Número 112 ¦ 26-05-2022
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
…però en Castella-La Manxa hi ha un acord unànime de tots,
de tots…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
I ací, en volta d’estar amb el govern valencià i amb els
regants en esta postura, que és la raonable, vostés estan ací
tots…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
…fent una guerra, i això ens fa perdre.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Queda clar, tant la pregunta com la resposta.
Passarem a la següent pregunta, que formula la il·lustre dipu·
tada Estefania Blanes a la consellera d’agricultura i desenvo·
lupament rural.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Blanes León:

Pàg. 6111
del Port d’Alacant, i que és un problema de salut pública a
la ciutat. Aquestos abocaments tenen lloc pel desborda·
ment del clavegueram en certs carrers i parcs, i també pels
33 punts d’abocaments, 6 en el barranc de les Ovelles i els
altres 27 directes a la mar, dos d’ells directes al dic marí de
Tabarca.
Es tracta d’una depuradora que porta provocant aquestos
abocaments sense autorització des de 1995. L’ajuntament
ha sol·licitat la regulació, a l’abril del 2019, mitjançant
l’expedient VERMAR/075. Nosaltres creiem, des del nostre
grup, que l’autorització de l’activitat requereix que es
complisca amb la llei, i aprovar aquest expedient, tal com l’ha
presentat l’ajuntament, suposaria que quede tot com està
i continuar contaminant de manera impune. Perquè no es
preveuen les mesures necessàries per a evitar el deteriora·
ment ambiental que estan provocant.
Són molts els informes que adverteixen de les conseqüèn·
cies, els informes, com vosté sap, sobre Protecció de recur·
sos pesquers, el de la Subdirecció General de Biodiversitat
Terrestre i Marina del Miteco, de l’Autoritat Portuària
d’Alacant, Síndic de Greuges, Servei Provincial de Costes,
del Seprona, la Universitat d’Alacant, també des de l’institut
ecològic del litoral, etcètera. Igual que també són nombro·
ses les al·legacions que s’han presentat per part d’entitats
veïnals i ecologistes advertint que aquesta situació ja ha
arribat a un punt insostenible, tant des del punt de vista
mediambiental com també de la salut pública.
També són dècades ja d’abocaments, i creiem que aquest
expedient s’ha de resoldre d’alguna manera ja, denegant els
projectes que ha presentat l’ajuntament per tal d’incomplir
la normativa d’abocaments a aigües residuals. I obrint, això
sí, un nou expedient, i que instem l’ajuntament a presen·
tar eixe projecte que sí que reculla les mesures neces·
sàries per a evitar els abocaments. Perquè les infraestructu·
res i les solucions existixen, i les sabem, i són, per exemple,
la d’instal·lar trams de la xarxa separativa, també es poden
instal·lar els tancs antitempesta o els depòsits de retenció
estratègics a l’estació de bombeig d’aigües residuals, com
també seria necessària una nova depuradora a Sant Vicent
del Raspeig per tal de poder repartir aquestes aigües resi·
duals i industrials.
I, per descomptat, el que pensem que és urgent és
l’execució del conveni entre la Generalitat, l’EPSAR i
l’ajuntament, que va ser al desembre del 2019, per tal
d’executar eixes infraestructures de millora. Perquè ja va
caducar un conveni i el que creiem que no ens podem
permetre és que caduque aquest.

Bona vesprada, consellera.

D’altra banda, la meua companya Beatriu, al maig de 2021,
va fer unes preguntes i la seua conselleria ens va dir que
estaven esperant una sèrie de reunions amb les entitats
implicades i també estaven esperant rebre informe de la
Direcció General de Costes per tal de vore quins eren els
passos que anaven a seguir per donar eixa solució a aquest
expedient de la sol·licitud de regulació dels abocaments.

Els abocaments procedents de l’estació de depuració
d’aigües residuals del Racó de Lleó són un greu problema
que afecta directament l’hàbitat prioritari protegit de les
prades de posidònia, al LIC i ZEPA de l’espai marí de Tabarca,
de la Xarxa Natura 2000, però també afecta al funcionament

Per tant, atés que ha passat ja un any, i tenint en compte
que s’està acreditant aquest tipus d’abocaments sense trac·
tar per part de l’ajuntament, nosaltres el que li preguntem és
què té previst o quan té previst el Consell resoldre aquest
expedient d’autorització dels abocaments de la depuradora

Gràcies.
Bé, bona vesprada ja a totes, senyories.
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del Racó de Lleó i l’autorització per a l’ocupació del domini
públic marítim terrestre d’aquesta.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, també per acoblarse al temps concedit.
Li contestarà la consellera. Quan vosté vullga, consellera.

Pàg. 6112
d’indústries d’una aigua que no deuria arribar, d’acord?, que,
per cert, això és un sancionador –vull dir, això esteu acostu·
mats els que esteu en els municipis–, doncs bé, eixe projecte
de millora que ja està encarregat a Tragsatec, són més de
sis-cents mil euros per a redactar les obres de millora de les
EDAR i, després, òbviament, d’eixa bassa que agafaria eixes
aigües, eixos 20 hectòmetres cúbics, i els reintroduiria en el
sistema Vinalopó i Riegos de Levante, d’acord?
El ministeri, que coneix la problemàtica, perquè vosté ho
sap que la direcció general de costes, el ministeri també està
damunt d’este tema, que és un problema, ha decidit dotar de
recursos del fons de recuperació estos projectes i, per tant,
tenim la Generalitat que ho redactaria…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies.

Consellera.

Com vosté sap, de fet, li hem fet una proposta a l’Ajunta·
ment d’Alacant per part de la Generalitat, per part de la
conselleria, que té accions per part de la Direcció General
d’Aigua i per part de l’EPSAR per a tindre un projecte d’abo·
cament zero, que seria l’objectiu en eixes dos depuradores,
Monte Orgegia i Rincón de Léon. No solament per a deixar
d’abocar a la mar 20 hectòmetres cúbics en les condicions, a
més, en què s’aboquen, sinó, òbviament, per a poder reuti·
litzar, depurar en condicions eixes aigües i poder reintrodu·
ir-les en l’Alacantí i en el Baix Vinalopó amb el sistema reg.
D’acord.
Ahí hi ha una cosa que vosté ha dit, i és…, allò de l’Ajun·
tament d’Alacant és el cas més flagrant que hi ha en tot el
territori valencià, li ho he de dir amb tota la sinceritat del
món. No han resolt un problema que conduïx a estar en una
situació complicada. Perquè nosaltres hem d’autoritzar l’abo·
cament, però és que eixe abocament no està en condici·
ons, però de cap de les maneres. Però no està en condicions
no sols per desbordaments que puguen haver-hi, és que l’ai·
gua que arriba a la depuradora, la conductivitat de l’aigua,
la qualitat d’eixa aigua, és d’uns nivells que freguen, anem a
dir-li, la legalitat, ho deixem així. D’un hàbit industrial, que
ho té identificat l’Ajuntament d’Alacant i que és el compe·
tent d’actuar. A la depuradora no deuria arribar eixa aigua.
Això d’entrada. Perquè, clar, nosaltres no és que estem
depurant correctament o no eixa aigua; és que com arriba
amb les condicions que no deuria arribar de ninguna de les
maneres, el sistema no pot donar una aigua amb una qualitat
que després el seu vessament, l’abocament estiga en condi·
cions òptimes. I estem vora mar. I és que als veïns i veïnes
els causa un perjuí insuportable. Però, òbviament, els danys
ambientals que se generen són també insuportables.
Davant d’això, nosaltres assentàrem…, de la falta d’iniciativa
i de mirar a altre costat d’un problema que no és nou, eh?,
que és prou històric i que no s’ha volgut per part del govern
d’Alacant posar fre, vam decidir assentar a la taula l’ajun·
tament, assentar a la taula l’empresa que té l’ajuntament,
que té el servei i, per tant, dir-los: ací la part, òbviament, de
les aigües que arriben a la depuradora hem de fer la inver·
sió que toca. Nosaltres ja ens encarregarem, a més, que la
depuradora estiga en les condicions òptimes perquè eixa
aigua…, llevat òbviament de la introducció que es fa per part

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
…tenim el ministeri que ho pagaria. I qui mos falta? L’actor
principal del problema, l’Ajuntament d’Alacant i el Partit
Popular.
Aixina que, efectivament, nosaltres tenim eixe pla d’aboca·
ments zero i jo crec que hui hem de deixar palés que l’Ajun·
tament d’Alacant ha de solucionar ja de manera decidida un
problema en estes depuradores. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, passarem, senyories, a la penúltima pregunta
que formula l’il·lustre diputat Pedro Ruiz a l’honorable
consellera d’innovació i universitats.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ruiz Castell:
Moltes gràcies, president.
Bona vesprada, consellera.
El passat mes de setembre, el president de la Generalitat
i la seua predecessora al capdavant de la Conselleria
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital van
presentar formalment a Castelló la Fundació de la Comunitat
Valenciana d’Investigació d’Excel·lència, coneguda pel seu
acrònim en anglés, ValER.
Una institució orientada a desenvolupar un programa de
captació i retenció de talent basat en experiències d’èxit;
en particular, la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats, l’ICREA, la qual va iniciar el seu camí en 2001 i
a partir de la qual s’han creat durant aquests anys altres

