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Servei de Comunicació i Divulgació Institucional 

 

 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL 
Dimecres, 15 de novembre de 2017. Sala Verda. 

 

L’ordre del dia de la Comissió de medi ambient i ordenació territorial 

del Parlament de les Illes Balears celebrada avui horabaixa, contenia el 

debat i la votació de dues Proposicions no de llei.  

 

I 

La primera d’elles, presentada el Grup Parlamentari Popular, relativa a la 

canvi d´ubicació de la central elèctrica de Gesa-Endesa de Maó, i 

defensada per la diputada Margaret Mercadal, ha estat APROVADA amb 

la incorporació de dues esmenes del Grup Parlamentari Socialista de 

modificació de tots els punts. Aleshores la PNL aprovada ha quedat 

redactada de la manera següent: 

 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d’Espanya a, 

d´acord amb el govern de les Illes Balears, procedir al canvi del 

combustible emprat com a font generadora d´energia actualment a la 

central tèrmica del port de Maó(fueloil) per gas natural abans de 2020. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d´Espanya a, 

d´acord amb el govern de les Illes Balears, impulsar les mesures 

necessàries per tal que Menorca, d´acord amb els acords de Paris, 

assoleixi l´objectiu d´emissions zero l´any 2050. 

 

Intervencions 

 

Durant el debat s’han presentat 2 esmenes a la PNL, presentades per part 

del Grups Socialista, i defensades per Damià Borràs. El grup proposant ha 

acceptat les esmenes del Grup Socialista. 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=111731&camp=high
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Al torn de fixació de posicions han intervingut: David Martínez (Podem), 

Josep Mª Ferrà (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les 

Illes) i Patricia Font (MÉS per Menorca). 

 

Votació 

 

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent 

APROVADA (amb la incorporació de les dues esmenes) per UNANIMITAT. 

 

II 

La segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears relativa a la reducció de l´abocament 

d´aigües depurades a través d´emissaris submarins a la badia 

d’Alcúdia i defensada pel diputat Josep Melià, ha estat APROVADA amb 

el text següent: 

 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears 

a estudiar la possibilitat de l'ampliació de qualsevol de dues de les 

depuradores existents (Santa Margalida i Son Serra de Marina) en un 

radi de set quilòmetres de Can Picafort per tractar les aigües residuals 

de Can Picafort possibilitant així la reutilització de les aigües tractades 

i cercar totes les alternatives possibles (reg, recàrrega d’aqüífers, etc) 

per evitar l'abocament d'aigües residuals tractades o sense tractar a la 

Badia d'Alcúdia. 

 

Intervencions 

 

Durant el debat s’han presentat 2 esmenes a la PNL, presentades 

conjuntament per part dels Grups Socialista i MÉS per Mallorca, defensades 

per Josep Mª Ferrà i Silvia Limones. El grup proposant ha rebutjat les 

esmenes proposades. 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=112356&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=112356&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=112356&camp=high
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Al torn de fixació de posicions han intervingut: Rafel Nadal (Populars), 

David Martínez (Podem) i Patricia Font (MÉS per Menorca.  

 

Votació 

 

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent 

APROVADA per UNANIMITAT.  

 

Ordre del dia  

 

Àudio de la Comissió 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=12052
https://www.youtube.com/watch?v=RkWHshH36Wc

