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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

31 d'agost del 2016

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI POPULAR, Juan Manuel LAFUENTE I MIR,
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Elaboració d'un Pla Balear de dotació i millora de les xarxes de clavegueram.
Contingut de la iniciativa :
En la debatuda i recentment aprovada Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'Avaluació d'Impacte
Ambiental de Illes Balears (BOIB de 20 d'agost), mitjançant la seva Disposició Final Cinquena, es
procedeix a la modificació de la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març
d'ordenació i ús del sòl, establint un nou termini transitori per a la dotació de clavegueram a nuclis
urbans que manquen de l'esmentada infraestructura.
La responsabilitat i la competència en la dotació de les xarxes de clavegueram recau en els
Ajuntaments, conformement a la normativa reguladora de les administracions locals, si bé s'han
de tenir en consideració una seguit de consideracions:
- La complexitat tècnica i jurídica que suposa l'elaboració dels corresponents projectes a causa de
les diverses situacions en què es troben les zones on s'han d'executar.
- Les elevades quanties de les inversions necessàries per executar les infraestructures
necessàries.
- Les necessàries inversions de connexió entre els nuclis urbans i les estacions depuradores, i per
tant la coordinació amb l'administració autonòmica.
- Adequació de les estacions depuradores perquè puguin assumir correctament increments de
cabal per ser tractades correctament.
Deixar la solució del problema només en mans dels Ajuntaments de les Illes, suposa no afrontar
realment la problemàtica, i ajornar una vegada més la seva solució.
Es tracta d'una problemàtica que afecta al conjunt de la Comunitat Autònoma i, per tant, és
necessària la coordinació administrativa i tècnica entre els Ajuntaments, Consells Insulars i
Govern Balear.
D'altra banda, la quantia de les inversions necessàries, que no només hauran de realitzar els
Ajuntaments, sinó també el propi Govern Balear per a les connexions fins a les depuradores, i les
millores d'aquestes, fan necessari que la recerca del finançament, també es realitzi de forma
conjunta i coordinada, més tenint en compte que el propi Govern podria tramitar a través del Banc
Europeu d'Inversions (BEI) i dins del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI) que
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expressament té previst com a potencials beneficiaris les inversions en infraestructures de millora
mediambientals.

I és per aquest motiu, que el Grup Popular, presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que lideri, coordini i
executi conjuntament amb els Consells Insulars i Ajuntaments un Pla d'Inversions de dotació i
millora de clavegueram en els nuclis urbans de Balears a fi de complir el previst en la Disposició
Transitòria Quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març d'ordenació i ús del sòl, conformement a la
seva modificació plantejada en la Disposició Final Cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d'agost del
2016, d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que s'impliqui en la recerca de finançament
necessari per poder executar materialment les infraestructures necessàries que es derivin de
l’esmentat Pla.

Juan Manuel LAFUENTE I MIR
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