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EL SR. PRESIDENT:

Comencem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sr. President, Miquel Vidal substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 9853/18, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a comunicar al Govern de l’Estat la
decisió del Parlament de les Illes Balears de reduir
l’abocament d’aigües depurades a través d’emissaris submarins
a la badia d’Alcúdia, i RGE núm. 9970/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al Pla de millora dels emissaris
submarins.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9853/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a comunicar al
Govern de l ’Estat la decisió del Parlament de les Illes
Balears de reduir l’abocament d’aigües depurades a
través d’emissaris submarins a la badia d’Alcúdia.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
9853/18. Per defensar-la té la paraula per part del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
l’Hble. Diputat Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument, aquesta iniciativa no deixa de ser un
complement d’una anterior iniciativa que ja va ser aprovada per
aquesta comissió dia 15 de novembre del 2017, en aquella
iniciativa aprovada en aquesta comissió, instàvem el Govern
balear a estudiar totes les possibilitats  d’ampliació de
depuradores al voltant de Can Picafort, per tractar les aigües
residuals de Can Picafort, possibilitant la reutilització de les
aigües tractades i cercar totes les alternatives possibles per
evitar, aquest és l’objectiu de la nostra iniciativa aprovada, era
evitar l’abocament d’aigües residuals tractades i sense tractar,
per evitar l’abocament d’aigües residuals, en general. 

Això era el contingut de la nostra iniciativa, evitar
l’abocament d’aigües residuals a la badia d’Alcúdia. Vull
accentuar aquest apartat de la nostra iniciativa aprovada,
perquè l’esmena que se’ns presenta va en una direcció
contrària al que diu aquest punt aprovat. El punt deia que
s’havia d’evitar l’abocament d’aigües, no que s’havia de
minorar o intentar compensar l’impacte que pogués tenir
l’abocament. No, el que deia és que s’havia d’evitar
l’abocament, que és una petició compartida per tots els
ajuntaments de la zona: Artà, Alcúdia, Santa Margalida i que és
una reivindicació dels grups ecologistes.

Per tant, nosaltres el que fem a través d’aquest
complement d’aquella iniciativa és comunicar al ministeri, per
tant, que el ministeri prengui nota de la voluntat majoritària
d’aquest Parlament, en el sentit que hem d’evitar l’abocament
d’aigües residuals a la badia d’Alcúdia, nous abocaments. No
volem un nou emissari a la badia d’Alcúdia, per totes les
conseqüències ambientals negatives que genera aquest
emissari.

Si hem de ser coherents i esper que tots els grups siguin
coherents amb la iniciativa, simplement complementar-la i
comunicar al ministeri competent en la matèria, al Ministeri
de Medi Ambient, que aquesta és la voluntat majoritària del
Parlament, entenc que no hauria de ser cap dificultat. Per tant,
nosaltres l’únic que fem és reiterar el nostre compromís que
no hi hagi un nou emissari a la badia d’Alcúdia, reiterar que
s’han de cercar totes les alternatives perquè no hi hagi
abocaments d’aigües residuals a la badia d’Alcúdia i
comunicar-ho al Govern de l’Estat perquè en prengui nota.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. S’ha presentat conjuntament pels grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes
Balears l’esmena RGE núm. 1325/19. Per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gallardo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc volem
recordar que els impactes actuals que es reben dins la badia
d’Alcúdia no es limiten a un sol emissari, sinó que ara mateix
hi ha quatre  emissaris públics i privats que aboquen
directament a la badia i , a més, hi ha altres emissaris que
aboquen als torrents i aquests torrents acaben anant a la badia
també.

I l’esmena presentada, tot i que estem totalment d’acord
que hi ha un problema evident a la badia d’Alcúdia, trobam que
no correspon a aquest Parlament oferir la solució tècnica
adequada al problema, sinó que cal, des del nostre punt de
vista, demanar solucions a totes les administracions
implicades. En aquest sentit trobam prou agosarat proposar
que s’ampliïn les depuradores existents, si l’aigua que es
generarà després no es podrà reutilitzar, perquè aquest és el
principal problema. No és possible usar l’aigua de depuradora
per a reg o per a recarregar aqüífers, perquè és una aigua que
té massa clorurs, és a dir, és aigua salada i això la conselleria
ja ho va estudiar i ho va intentar en el seu moment, però va
constatar que no era possible per regar, atès que era una aigua
salada.

Si parlam d’ampliar les depuradores, com proposa aquesta
PNL, l’aigua de Can Picafort acabaria, una vegada depuradora,
als torrents. Concretament, en el cas que anàs a la depuradora
de Santa Margalida, acabaria abocada a la Síquia Reial, que és
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actualment on aboca la depuradora de Santa Margalida, o en
cas que anés a la depuradora de Son Serra, acabaria també
abocada al torrent. I nosaltres trobam que aquesta no és una
solució viable. És a dir, si el que no volem és que l’aigua acabi
a través d’un emissari nou, pel fet d’evitar un emissari per
acabar aquesta mateixa aigua abocada als torrents, trobam que
no és la solució que hi hauria d’haver.

Com que sí que consideram i estem molt d’acord que
existeix aquesta problemàtica global a la badia i també a
s’Albufera, no veiem que s’hagi de cercar una solució parcial,
com proposa aquesta PNL, que se centra sobretot en un cas
molt concret com ja he comentat, que hi havia quatre altres
emissaris, trobam que seria més satisfactori per a l’objectiu
que cercam, que és tenir unes aigües millors, és demanar que
totes les administracions implicades millorin la qualitat de les
aigües tractades i que s’evitin els impactes negatius sobre el
lloc d’importància comunitària que és la badia d’Alcúdia.

I ja està. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. També per a la defensa d’aquesta
esmena intervé per part de Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sra. Sílvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, indicar
en que todos estamos de acuerdo en que hay un problema y
más allá de discutir si técnicamente se puede hacer una cosa
u otra, lo  que deseamos es buscar y pedir desde el
Parlament..., lo que debemos hacer es pedir soluciones a todas
las administraciones implicadas, para evitar los vertidos que
se están dando de aguas residuales.

Como se ha dicho ya, hay más emisarios que vierten en esa
bahía y que es una zona LIC y trabajar para evitar estas
situaciones es lo que se debe conseguir. Estamos de acuerdo
en lo que se ha dicho de buscar alternativas entre todos para
minimizar este problema. Y en este sentido va la enmienda
conjunta que hemos presentado, que solicita pedir a todas las
administraciones implicadas que mejoren la calidad de las
aguas tratadas y eviten los impactos negativos que estos
vertidos generan en la zona afectada.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Igualment per a la defensa
d’aquesta esmena intervé per part del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears l’Hble. Sr. David Martínez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a totes i a tots. No
repetirem els arguments que han comentat els portaveus de

MÉS per Mallorca i del Partit Socialista, però sí volíem afegir
i aclarir que estem d’acord amb la problemàtica que ens
presenta el Sr. Melià, d’El Pi, hi ha un problema, un problema
de manca de depuració a la zona de la badia d’Alcúdia, tal i
com ha explicat el Sr. Gallardo, no és només d’aquest
municipi, sinó que hi ha més impactes d’altres depuradores.

I el punt de vista que hem dit o que defensam, és que en el
seu moment sí que vàrem donar suport a la proposta que es va
presentar l’any 2017, que és la mateixa que se’ns presenta ara,
en aquests dos anys s’ha fet l’estudi, s’ha estudiat la viabilitat
i com molt bé ha explicat el Sr. Gallardo, no és possible
aquesta opció, no és possible  perquè hi ha un problema de
qualitat de l’aigua que no es pot emprar per regenerar. 

Què passa? Que si aquesta aigua es depura anirà als
torrents i dels torrents anirà a la mar. I trobem que és més
adient una solució, que no és la definitiva, per suposat, però
que està en mans també dels ajuntaments i de la comunitat
autònoma, a més de l’Estat espanyol, que és millorar la
qualitat de les aigües depuradores, aplicant tractaments,
millorant els processos de depuració i no passa per
l’ampliació  de les depuradores que ens demanen a la
proposició no de llei.

Torn repetir, ja es va presentar fa un any i mig i s’ha trobat
que no era la millor solució tècnica. I creiem que la proposta
que presentem és més realista, és més adient, implica totes les
administracions públiques amb competències en depuració
d’aigua, no només l’Estat espanyol, que també se’ls demana
que apliquin una solució per millorar, i dins aquesta millora de
la depuració d’aigües implica les solucions tècniques que
trobin, tant l’Estat espanyol com el govern autonòmic, el
Govern balear, com cadascun dels ajuntaments implicats, i
creiem que és una proposta més realista per poder arribar a
una solució i, per descomptat, no estem a favor que hi hagi un
nou emissari per tractar aquestes aigües.

Idò pensem que és una proposta que és àmplia; bé, hi ha
diferents administracions que podrien posar propostes
tècniques o propostes de solució per millorar, que és el que
en definitiva se  cerca en aquesta solució, que hi hagi una
millora de depuració d’aigües, i en el moment en què la
quantitat de clorurs, que ( ...) només per la depuració sinó
també ve determinada per la salinització que hi ha en aquella
zona i en gairebé totes les Balears, quan ets a prop de la costa
hi ha intrusió salina i l’aigua potable o l’aigua que s’extrau té
una salinitat important, i a l’hora de depurar és una cosa que no
es lleva, la sal, els clorurs, i tornen a entrar, i això ja és un
procés més complicat d’intentar solucionar. Per això no és la
solució poder emplenar d’aigua, perquè si no es pot emprar no
es pot arribar a aquesta solució, i creiem que es podrien
estudiar altres solucions i aquesta és la nostra proposta.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

 



940 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 62 / 13 de febrer de 2019 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Toca ara el torn de fixació  de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Només volia dir que des del
Grup Parlamentari Popular donarem suport a la iniciativa que
s'ha presentat per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, i açò és tot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol la suspensió de la sessió o si podem
continuar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció, aleshores, del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Els autodenominats
ecologistes el que volen és continuar contaminant més la
badia d’Alcúdia i aquest espai natural, perquè volen afegir un
nou emissari; diuen “és un desastre que hi hagi quatre
emissaris existents i  e ls que aboquen al torrent; sap què
farem?, n’afegirem un altre”, gran solució. Aquesta és la seva
gran solució. 

Però és que la nostra iniciativa no era discutir el tema de
fons, perquè el tema de fons ja el vàrem discutir i ho vàrem
aprovar, el que passa és que vostès fan anques enrere; aquesta
és la realitat. Perquè em diuen que és agosarat que s’ampliïn
depuradores existents. Devia ser agosarat el 2017 igual, no?,
quan vostès hi varen donar suport; o només és agosarat el
2019 i e l 2017 no era agosarat?; o vostès eren agosarats el
2017 i ara han deixat de ser agosarats? No sé com ho he
d’entendre. Hi havia solucions tècniques el 2017 i el 2019 no
hi ha solucions tècniques. És molt mal d’entendre, això. 

La nostra iniciativa és textualment la que es va aprovar i
que es comuniqui al ministeri, això és tota la nostra iniciativa.
Per tant aquí del que es tracta és que el ministeri s’assabenti
de la voluntat del Parlament, voluntat que es veu que la majoria
d’esquerres ha canviat, ha deixat de ser ecologista per passar
a ser contaminant, que és a la conclusió a la qual arrib. Perquè
em diuen que hi ha estudis; quins estudis?, quins estudis? Els

ha presentat vostè a l’Ajuntament de Santa Margalida, aquests
estudis? On són aquests estudis? Aquest grup parlamentari no
els coneix; l’Ajuntament de Santa Margalida tenc la sensació
que tampoc no els coneix. M’agradaria saber a quins estudis es
refereixen vostès, aquesta informació privilegiada, per què no
l’han citada amb noms i cognoms, qui és l’autor d’aquest
estudi, qui ha fet aquest estudi, on és aquest estudi... Però
nosaltres demanarem la documentació a veure si existeix
aquest estudi; evidentment ho demanarem, però el que estaria
bé és que el govern de la participació, de la transparència, als
ajuntaments afectats els fes arribar la informació, cosa que
brilla per la seva absència.

Però en tot cas la nostra voluntat, únicament i
exclusivament, era que el Govern de l’Estat s’assabentés del
que s’havia aprovat aquí el 2017. Veig que vostès no volen ni
que el ministeri se n’assabenti i volen tornar enrere el que
vostès varen votar, una mostra més de la seva immensa
coherència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Votació, aleshores, de la Proposició no
de llei RGE núm. 9853/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Vots a favor, 4; vots en contra, 6.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9853/18, relativa a comunicar al Govern de l’Estat
la decisió del Parlament de les Illes Balears de reduir
l’abocament d’aigües depurades a través dels emissaris
submarins de la badia d’Alcúdia.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9970/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de millora d’emissaris submarins.

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9970/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla de millora d’emissaris submarins. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margaret
Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Avui el Grup Parlamentari
Popular du a aquesta comissió una proposició no de llei sobre
els emissaris submarins. I per què la presentam?, perquè
consideram que el Govern no ha fet res per millorar els
emissaris. Tot i que el conseller ha dit durant la legislatura
moltes vegades que aquesta legislatura seria -i perdó per la
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redundància- la legislatura de l’aigua, els ciutadans no hem vist
cap millora.

Diversos estudis donen suport al fet que la principal
amenaça de la posidònia és el mal estat dels emissaris, que
moltes vegades no fan la seva funció. Aquest any hem tingut
diversos episodis de vessaments o  trencaments en els
diferents indrets de l’illa; per exemple el passat 6 de setembre
es va rompre l’emissari submarí de la depuradora de Can
Bossa, que estava al límit del Parc Natural de Ses Salines; o a
la Platja de Palma, que durant aquest estiu i en diverses
ocasions han tingut la platja tancada perquè hi havia un
vessament d’aigües residuals. O també en el cas de la
depuradora de Maó-Es Castells, on l’emissari és molt vell, i
com que no se separen les aigües pluvials quan plou tota
l’aigua bruta arriba al port de Maó. I així podria anar seguint
amb el nombre d’episodis que hem viscut durant aquesta
legislatura.

De fet, segons una resposta que em va remetre la Direcció
General de Territori, només tenen autorització d’abocament
18 dels 46 que hi ha a Balears, 18. Com pot ser que amb 1.350
milions d’euros més no hagin estat capaços de fer un pla
ambiciós per modernitzar i millorar el sistema de depuració
de les Illes Balears?, perquè 1.350 milions donen per a molt
més. Com sempre hem defensat des del Grup Parlamentari
Popular, l’impost turístic o, millor dit, l’ecoestafa, hauria
d’anar destinat a millores mediambientals, i quina manera
millor d’invertir que en la millora dels emissaris, les
depuradores, arribar a fer terciaris a totes les depuradores...,
no invertir-lo en coses que no suposen cap millora en el medi
ambient, perquè açò és del que s’ha tractat, d’obtenir uns
doblers per no fer cap benefici sobre el medi ambient. I com
he dit abans, així podríem anar seguint, i amb el nombre
d’episodis, però no estan posant solució al que s’està produint
al llarg d’aquests mesos.

Per aquest motiu des del Grup Parlamentari Popular hem
presentat aquesta iniciativa amb els següents punts, que són...,
o sigui, en el primer punt instam el Govern de les Illes Balears
a realitzar un pla plurianual per a la millora dels emissaris
submarins, perquè com he dit abans, tenint 1.350 milions
d’euros més crec que algun pressupost o alguna partida sí que
tindria el Govern per millorar els emissaris submarins i, si no,
fer més terciaris. El segon punt insta el Govern de les Illes
Balears perquè tots els emissaris submarins compleixin els
requisits per poder abocar al medi marí, perquè com pot ser
que, dels 47 emissaris, només n’hi hagi 18 d’autoritzats? Amb
la resta, què passa, què els passa, a aquests emissaris? No
acompleixen les condicions fisicoquímiques? Perquè això es
considera que és un delicte penal, o sigui... I, què fa el
Govern? No està fent res.

I el tercer punt en què s’insta el Govern de les Illes Balears
que destini una part dels ingressos provinents de l’impost
turístic sostenible a la millora de depuradores, emissaris i
dessaladores de les Illes Balears.

Açò és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. S’han presentat conjuntament pels
grups parlamentari MÉS per Mallorca, Socialista i Podem
Illes Balears les esmenes RGE núm. 1322, 1323 i 1324/19.
Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gallardo, per un temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda al Partit Popular a la preocupació pel medi marí i
especialment a la diputada que presenta la PNL, ja que va ser
directora general de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes
Balears a l’anterior legislatura i de la qual no recordam cap
mesura en aquest sentit.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Entrant a la PNL, en primer lloc es diu que els emissaris
submarins han protagonitzat innumerables situacions de crisi
per trencament, per mal funcionament o per la mala qualitat de
l’aigua abocada, aquesta afirmació podem dir que és falsa; que
el problema, en tot cas, no ve dels emissaris, sinó del mal
funcionament d’algunes de les depuradores o de la no
separació de les canonades de les aigües pluvials i fecals a
nivell municipal que fan que la depuradora en alguns casos no
pugui tractar correctament el cabal que li arriba i, per tant,
l’afluent que treu no és de qualitat.

Per tant, els emissaris en si no són el problema, sinó que
són la solució.

En el cas de la Platja d’En Bossa, que ha citat, el problema
no venia de l’emissari en si, sinó que eren els difusors, que és
un tema molt puntual de la depuradora.

Llavors, també podríem usar, per exemple, que a la
legislatura passada no es va invertir pràcticament ni un sol
euro de cànon en noves inversions el que va fer que municipis
del mateix color polític que el Govern, com Palma, volguessin
fins i tot retornar la depuradora a l’executiu econòmic,
autonòmic, perdó.

En aquesta legislatura aquesta situació s’ha revertit i s’hi
inverteix un 56% més que a la legislatura anterior i s’ha creat
un nou contracte de manteniment que s’avança als possibles
problemes d’obsolescència i que no serveix només per anar
arreglant el que falla amb pedaços, que és el que s’intentava
fer a l’anterior legislatura, sinó que es preveuen possibles
problemes de futur.

En aquesta sentit, hi ha una sèrie d’obres previstes, que són
prou importants, i que val la pena entrar el detall. En el cas de
Palma, el Govern ja ha fet feina amb l’ajuntament i s’ha
compromès amb EMAYA a una inversió de més de 30 milions
d’euros en dues actuacions de depuració que permetran reduir
en més d’un 70% la contaminació de les aigües que s’aboquen
a la mar durant els  episodis de pluja intensa. Això suposarà
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evitar que cada any unes 500 tones de contaminants acabin a
la mar.

En el cas d’Eivissa..., en aquest cas l’emissari evidentment
sí que estava obsolet i patia trencaments des de feia anys, i
l’obsolescència de la depuradora d’Eivissa feia que l’afluent
que transportava no fos de qualitat. El govern anterior va
mentir als ciutadans eivissencs respecte de l’emissari de
Talamanca, va assegurar que tenia partida i projecte  per
executar-ne un de nou quan era totalment fals.

Aquest govern ha solucionat un problema històric i a més
amb un nou emissari que respecte la posidònia, gràcies a la
tècnica utilitzada per a la seva construcció ja que perfora de
manera horitzontal.

Tot i això, mantenim que la solució final per Vila és la
nova depuradora que està executant el ministeri.

Un altre punt de la PNL que voldríem discutir és el que diu
que en l’actualitat a les Illes Balears hi ha 46 emissaris
submarins dels quals només 18 tenen autorització
d’abocament segons la Direcció General d’Ordenació del
Territori. Aquesta afirmació demostra un clar desconeixement
de la tramitació d’un emissari i més..., en aquest sentit
l’autorització final dels emissaris la dóna la Direcció General
de Territori a través de Litoral, però és el ministeri, en
concret la Demarcació de Costes qui dóna el vistiplau en ser
la competent en domini públic marítim i terrestre.

És en aquesta administració, en la qual hi ha un embós, la
que impedeix la legalització final dels emissaris existents i
projectats. És per això que aquest govern de les Illes Balears
ha demanat celeritat a Costes per començar a tancar
expedients oberts, cosa que no podem dir que fes el govern
anterior.

Finalment, entrant a les transaccions que demanam i per no
menjar-me el temps, al primer punt en què demanau que “el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla plurianual per a la millora dels
emissaris submarins”, consideram que, atès que ja es fa una
millora dels emissaris submarins, seria més correcte demanar
que es continuïn millorant els emissaris submarins. En cas de
no acceptar aquesta transacció nosaltres no hi podríem votar
a favor, perquè ABAQUA només gestiona 24 dels més de 200
emissaris que existeixen a les Illes Balears, la resta de qui han
de tenir autorització és de Costes i és la Demarcació de
Costes qui tramita la legalitat dels emissaris ja que ha de donar
el vistiplau (...) domini públic marítim i terrestre, com he
comentat abans.

En tot cas, ABAQUA ja té al seu full de ruta l’adequació,
construcció de 19 emissaris i no es pot fer un pla anual perquè
no cada any es compte amb el vistiplau de Costes per executar
adequacions o millores que, per la regla de tres que fa la
diputada, continuarien essent il·legals perquè no... Costes té
un embós i no acaba d’aprovar-los.

Al segon punt, nosaltres consideram que és millor que
digui: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar perquè els emissaris submarins
acompleixin els  requisits per poder abocar al medi marí”.
Això afectaria més la Conselleria de Territori, que és qui dóna
les autoritzacions d’abocament terra-mar que no Medi
Ambient, qui només gestiona 24 dels més de 200 emissaris
que hi ha a les Illes Balears.

I el fet..., el que si que vull remarcar molt és que el fet que
falti algun informe no vol dir que l’emissari no estigui en
condicions i que afecti la salut, com ha comentat la diputada
del Partit Popular, simplement és que falta un informe i estan
embossats a Costes del ministeri.

I sobre el tercer punt, simplement voldria recordar que
això que vosaltres dieu ecoestafa o  això, aquest impost de
turisme sostenible ja ha destinat aproximadament en el que
duim de legislatura uns 50 milions d’euros a sanejament,
depuració i abastament. Per tant, si considerau que n’hi ha
d’haver més, crec que podríem canviar i acceptar la transacció
que proposam i dir “continuar destinant una part dels ingressos
provinents de l’impost de turisme sostenible”, perquè ja es
destinen doblers a aquest tema.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. A continuació, també per a la
defensa d’aquestes esmenes, té... intervé per part del Grup
Parlamentari Socialista l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En la anterior legislatura
se dejó de invertir por completo en saneamiento y depuración.
Esto ha hecho que los problemas se hayan multiplicado en ésta
y aun así la gestión de este govern para solventar y mejorar
estos problemas ha sido muy notable, de hecho, ha sido tan
notable que se ha invertido un 56% más que en la anterior
legislatura revirtiendo la situación que se encontró este
govern. 

Como ya se ha comentado, la situación en Palma, el
Govern y el Ayuntamiento han trabajado, se ha adquirido un
compromiso con EMAYA para una inversión de más de 30
millones en actuaciones de depuración que permitirán reducir
en más de un 70% la contaminación de las aguas que se vierten
al mar.

En el caso de Ibiza, pues comentarle que el emisario estaba
obsoleto, este govern... el govern anterior, como ya se ha
dicho también, mintió diciendo que tenía partida, mintió
diciendo que tenía un proyecto y nada de esto era así.

Fue este govern quien, por cierto, trabajando desde varias
consellerias y varias direcciones generales de forma
transversal, lo digo por lo de que usted se dedicaba a la pesca,
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no hace falta quedarse mirando sólo a los peces, se puede
actuar en otras áreas, quien con la declaración de urgencia
resolvió este problema histórico del emisario de Talamanca
con un nuevo emisario que cumple con los criterios de
protección de posidonia y del medio ambiente.

La autorización final de los emisarios la da la Dirección
General del Territorio a través de Litoral, pero es el
ministerio, en concreto Demarcación de Costas, el que da el
visto bueno al tener la competencia en dominio público
marítimo-terrestre. Desde el Govern, pues, se seguirá
pidiendo celeridad a Costas para poder cerrar los expedientes,
cosa que por cierto  tampoco hicieron ustedes desde el PP
cuando estaban gobernando.

En cuanto a la referencia que hacen de la ecoestafa, como
ha dicho, para mí lo que es una estafa es que ustedes que no
creen en el impuesto turístico sostenible no hagan otra cosa
que dedicarse a decirle al Govern en qué tiene que invertir las
partidas de este impuesto porque... directamente es que no
creen en este impuesto con lo cual creo que están
deslegitimados para poder dar consejos sobre a qué destinarlo,
pero -como ya se ha dicho- también ya se hace lo que ustedes
piden en el punto 3 de invertir este impuesto en mejora de
depuración.

Hemos presentado las tres enmiendas conjuntas también,
porque pensamos que el trabajo que se ha hecho para mejorar
este tema en esta legislatura ha sido muy importante y muy
notable, como ya he dicho, y por esto presentamos las
enmiendas, para continuar mejorando, para seguir velando
porque los emisarios submarinos cumplan los requisitos para
poder verter al medio marino y para continuar destinando la
partida de ingresos que provienen del impuesto turístico
sostenible a la mejora de depuradoras, emisarios y desaladoras
de las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Igualment per a la defensa
d’aquestes esmenes, intervé per part del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears el molt Hble. Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bones tardes altra vegada. Debatem
avui sobre depuració, sobre aigües residuals i està molt bé, i
així es pot tenir un poc més d’informació sobre aquest tema
i aclarir unes quantes qüestions que s’han comentant per part
de la diputada del Partit Popular, de la Sra. Mercadal. Ha dit
algunes falsedats, com que aquest Govern no ha invertit res en
emissaris, cosa que no és certa i que, com molt bé ha explicat
el Sr. Gallardo, hi ha hagut inversions en millora d’emissaris.

El problema s’enfoca molt a la qüestió dels emissaris,
però el problema, com molt bé ha dit la Sra. Mercadal, no és
només dels emissaris, que és cert que hi ha emissaris que
necessiten un condicionament, una renovació i molts es varen
construir abans que hi hagués una legislació i necessitassin

autorització, tal vegada sigui aquesta la raó per la qual no tenen
autorització, a més de les competències del Govern balear,
sinó també la importància que té que tenguin una bona
depuració d’aigües residuals i el més important és la separació
entre pluvials i aigües residuals, que hi ha municipis que han
d’invertir o han de trobar finançament per intentar solucionar
aquest problema que és molt greu. 

Com molt bé s’ha dit, a Vila hi ha hagut molts de
problemes a l’estiu per vessaments al port, a Maó i Es Castell
quan hi ha pluges hi ha problemes de vessaments’abocaments
d’aigües residuals al port perquè no dóna a l’abast la
depuradora, però no és una qüestió de l’emissari en si, de la
construcció de l’emissari, que és una infraestructura
necessària i que fa que l’impacte sigui menor, perquè sinó
s’hauria de fer el vessament als barrancs o directament al
torrent. I el que caldria seria reutilitzar aquesta aigua, de
vegades no és possible per la qualitat que té l’aigua i no és
possible reutilitzar, però hem d’anar cap aquesta solució, més
enllà de parlar d’emissaris sí o emissaris no. Moltes vegades
els emissaris són necessaris i sí és cert que s’han de fer en
unes condicions adequades. 

I també m’afegesc al que s’ha comentat, benvinguts el
Partit Popular que estan a favor que hi hagi un impost de
turisme sostenible, o ecotaxa, per què? Perquè no derogaran
aquest impost, estan d’acord que hi hagi inversions ambientals,
que hi hagi inversions en millores tant de depuradores, en
aprofitaments, en abastiments, en qüestions prioritàries per a
aquestes illes com és el recurs de l’aigua i tan limitat. I
entenem que estan d’acord que es facin aquestes inversions
quan ho demanen ells.

I per part nostra hem presentat les esmenes, com s’ha
comentat, per matisar la qüestió respecte que sí s’ha fet molta
feina en aquesta qüestió i s’ha de matisar que hem continuar
millorant i vetllar perquè es faci en les condicions adequades.

I quant al punt tercer, sí que és fals el que es comenta per
l’explicació, tal i com està redactat no ho sembla, però sí que
l’explicació de la defensa de l’esmena, sí que s’ha comentat
que no s’ha fet cap inversió en emissaris, cosa que és fals. I li
recoman a la Sra. Diputada del Partit Popular que vagi a la
pàgina web de transparència on hi ha tots els projectes
d’imposts de turisme sostenible, en total entre els anys 2016,
2017 i 2018 hi ha un total de 108 projectes i si va al cercador,
posa emissari, posa EDAR, inicials d’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals, trobarà uns quants projectes en relació al
tema que tractam avui. I n’hi comentaré alguns, per exemple hi
ha un projecte per al col·lector i emissari terrestre de l’EDAR
d’Andratx; també hi ha l’ampliació i millora del tractament de
l’EDAR d’Inca, de l’estació depuradora d’Inca; un projecte de
remodelació i millora de l’EDAR de Camp de Mar; un
projecte d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Porreres,
i també hi ha projectes relacionats amb infraestructures
hídriques.

Per tant, com que no s’ha dit la veritat en aquest punt, sí
que estem en contra de votar el tercer punt al qual hem
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presentat l’esmena, si no s’accepten les esmenes presentades.
I els dos punts primers no tenim problema en votar a favor.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pertoca ara el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El
Pi donarà suport a aquesta iniciativa. I quan sent els partits de
la majoria tenc la sensació, si em permeten la llicència,
després de veure els titulars de la premsa que surten cada
estiu, que és com aquell metge que surt del quiròfan i diu
“l’operació ha anat molt bé, però el malalt ha mort”. Vostès ho
fan tot beníssim, però la platja està plena d’aigua bruta que
s’aboca. No ho sé, una mica de crítica. 

Que estic d’acord amb vostès que la Sra. Mercadal també
s’ha passat de la seva llicència, perquè és impossible que un
Govern durant quatre  anys no faci res en depuració, això ja
seria..., evidentment també s’ha excedit en aquest aspecte.
Però jo crec que és evident que s’ha de millorar el tema de la
depuració.

I fer un pla plurianual, sincerament no he entès les seves
excuses: que hi ha un embós a Costes, bé, es pot fer un pla
plurianual que estarà condicionat per Costes, però es pot fer
un pla, no acab de veure quina justificació és aquesta per no
voler fer un pla plurianual, no ho entenc. Que Costes ho fa
molt malament? Molt bé, però vostès poden fer el seu pla i
evidentment aquest pla estarà subjecte al que passi amb
Costes, però vostès poden tenir una previsió, una planificació,
no hi ha cap problema.

I el que ja m’ha semblat el súmmum, sincerament, és que
vostès, en el punt segon, han vengut a dir, que, com que falta
un informe, no és que no estigui bé, però falta un informe, no
passa res. Supòs que aquesta obra que vostès han aturat a la
Serra de Tramuntana, com que li falta un informe, també deuen
trobar que està bé. És que no acab de veure la seva
argumentació, perquè que falti un informe no és una cosa
menor a una autorització, no és cosa menor, és una cosa prou
substancial i prou important. De fet, vostès mateixos acaben
d’aturar una obra a la Serra de Tramuntana perquè li falta un
informe. És que és així.

Per tant, sincerament he vist moltes pilotes fora per no
donar suport a una iniciativa que intenta en positiu avançar en
una problemàtica que tenen les Illes Balears.

Que el Partit Popular no hagi donat suport a l’impost de
turisme sostenible, no li impedeix poder opinar sobre l’impost
de turisme sostenible. Vostès hi ha multitud de coses a les que
no han donat suport, de les quals en parlen contínuament i

tenen tot el seu dret a parlar-ne, només faltaria!, però és que,
és clar, és com si vostès no poguessin parlar del lloguer
turístic perquè l’han prohibit, vostès tot el dia parlen del
lloguer turístic i, a més, estan súper satisfets de la seva
prohibició. Per tant, tot el dia li donen a això.

Jo crec que són arguments molt pobres per no voler donar
suport a aquesta iniciativa del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió, per un temps de deu minuts. Per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol la suspensió de la sessió o si podem
continuar? Podem continuar.

Bé intervenció aleshores del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc volia donar
les gràcies al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES per donar-nos suport a aquesta iniciativa. La veritat és
que, com molt bé ha dit el Sr. Melià, el que ha fet el Govern
del pacte és cercar una excusa per tal de no aprovar la
iniciativa que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i
posar tres parauletes i així quedar bé i, si jo no l’acceptava en
representació del Grup Parlamentari Popular, ja així tenen
l’excusa ideal per dir que no.

Quant al Sr. Martínez, li vull demanar, a veure d’aquests
doblers que s’han aconseguit, s’han recaptat de l’impost de
turisme sostenible, o de l’ecoestafa, millor dit, quants n’han
dedicat realment a temes de depuració?, quants?, exactament,
del total, quants?

(Remor de veus)

50 milions, però no m’ha dit del total... Bé, però des del
Grup Parlamentari Popular sempre hem estat, sempre hem
estat partidaris que si s’ha de posar aquest impost que sigui per
a millores realment necessàries. I el problema que tenim a les
Illes Balears, sobretot, i en el que hem d’invertir més és en
temes de depuració, perquè és el problema d’ara, del segle
XXI, i més quan hi ha un tema de canvi climàtic, que hem
d’aprofitar l’aigua que no aprofitam, que en tiram un 80% a la
mar, i açò no és de rebut a dia d’avui. I si hem de ser pioneres
per unes coses açò és primordial, perquè açò afecta la vida del
medi marí, de les persones, i de..., o sigui, de l’ecosistema en
sí. Per tant és primordial invertir més doblers en temes de
depuració.

Quant a la Sra. Limones, si tan bé ho ha fet per què s’han
trencat emissaris?, s’han hagut de tancar platges tant a Eivissa
com a la Platja de Palma? Si tan bé ho fan, com a govern tenen
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una estrella matutina, si tan bé ho feis, per què?, per què s’han
produït totes aquestes coses?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Açò..., no, no, no, açò són excuses de mal pagador; l’únic
que és cert..., l’únic és que no volen acceptar la proposta que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular, eh? Per què?, per
què?, si s’han viscut tants d’episodis de trencaments i de... mal
estat de les platges, per què? Hi ha d’haver alguna cosa més.

Quant al Sr. Gallardo, senyor..., a veure, la resposta que em
va adreçar la Direcció General de Territori jo no en tenc cap
culpa; no és un argument, com molt bé ha dit el Sr. Melià, no
és un argument que falti l’informe. Jo vaig demanar una
documentació i se’m va dir que dels 47 emissaris només n’hi
ha 18 d’autoritzats. És el que m’han dit i ho tenc per escrit, i
vostè també hi té accés; per tant no em cerqui ara on no els
convé, o sigui, hi ha un problema, no s’està fent res i se li ha
de posar solució.

Per tots aquests motius consider primordial aquesta
proposició no de llei. Puc acceptar en el sentit que, o sigui,
quan vaig escriure la proposició no de llei no és que no fessin
res de res de res, en cap moment no era aquesta la intenció,
però és que ja s’hauria d’haver fet molt més i s’hauria de fer
molt més, tenint 1.350 milions d’euros més, perquè si
estiguessin com nosaltres ens ho vam trobar és que és molt
difícil quan no tens doblers.

Per tant des del Grup Parlamentari Popular no acceptam
les esmenes que han presentat els diversos grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Passem aleshores a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 9970/18.

Vots a favor?

Vots...

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Podem votar per punts? O es vota sencera?

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

No hi ha cap inconvenient a votar per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam aleshores a la votació del punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9970/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda rebutjada, 5 vots a favor; 6 en contra. Rebutjat.

Votació del punt número 2.

Vots a favor? 

Unanimitat; aprovat. 

Votació del punt número 3.

Unanimitat.

Bé, queden aprovats i rebutjats els punts corresponents de
la Proposició no de llei RGE núm. 9970/18, relativa al Pla de
millora dels emissaris submarins.

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