresa privada.
I els resultats de totes les analítiques indiquen que el
funcionament és correcte, sí que és veritat -ho ha comentat el
company del Grup Parlamentari Podem- que a l’any 2016 sí
que hi va haver..., a una analítica es va detectar un nivell de
salinitat per sobre dels indicadors normals, dels que s’hauria de
tractar, i se li va aplicar una sanció econòmica a aquesta
empresa. Aquest indicador no ha tornat botar en cap moment.

A part d’això durant el 2016 també..., a partir del maig del
2016, s’han fet mostrejos a tots els pous de la zona de la
bugaderia i de la depuradora de Consell i s’han inspeccionat
també altres instal·lacions denunciades a aquella zona i a totes
s’han estudiat presència de metalls pesants i altres substàncies,
però hi ha hagut alguna ocasió en què han sortit concentracions
de plom o crom, molt baixes i dins els nivells que legalment
estan marcats. Així i tot, això és un problema, és un problema
i s’ha cercat i s’ha intentat cercar tant a pous com als dos
aqüífers que hi ha en aquella zona, a la depuradora, a la
mateixa en empresa en concret objecte d’aquesta PNL i totes
les analítiques de moment estan dins els barems establerts. 

Així i tot la Direcció General de Recursos Hídrics segueix
cercant d’on poden venir aquests indicadors de brom, crom i en
alguna ocasió, no sé si havia sortit, això ja ho desconec, de
mercuri, però, és clar, són indicadors que no són propis d’una
bugaderia, són... 

Per tant, la conselleria sí que, quant a això, ha decidit
incrementar, va decidir incrementar la campanya de seguiment,
reactivar-la, i em sembla que fa un dia o dos dies que va tornar
anunciar que tornava obrir un període de seguiment i de noves
analítiques a la zona perquè no troben exactament el problema
on és.

Quant a les propostes de la PNL, la primera, que és realitzar
un estudi en un termini de tres mesos en relació amb la
possibilitat de modificar o revocar l’autorització d’abocament,
la revisió de l’autorització ja s’ha revisat d’ofici. En el moment,
en el primer moment que hi va haver la denúncia del
SEPRONA la direcció general ja va fer la primera revisió
d’ofici d’aquesta autorització.

El problema és que, és clar, és a dir..., es va arribar a la
conclusió, s’ha arribat a la conclusió que si no es poden atribuir
aquestes... aquests positius a les analítiques, no es poden
atribuir a la bugaderia, revocar-li l’autorització per... és
inviable.

Sí que... una cosa que ha dit el company d’El Pi que és
certa. Bé, n’ha dit moltes que són certes, no?, però n’hi ha
hagut una que és important destacar, que encara que estiguin
dins els barems és important... bé, anar avançant en aquest... i
que la depuradora que té aquesta... bugaderia és una
depuradora que efectivament està adaptada a la darrera
modificació de la seva llicència, no als paràmetres ambientals

actuals, però això arribarà, això arribarà i la bugaderia s’hi
haurà d’adaptar.

Ara bé, revocar-la-hi perquè hi ha sospita, sense que s’hagi
pogut demostrar... és complicat i a més, no és un tema, un cas
concret.

En el cas de connectar les aigües de la..., el segon punt, que
és connectar les aigües de la bugaderia a la depuradora
municipal, tampoc no hi podem donar suport. Algú ha
comentat, no sé si ha estat el company del grup del Partit
Popular que no és legal, no és que no sigui... és legal, es pot fer,
però no en aquelles depuradores. Aquestes depuradores tenen
un tipus de tractament que no és compatible amb el tractament
d’aigües d’una bugaderia, concretament... crec, sí... el
tractament que tenen les depuradores convencionals és
microbiològica i s’hauria de fer un tractament fisicoquímic
adequat, és a dir, la depuradora de Consell s’hauria d’adaptar
a un tractament que ara no té.

A part que la depuradora de Consell, com altres
depuradores, mira, ara fa quinze dies que vàrem tenir
l’oportunitat de parlar de les depuradores i els emissaris de Can
Picafort, té un problema que tenen moltes de les depuradores
de les Illes Balears, que estan infradimensionades; o bé estan
infradimensionades o bé són tan antigues que amb la població
actual van al límit. Aquesta és una, és una que va al límit. Si li
endollam, si se li connecta una depuradora, a part que no es pot
connectar pel tema de tractament, si se li connectés, tendríem
un problema a un altre banda, tendríem un problema més gros.

Passa una cosa similar a Sóller. A Sóller no sé si és la
tafona i altres indústries, en el moment en què tenen una alta
producció estan connectades a la depuradora i ocasiones
problemes puntuals.

A part d’això hi ha un repte més, que qui contamina paga.
Per tant la taxa que..., s’hauria d’aplicar una taxa especial a una
indústria per emprar una depuradora que està pensada per a la
ciutadania. Per tant, evidentment, el que hauria de pagar
aquesta empresa perquè les aigües es depuressin a una
depuradora no pensada per a ella haurien de ser unes que no
estan establertes.

Per tant no podem donar suport al punt 1 ni al punt 2, però
sí que estam d’acord que és un problema; ara bé, és un
problema bastant més general.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros nos abstendremos en el punto
1 y nos opondremos al punto 2. En principio quiero comentar
que es verdad que esta depuradora es muy antigua, y no
podemos saber lo que ha hecho a lo largo del tiempo, pero si
que es cierto que desde 2015 llevan realizandose análisis en
cuanto a los parámetros que se están midiendo en las aguas que
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vierte, y según la Conselleria de Medio Ambiente estos
parámetros están dentro de lo correcto, y quiero comentar que
el tratamiento de las aguas de las lavanderías son unos
tratamientos de depuración que también tienen que tener todas
aquellas lavanderías que vierten, porque sí que las hay, las
aguas a depuradores, pero estas lavanderías han de tener los
mismos tratamientos que tiene esta depuradora... esta
lavandería, es decir, las aguas de la lavandería si se vertieran a
la depuradora deberían tener el mismo tratamiento que tienen
ahora. Entonces de la depuradora llegaría al torrente o
directamente llega al torrente de la lavandería. 

Lo que hay que ver es que efectivamente esta lavandería
tenga la depuración que se requiere por normativa europea, eso
es lo importante, porque además recordemos que una
depuradora no elimina contaminantes químicos, solamente
elimina contaminantes orgánicos. Por lo tanto lo que tiene que
tener esta depuradora es..., esta lavandería es la depuración
correcta según los parámetros europeos para verter las aguas al
torrente, que si las vertiera a la depuradora sería lo mismo,
necesitaría el mismo tratamiento exigente.

Y quiero comentar que yo creo que esta iniciativa, que es
importante porque es verdad que se tiene que mirar esto porque
están los pozos contaminados, pero sí que hay una medición,
efectivamente, hecha por el consell, por ABAQUA, de las
aguas de los pozos, y lo que se vio es que sobre todo ahora lo
que había eran muchísimos contaminantes de la depuradora;
entonces lo que hay que exigir, y esto está en la analítica, los
parámetros más elevados provienen de la depuradora de
Consell, entonces lo que hay que hacer, además de vigilar los
parámetros de esta lavandería, es ver qué pasa en la depuradora
de Consell, que está contaminando también todos los pozos
porque así lo dicen las analíticas. Por lo tanto yo lo que daría
es un toque a ABAQUA, porque en julio de 2016 el conseller
de Medio Ambiente ya dijo que se iba a mirar qué pasaba con
la depuradora de Consell, pero aun estamos esperando a que
haga algo, y sí que se tiene que ser muy cuidadoso y muy
exigente con la depuración de las aguas de esta lavandería, por
supuesto.

También nos gustaría que estos análisis que dice ABAQUA,
el conseller de Medio Ambiente, que se están haciendo cada
mes a esta empresa, si pudieran ser públicos, para que los
ciudadanos estuvieran tranquilos de que se cumplen los
parámetros; eso sería muy importante porque además veríamos
que efectivamente se hacen estas analíticas cada mes y
podríamos ver los parámetros y corroborar que lo está
cumpliendo.

Por lo tanto, bueno, nos abstendremos en la primera
propuesta y nos opondremos a la segunda. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. I pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Como ya se ha comentado
esta lavandería a la que hace referencia la PNL tiene una
autorización desde el año 1993. Ante las numerosas quejas y
denuncias sobre los posibles efectos sobre la calidad del agua
de la zona que podían producir los vertidos de esta lavandería
la conselleria inició una campaña de seguimiento de la calidad
de las aguas en 2015, y hasta ahora los resultados de este
seguimiento no parecen indicar un mal funcionamiento de la
depuradora de la lavandería en referencia a la autorización de
vertido vigente que, como ya he comentado, data de 1993. Sólo
en una ocasión, en 2016, se sancionó a la empresa con 3.000
euros porque una de las muestras no cumplía los parámetros de
autorización al contener un elevado nivel de salinidad. 

Los informes indican que en la zona hay dos acuíferos y los
materiales que afloran en superficie de esta zona hacen muy
difícil y muy improbable que haya infiltraciones del torrente
hacia los acuíferos. Otra medida que ha tomado la conselleria
es que el pasado 28 de  noviembre inició una segunda campaña
de seguimiento de la calidad de estas aguas subterráneas.

Y en cuanto a lo que refiere la PNL, decir que lo que se
plantea en el primer punto, pues entendemos que desde la
Dirección General de Recursos Hídricos ya se ha iniciado de
oficio una revisión de la autorización. Actualmente no se ha
demostrado que la lavandería esté incumpliendo con su
actividad la autorización que tiene vigente, ni contaminando las
aguas subterráneas, por lo que entendemos que no es posible
revocarla. Por tanto, en este punto no daríamos apoyo a la
proposición no de ley.

Y en cuanto a lo que se plantea en el punto 2, pues tener en
cuenta que la EDAR de Consell está funcionando al límite de
su capacidad y es una depuradora convencional, que, como ya
se ha comentado por parte de los demás compañeros, no
permite el tratamiento de las aguas residuales de tipo industrial.
Entendemos que con la revisión de la autorización que se está
llevando a cabo desde la Dirección General de Recursos
Hídricos, se permitirá asegurar el mejor tratamiento posible. Y
por este motivo tampoco daremos apoyo al segundo punto de
la proposición. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Per contradiccions té ara la paraula
el grup proposant per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des d’El Pi lamentam que
davant un problema ambiental el que facin els grups de la
majoria d’esquerres és no fer res. Perquè això és el que vostès
fan, perquè efectivament vostès mateixos reconeixen que han
fet una revisió d’ofici i han arribat a la conclusió que no poden
fer res, no poden revocar l’autorització i no farem res i aquí ens
quedam, farem analítiques.

Clar, els abocaments continuen i el problema, i és el que diu
la nostra proposició no de llei, el problema és que l’autorització
és molt antiga d’aquests abocaments i el problema és que hem
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de revisar, o modificar, perquè vostès no llegeixen la nostra
proposta, la nostra proposta diu “revisar o modificar
l’autorització de vessaments i d’abocaments i actualitzar-la per
criteris mediambientals de l’any 2017.”

Això és el que nosaltres proposam i vostès no hi volen
entrar i ens votaran en contra, i aleshores s’acontentaran a no
fer res i que aquesta bugaderia continuï tirant les aigües
d’aquesta manera descontrolada i amb uns estàndards, que per
ventura estaven bé els anys 80, quan va tramitar la seva
autorització, però que no tenen res a veure amb allò que hauria
de ser exigible a l’any 2017. Però a vostès això es veu que no
els interessa.

Se’ns diu que la redacció no és correcte. Presentin esmenes,
si ens hem equivocat a la redacció, escoltin, no ens sap gens de
greu rectificar, vostès presentin una esmena i nosaltres
acceptarem les seves esmenes.

Se’ns diu que no aportam solució, el Grup Parlamentari
Podemos diu que no aportam solucions, i vostès quina solució
aporten, més que donar la raó a la conselleria que ha dit, que no
s’ha de revocar l’autorització? Vostès sí que no n’aporten cap
solució, nosaltres almanco plantejam el problema i posam unes
solucions, ens podem equivocar en les nostres solucions, estam
oberts que vostès ens il·luminin amb altres solucions. Però
vostès no ens il·luminen amb cap, vostès ens voten en contra i
volen que la contaminació continuï.

Vaja ecologistes urbanites que tenim en aquest parlament!

La depuradora de Consell, vostès és que no llegeixen la
nostra proposició no de llei, nosaltres diem que “s’estudiï i
planifiqui” -s’estudiï i planifiqui-, per tant, s’introdueixen els
canvis necessaris a la depuradora de Consell perquè es puguin
tractar aquestes aigües.

I, senyors de Ciutadans, evidentment que nosaltres no deim
que la bugaderia hagi de deixar de fer el seu tractament, el que
diem és que una vegada faci el seu tractament, les aigües en
lloc de tirar-les al torrent, se’n vagin a la depuradora i li donin
altres sortides i li donin un segon tractament per garantir
perfectament que no hi hagi infiltracions contaminants als pous
i als aqüífers. Però bé, es veu que no hi ha ganes de resoldre un
problema que afecta una zona de Mallorca.

Entenem que és una llàstima que, per criteris purament de
medi ambient, independentment de la culpabilitat o no de la
bugaderia, es revisi l’autorització que es té, perquè, és clar,
s’està complint el que deia l’autorització de l’any 93, s’està
complint, el que es deia aleshores, però no s’estan complint els
estàndards exigibles de medi ambient de l’any 2017. I això és
el que ens hauria de preocupar i crec que és un motiu per
explorar i que si hi hagués voluntat política, segur que, com a
mínim, podríem modificar l’autorització, actualitzar-la amb
criteris mediambientals, cosa que no es fa, perquè l’únic que
vostès han fet és revisar, iniciar un expedient i tancar aquest
expedient sense cap conseqüència per a la millora dels
abocaments que es fan a través d’aquesta bugaderia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Votació aleshores de la Proposició no de
llei RGE núm. 14856...

(Remor de veus)

Ah, està d’acord amb la votació separada?

(Remor de veus)

Bé, passem aleshores a la votació del punt número 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 14856/17 del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Resultat: 6 vots en contra; 4 abstencions i 1 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Resultat: 1 vot a favor; 3 abstencions i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de
llei RGE núm. 14856/17, relativa a l’extinció dels vessaments
contaminants al torrent Solleric.

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

Moltes gràcies.
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