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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 1677/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a construcció i finançament
d’una nova estació de bombeig de l’estació depuradora d’aigües
residuals d’Es Migjorn Gran; i RGE núm. 1678/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de
transport públic al port d’Eivissa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1677/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a construcció i
finançament d'una nova estació de bombeig de l'estació
depuradora d'aigües residuals d'Es Migjorn Gran.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1677/14, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. El sistema de conduccions de
sanejament que hi ha al municipi d’Es Migjorn Gran fa que el
sistema de pluvials estigui connectat amb el sistema de
sanejament, de clavegueram, perquè així es va recomanar pels
tècnics d’ABAQUA en el seu moment, quan es va construir la
primera..., bé, l’ABAQUA, els tècnics de la conselleria o del
Ministeri de Medi Ambient, en aquell moment encara no existia
l’ABAQUA com a tal, però els tècnics finals de recursos hídrics
van recomanar aquest sistema de construcció perquè la
depuradora que es feia a Es Migjorn Gran era de llacunatge i
necessitava un gran proveïment d’aigua per fer-la funcionar.

El creixement demogràfic d’Es Migjorn ha coincidit amb
una nova depuradora, que en aquest moment ja no és de
llacunatge sinó del sistema més convencional que hi ha a les
Illes Balears de tractament de residus, però el creixement
urbanístic diguéssim que ha fet que les canonades dels serveis
de sanejament no donin prou i quan plou, quan plou amb
intensitat, vessin, vessin d’una manera bastant notable, vull dir
que fa que..., no només pels problemes de salubritat, sinó
d’estètica i de neteja dels carrers, de la via de sortida d’Es
Migjorn Gran cap a Sant Tomàs, cap a la urbanització de Sant
Tomàs i de Binigaus, a la costa sud de Menorca, fa així que
tengui un aspecte absolutament deplorable, amb tot de restes de
residus que van per les clavegueres, restes habitualment
sanitaris, fan que l’aspecte sigui lamentable.

Fa temps que l’Ajuntament d’Es Migjorn, per unanimitat de
tots els seus grups, insisteix en la necessitat de resoldre aquest
problema. Aquest problema té diferents solucions possibles però
sembla que tot apunta que, atès que l’estació de bombeig és la
que genera aquest problema, perquè és la que realment pateix el
colAlapse, aquesta estació de bombeig està dintre d’una nau
industrial construïda per l’Institut de Desenvolupament
Industrial de les Illes Balears en temps del president Jaume
Matas, aquesta estació de bombeig que està construïda dintre

d’aquesta nau que és de titularitat municipal, fa que també emeti
gasos i fa que aquesta nau sigui difícil d’utilitzar més que per a
magatzem de coses inservibles.

Açò fa pensar, fa recomanar a tothom, i així ho consideren
tots els grups municipals i els tècnics municipals, que la millor
solució és construir una nova estació de bombeig a uns terrenys
que l’ajuntament té, es posaria d’acord amb els veïns i el posaria
a disposició de l’ABAQUA per poder construir, o qui consideri
la Conselleria de Medi Ambient, per poder construir aquesta
nova estació de bombeig.

Així tenim que dia 29 de març de 2012 ja els grups
municipals s’entrevistaven amb el president del consell, Sr.
Tadeo, que es comprometia a mitjançar amb el Govern per
aconseguir ajudes econòmiques per al projecte de què estam
parlant. Els diaris, els dos diaris que en aquells moments hi
havia a Menorca, lloaven la unitat dels grups municipals, que
govern i oposició anaven junts de la mà a veure el Sr. Tadeo per
tal d’aconseguir aquesta qüestió d’interès especial per al
municipi, petit municipi però evidentment de gran importància
turística per a Menorca.

Així mateix dia 8 de febrer de 2013 tots els municipals
s’entrevistaven amb el Sr. Company, conseller de Medi
Ambient, que al principi, per les informacions públiques i així
com afirmen tant el portaveu del Grup Socialista com l’alcalde,
com també el portaveu del Grup Popular, el Sr. Verdú, es va
comprometre primer a redactar el projecte i posteriorment a
construir una nova estació de bombeig. Açò era el febrer de
2013.

Passat el temps, a finals de novembre, amb les plogudes de
finals de novembre tornava a vessar d’una manera important
aquesta depuradora i l’alcalde demanava urgència, urgència al
Govern per resoldre aquest problema, i el Govern li contestava
que la qüestió era competència d’Es Migjorn, perquè la solució
en aquell moment, la resposta que donava públicament a través
del mitjans el Govern era que el que s’havia de fer era separar
les dues xarxes, diguéssim la de sanejament, la d’aigües fecals,
i la dels pluvials. En principi enteníem que el conseller s’havia
compromès el mes de febrer anterior a construir aquesta qüestió.

Veim que, segons els pressupostos de l’ABAQUA
d’enguany, diuen que es farà un important esforç per poder
actuar en una sèrie de projectes imprescindibles per a la nostra
comunitat autònoma, prioritzant aquells que tenen una
incidència sobre el turisme, atesa la importància del turisme a
les nostres illes. Evidentment per a l’illa de Menorca Sant
Tomàs és una zona turística de primer ordre, d’alta qualitat, i
evidentment que la carretera que hi du accés estigui a vessar
moltes vegades de residus fecals evidentment no ajuda gens a la
imatge turística.
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Així mateix en els objectius per a 2014 de l’ABAQUA ens
diuen que un dels seus objectius en matèria hidràulica és la
promoció i construcció d’obres i instalAlacions de sanejament i
depuració d’aigües residuals, incloses les relatives a conducció
d’aquestes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de
vessament, és a dir, que dins els objectius de l’ABAQUA hi
casa perfectament aquesta qüestió.

Per altra banda des del Grup Socialista, en els pressupostos
de l’any 2013 i els pressupostos de 2014, hem solAlicitat que
amb caràcter finalista s’incorpori una partida a l’ABAQUA de
500.000 euros per tal de resoldre aquest problema, cosa que el
Grup Popular cada any ha votat que no. Recursos, n’hi ha;
només de l’adjudicació que ha fet el Govern de la depuradora de
Ferreries, segons s’ha informat, la baixa d’obra ha estat
d’1.300.000 euros, quan amb 300.000 possiblement n’hi hauria
prou per resoldre aquest problema d’Es Migjorn; és a dir, que
només gastant una part menor de l’estalvi que s’ha generat amb
la licitació de la depuradora de Ferreries es podria resoldre
aquest problema.

Jo per tant solAlicitaria als grups, per resoldre aquest
problema de salubritat i d’imatge turística també del municipi
d’Es Migjorn Gran, atès que hi ha unanimitat de tots els grups,
que el Govern entengui que ha de ser una qüestió prioritària;
primer la redacció, evidentment, del projecte; després la
construcció d’una nova estació depuradora, i finalment resoldre
el problema d’aquestes canonades amb la solució que
l’ABAQUA trobi tècnicament més adient. Si no ho volen fer la
salubritat, ni no ho volen fer per la imatge turística, almanco
facin-ho per no fer quedar malament el Sr. Company, que és una
persona de paraula i va dir que ho faria; encara no ho ha fet però
ara em semblaria molt malament que vostès desmentissin els
compromisos públics del Sr. Company votant en contra
d’aquesta proposta.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Pel part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda, diputades i diputats. Per part del Grup
Parlamentari MÉS anuncii el nostre suport a aquesta iniciativa,
que imaginam que ve o que intenta reflectir, recollir, donar
resposta a un problema que ve de l’evolució mateixa del sistema
de sanejament a Menorca, que tot i que en el passat ha resultat
un avanç objectiu el tema de passar que hi hagués nou EDAR,
cada urbanització, Sant Tomàs, amb la seva..., que n’hi hagués
una sola a Es Migjorn Gran, com a garantia per a la depuració
d’aigües ha estat una cosa positiva, però està clar que hi ha
moltes mancances, encara, i que evidentment aquesta confusió,
per posar-hi un qualificatiu, entre la xarxa de pluvials i la xarxa
de fecals fa que hi hagi un problema que no és només estètic,
que és un problema mediambiental, i que a part del que es veu
hi ha el que no es veu, i són els vessaments al torrent, i al final
això vol dir als aqüífers i a la mar, també.

Per tant és un problema al qual s’ha de donar resposta i que,
a part d’aquest compromís del Sr. Company, del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de l’any passat;
d’aquest compromís, pel que es veu unànime, o aquesta
demanda unànime per part dels diferents grups polítics a
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran, jo crec que hi ha el
compromís també del conjunt del Govern de les Illes Balears,
que vull recordar que en el pressupost d’enguany, per vendre’ns
d’alguna manera les bondats del pressupost de la comunitat
autònoma per al 2014 una de les coses que se’ns va dir que el
que contemplarien i prioritzarien serien inversions productives,
apuntant específicament a inversions com la que planteja
aquesta proposició no de llei.

Per tant tenim un problema; se li ha de donar una resposta.
Pensam que el que es planteja amb aquesta proposició no de llei
és una qüestió bastant de sentit comú, i si a més hi ha un
compromís polític, doncs que es dugui endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Llufriu, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
sistema de sanejament i depuració en alta d’Es Migjorn Gran és
gestionat per part de l’Agència Balear de l’Aigua des del mes de
febrer de l’any 2003, data en què s’inauguraren les obres. 

Aquestes infraestructures donen servei als nuclis de població
d’Es Migjorn Gran i de Sant Tomàs. Binigaus, Sr. Borràs, que
vostè coneix tant bé com jo, és una platja verge, no té
sanejament. Les aigües residuals del nucli d’Es Migjorn Gran
són impulsades cap a l’estació depuradora des de l’estació de
bombeig existent a la sortida del poble. La ubicació d’aquesta
estació de bombeig va ser aprovada per l’ajuntament durant la
tramitació i l’execució de les obres abans esmentades. Tant
l’estació depuradora com l’estació de bombeig són
independents, i, Sr. Diputat, contràriament al que vostè
manifesta, l’estació de bombeig no és necessària per al bon
funcionament de la depuradora -la depuradora funcionarà bé o
malament per altres causes-, tal com vostè assegurava en el
primer paràgraf de la proposició no de llei.

El funcionament d’aquesta instalAlació es pot qualificar de
correcte sense incidències remarcables. Únicament sí que cal
destacar que durant els episodis de pluja intensa, tal com es diu
a la proposició no de llei, es produeix l’arribada de cabals punta
superiors a la capacitat nominal de les bombes, si bé es tracta
d’episodis puntuals derivats del fet que la xarxa municipal no és
separativa, i tota l’aigua de pluja del poble va a aquesta estació
de bombeig. Aquest (...) important és remarcar que només té
problemes quan plou, ja que la xarxa de pluvials està
connectada a la xarxa de clavegueram, fet prohibit i que, a més,
és competència municipal arreglar-ho. S’ha de dir que
l’ordenança d’ús de la xarxa de clavegueram municipal
prohibeix l’abocament d’aigües pluvials de qualsevol
procedència. 
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Al llarg dels anys 2006 i 2007 l’Institut de Desenvolupament
Industrial, l’IDI, va dur a terme les obres del polígon industrial
del poble, que suposaren la construcció de la totalitat de naus
industrials existents a dia d’avui. A pesar de les reunions i els
avisos reiterats realitzats des de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental que no es realitzés aquesta actuació,
l’estació de bombeig quedà a l’interior d’una nau industrial que
és propietat de l’ajuntament i que s’utilitza com a magatzem
municipal. O sigui, Sr. Diputat, que l’estació de bombeig era
primer que la nau, i l’ABAQUA va dir a l’ajuntament -se’n
recorda vostè de qui governava en aquells anys?, els mateixos
que ara en demanen una de nova a una altra ubicació- que no es
construís, es va dir a l’ajuntament que no es construís, que no la
deixàs dins la nau industrial, ja que duria problemes futurs, i
l’ajuntament no en va voler fer cas.

Posteriorment hi ha hagut diverses peticions per part de
l’ajuntament perquè l’agència assumís el finançament del
trasllat del bombeig a una nova ubicació, amb un pressupost
d’uns 200.000 euros, malgrat les recomanacions que se li van
fer en el seu dia que no es construís la nau. En diverses reunions
dutes a terme entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental i l’ajuntament ha quedat clar que la solució d’aquest
problema és separar les aigües pluvials de les aigües residuals.
Per part de l’ajuntament no volen fer aquesta separació, ja que,
tal com diuen, és molt complicat i suposa anar a molestar els
vesins perquè facin aquestes obres de separació.

A més també s’ha dit a l’ajuntament que no es disposava de
pressupost per dur a terme aquestes obres de canvi d’ubicació
d’aquest bombeig. Dia 6 de febrer del 2014, fa poc temps,
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran ha enviat un escrit a
ABAQUA on diu literalment que “no hi ha inconvenient perquè
des del mateix ajuntament i amb el nostre pressupost es dugui
a terme el canvi d’ubicació de l’estació de bombeig. Vist que
l’ajuntament en els propers dies signarà un conveni per a la
cessió del solar i es farà càrrec de dur a terme l’execució de
l’obra amb la pertinent despesa, vist que aquest ajuntament no
disposa d’enginyer municipal...”; segueix. Li he de dir que per
part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
a través d’ABAQUA, un dels propers projectes a redactar serà
així el d’una estació de bombeig nova en Es Migjorn Gran.

A més, a la proposició no de llei es diu que el conseller
Company es va comprometre a la redacció, durant el 2013, d’un
projecte, i que en el 2014 construiria l’estació de bombeig, cosa
aquesta darrera que és totalment falsa. 

Per tant, Sr. Diputat, referent al primer punt de la seva
proposició no de llei, queda clar que l’ABAQUA redactarà
aquest projecte, per la qual cosa no té sentit votar a favor una
qüestió que ja està prevista. En referència al segon punt de la
seva proposició, l’ajuntament s’ha compromès a finançar i
executar la nova estació de bombeig, tal com es veu a l’escrit de
6 de febrer de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran dirigit a
ABAQUA; per tant també hi votarem en contra. I pel que fa al
tercer punt, queda clar que els problemes del sistema de
depuració d’Es Migjorn Gran no són causats pel sistema de
depuració, vénen per culpa, vénen donats per culpa de la xarxa
de clavegueram, i aquesta, Sr. Diputat, vostè també ho sap bé,
és una competència municipal. El nostre vot pel que fa a aquest
punt també serà contrari.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. No sé per què m’ho esperava. Jo tinc
clares moltes coses. Evidentment conec Binigaus i Binigaus és
una platja verge i no té sanejament, però per arribar a Binigaus
les persones passen per la carretera on hi ha les restes fecals, hi
tot el que sobra a les canonades de la depuradora, i per a més
inri, Sra. Diputada, ja que és una platja verge, que vostè n’ha
cantat les virtuts, més hauríem de tenir en compte intentar que
els que la vagin a veure no se’n duguin una impressió d’entrada
tan espectacular com trobar papers de wàter, excrements i coses
per l’estil que suren per damunt una carretera.

Si es va fer, i ho he dit, en el moment que es va fer la
primera depuradora es va fer aquest sistema de connectar els
pluvials a la depuradora, va ser perquè així ho van indicar els
tècnics dels quals ABAQUA ara és hereva, és a dir, no s’ho va
inventar ningú, perquè varen ser els tècnics de recursos hídrics,
de sanejament, que van en aquell moment recomanar aquesta
qüestió. 

Ítem més. Qui va construir, vostè ho ha dit però llavors ho
ha mesclat amb l’ajuntament, qui va construir les naus
industrials va ser l’IDI, l’IDI. Sí, i el delegat de l’IDI a Menorca
en aquell moment, president el Sr. Matas, es deia Joan Carles
Grau, actual diputat pel Partit Popular a les Corts Generals, un
senyor que seu devora la Sra. Fabra, que era el que aplaudia
quan ella deia allò als aturats, que jo no ho puc repetir aquí,
aplaudia “que se’n vagin...”, el que els va dir la Sra. Fabra,
aquest senyor va ser el que va construir la nau sobre l’estació de
bombeig. I precisament com que s’havia de quedar una nau
l’ajuntament en compensació es va quedar aquesta perquè era la
més inservible de totes, i per açò se la va quedar l’ajuntament i
per açò és municipal, no per voluntat municipal sinó per decisió
del Sr. Grau, de l’IDI.
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La solució que vostè proposa, que l’ajuntament desviï els
pluvials, evidentment és una solució plausible, però és una
solució que implica, vostè ho sap perfectament, contribucions
especials a tots els veïns d’Es Migjorn, supòs que n’és
conscient, que per resoldre un problema de salubritat,
mediambiental i d’imatge turística en Es Migjorn causat per
decisions de quan es va construir la depuradora de llacunatge
haurem d’acabar repercutint els costos als vesins. I açò que
havien de baixar els impostos. Açò o fer rogatives perquè no
plogui, és l’altra solució que tenim, però crec que les rogatives
perquè no plogui, si són absurdes perquè plogui perquè no
plogui encara ho serien bastant més.

Continuarem, per tant, en Es Migjorn amb el mateix
problema etern de les canonades de sanejament, que vessen
cada vegada que plou amb una certa intensitat. El Sr. Company
podrà tornar a Menorca a extasiar-se amb la contemplació
bucòlica de les vaques, es podrà continuar extasiant en veure
com els padrins, com diu ell, i els néts junts surten a pista a lluir
les vaques, però els excrements que veuran els turistes no seran
precisament els d’aquestes vaques de concurs frisones, sinó que
seran excrements humans surant per damunt la carretera que du
a una platja verge com Binigaus.

I evidentment, a més, el Sr. Company haurà faltat a la
paraula, no diré que una vegada més, deixem-ho en què aquesta
vegada haurà faltat a la paraula. I evidentment la solució també
haurà posat en un paper ben galdós al president del Consell, qui
es va comprometre no només amb el batle, sinó amb els
portaveus del Partit Popular del Migjorn per cercar una solució
a través del finançament del Govern a aquest problema. 

I que la responsabilitat de superar els pluvials de sanejament
sigui municipal, no és la condició que impedeixi la intervenció
del Govern, perquè evidentment el Govern pot intervenir encara
que sigui davant una competència d’una altra administració. Ho
ha fet de manera important en qüestions de molt més calat, per
tant, en una qüestió petita com aquesta naturalment ho podria
fer, no hi ha cap inconvenient per fer-ho, és una qüestió de
voluntat i decisió política. No hi ha voluntat política, no hi ha
ganes de resoldre el problema, seguirà surant la porqueria per
molts d’anys a Es Migjorn Gran, perquè evidentment
l’ajuntament és un ajuntament petit, el més petit de Menorca, no
té capacitat per escometre aquestes obres per si mateixos i no
pot fer repercutir tampoc, els importants costos i més en la
situació crítica que viu el municipi, com la resta de Menorca, no
pot fer repercutir aquestes obres damunt del seus habitants.

He acabat presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1677/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Abstencions cap.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1677/14, relativa a construcció i finançament d’una

nova estació de bombeig de l’estació depuradora d’aigües
residuals d’Es Migjorn Gran.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1678/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de
transport públic al Port d'Eivissa.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 1678/14, presentada per Grup
Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de transport
públic al port d’Eivissa.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies Presidenta. Començar dient que en la comissió
d’aquesta tarda substitueix el diputat Sr. Jaume Carbonero.

Esper que aquesta iniciativa parlamentària tengui una
visió..., com a mínim es miri amb una mica més de
benevolència per part de la resta de grups d’aquesta cambra.
Sobretot perquè afecta un tema o, com a mínim, un indret de
l’illa d’Eivissa que és molt sensible, no és que sigui sensible
pels seus valors ecològics avui en dia, sinó per tot el que
representa i que ha representant durant prop o més de 20 anys
que va costar posar-nos d’acord la ciutadania d’Eivissa amb
totes les obres i reformes que es van fer al port d’Eivissa, per
tant, només que sigui per aquests 20 anys que vam tardar a
posar-nos d’acord, a veure si ara també fóssim capaços d’arribar
a acords perquè aquestes obres que van costar tant, sobretot
socialment, puguin tenir, com a mínim, estiguin com a mínim
de cara a la ciutadania en les millors condicions.

Per això crec que convendria començar dient que
l’ordenació del port d’Eivissa ha constituït una tasca llarga,
feixuga i que a hores d’ara encara no està acabada. Fa més de 20
anys que el tema del port ja era primera pàgina d’actualitat
d’Eivissa. En aquell moment l’autoritat portuària havia permès
un punt de degradació molt considerable en el port d’Eivissa.
No sé si vostès el recorden, però tot anava a parar a la zona de
la marina; a la zona de la marina hi anava..., la zona de la
marina és la part antiga de la ciutat d’Eivissa que dóna al port.
Per tant, en aquest indret, d’un gran valor històric per a la ciutat
i per a tota l’illa d’Eivissa, hi anaven a parar tots els passatgers,
tot el trànsit, totes les mercaderies i tot el combustible. Per tant,
era un punt de degradació i òbviament també molt perillós.

Per tant, què passa? Tothom tenia clar que el port no podia
continuar d’aquella manera, que s’havia de canviar, s’havia de
cercar una solució, per tant hi havia una urgència a l’hora
d’ordenar d’una forma mínimament racional el principal port de
l’illa d’Eivissa. Jo crec que tothom recorda a Eivissa que no hi
havia gaire consens però de com arreglar aquest indret, i aquest
era el problema, d’arribar a consensos entre tots; vam tardar 20
anys en arribar a un consens, de vegades és una mica trist quan
es mira en perspectiva els anys que s’hi varen dedicar.
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Per tant, sí que és cert que..., i com que ho record molt, tenc
molt present que es van haver de fer molts encaixos dificultosos
per poder arribar a acords fins aconseguir la remodelació del
port que ha generat tots els canvis de la imatge de l’entrada a
l’illa d’Eivissa. I crec que de manera molt especial tothom, però
també els més proteccionistes en aquell moment, varen cedir,
tothom va cedir, però també els més proteccionistes varen cedir
perquè es poguessin garantir uns estàndards de seguretat
acceptables i perquè el port quedàs ordenat d’una manera
mínimament racional. És a dir que hi hagués uns estàndards de
seguretat per a l’illa d’Eivissa, per al port d’Eivissa i per a la
ciutat d’Eivissa, però també perquè tocava que hi hagués uns
estàndards de qualitat per a tota l’entrada de passatgers que
entren a l’illa d’Eivissa per la façana marítima.

També s’ha de dir per a la vostra informació, la qual supòs
que també coneixeu, que ara per ara encara hi ha desacords amb
la manera que s’ha d’acabar de reordenar tota la part de la zona
del Martell, tota la zona de la Marina, però bé, això serien ja...,
entraríem aquí en uns altres temes. Però bé, com a conseqüència
de totes aquelles discussions i dificultosos acords en les
successives ampliacions del port d’Eivissa, s’han acabant
establint dos nous molls a la part nova de Botafoc, al voltant del
dic es va construir en aquells moments. Per tant en aquests dos
molls, ja fa més d’un any, serien aquests dos darrers anys que ja
es troba en ple funcionament i és allà on arriben totes les línies
marítimes de mercaderies, de passatgers que uneixen el port
d’Eivissa amb Palma, amb Barcelona, amb València, amb
Dènia, és a dir, amb els ports del nostre territori més proper.

Amb la remodelació que es fa del port d’Eivissa, es trasllada
a l’àrea del Botafoc, teòricament havia de servir per millorar la
qualitat de servei, és a dir, per arribar a aquells estàndards de
qualitat que es van pactar i que es van negociar i, per tant, també
per racionalitzar el conjunt del port d’Eivissa, tot i treure la
mercaderia, els passatgers del port vell i per tant convertir el
port vell en l’obertura de la ciutat a la mar una altra vegada.

El moll nou, el Botafoc, allà on desembarquen tots els
passatgers de totes les línies navilieres que entren a Eivissa, no
fa falta dir les xifres dels turistes que hi passen cada any, durant
tot l’any, es troba situat devers 3 quilòmetres del centre de la
ciutat d’Eivissa. De manera que es necessita transport per poder
accedir a la ciutat, o simplement per sortir còmodament de
l’àrea del port del Botafoc, sigui dit entre parèntesi, també el
transport privat ho té difícil per poder arribar-hi. Òbviament els
senyals de prohibit el pas, que tant els agrada instalAlar a
l’Autoritat Portuària a tots els indrets dels ports de les Illes
Balears que són sota la seva jurisprudència en són una bona
manifestació, i així és difícil entrar-hi amb vehicles privats, però
no diguem ja amb vehicles públics, perquè no hi són.

Per tant, a allò que feim referència que seria de desitjar, que
hi hagués una línia d’autobús públic, una línia de servei públic
que connectàs aquesta estació marítima del Botafoc amb les
parades que hi ha al centre de la ciutat, al voltant de l’estació
marítima d’Eivissa i Formentera. Són autobusos que utilitzen
els passatgers d’aquestes dues estacions marítimes i per tant
entenem que no pot haver-hi una línia de transport públic que
sigui com ara, que diríem que és anònima, perquè no està
senyalitzada enlloc, no existeixen les parades. Per tant, tots els
passatgers que arriben amb aquell estàndard de qualitat de 20
anys de negociar, encara dol més veure que tots els passatgers

continuen arribant, els milers de turistes, i arriben a aquell
descampat enmig del port de Botafoc, i no hi ha cap indicació
d’on s’han de dirigir a 3 quilòmetres del centre de la ciutat i per
tant, no crec que toqui, si hem de seguir treballant per a aquesta
imatge de la ciutat d’Eivissa, que Autoritat Portuària tengui
aquestes instalAlacions en aquestes condicions.

Per tant, aquesta iniciativa va en aquest sentit, en el sentit
d’instar l’Autoritat Portuària perquè posi remei, que crec que li
pertoca, i que no té cap excusa ni una per mantenir aquest indret
de l’entrada de la ciutat d’Eivissa en les condicions en què es
troben avui dia. Per tant, pens que és una iniciativa d’una gran
senzillesa però pens que afecta massa gent i afecta la imatge de
la ciutat d’Eivissa.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, gràcies. Molt breu, manifestar també el suport del Grup
Parlamentari MÉS a aquesta proposició no de llei la qual
planteja una qüestió molt senzilla, demanar a les
administracions competents que senyalitzin en condicions una
qüestió que no està ben senyalitzada. Està clar que el trasllat del
port al dic de Botafoc, o el transport de viatgers i mercaderies
ha ocasionat un cert caos, des que es va posar en funcionament
el passat mes de juliol; hi ha hagut queixes per part dels usuaris,
les quals s’han corregit, també és cert, amb el tema de ser allà
sobretot el juliol i l’agost i el setembre a ple sol haver d’esperar;
la manca de senyalització que assenyala aquesta proposició; la
manca de cadires també fins i tot, a un moment donat o de bancs
per asseure, amb una infraestructura que és molt bèstia, si em
permeten l’expressió, en relació amb els serveis que llavors
dóna tant de cara als residents com de cara als turistes.

Una qüestió que per al nostre grup parlamentari s’hauria
pogut evitar si ports com el d’Eivissa o el de Palma o molts
altres estiguessin en mans de l’administració autonòmica i dels
consells, que haurien de poder oferir una gestió molt més lligada
a la realitat, i que moltes vegades conservar determinades
competències -ahir mateix teníem un debat en aquest parlament,
per exemple, sobre la Llei de reforma local, hi ha ministeris
pràcticament que es guarden una competència per justificar
l’existència del ministeri, i la Demarcació de Costes n’és un
exemple molt clar i que, a més, a les Illes Balears, jo sempre ho
repetesc, ens afecta molt especialment. Igual que preocupa a
aquest grup també què passarà i com es remodelarà, amb la
mateixa lògica de què es poden reproduir problemes similars,
amb la part antiga del port, diguem, que ara ha quedat
descongestionada, però que properament doncs patirà també tot
un procés de remodelació.
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Com els deia, de totes maneres és cert que s’ha posat remei
a determinades coses, però que s’ha de fer més, així com
planteja aquesta proposició. Jo ara fa mesos que no vaig a
Eivissa, però sí que li volia demanar a la proposant, i
plantejaria, si es confirmàs aquesta qüestió, i els altres grups hi
estiguessin d’acord, una esmena in voce, una de les queixes
relacionada justament amb el tema de l’autobús que connecta
aquesta infraestructura, aquest port, aquest moll amb Vila, és
bastant precària, i que ara una de les queixes..., pràcticament,
perquè això no ho diu la proposició, li plantejaria una esmena,
si es confirma que, a més, això és així, perquè els vull recordar
com de cutres varen ser les declaracions del portaveu
d’l’Autoritat Portuària quan se li va demanar sobre aquest tema,
i va dir: “Es una empresa privada que se ofreció a dar este
servicio y les hemos autorizado para operar en el puerto”.
Això crec que és una manera un poc precària, per dir-ho d’una
manera suau, de gestionar un servei que hauria de ser públic. 

Jo crec que ni les companyies que operen ara mateix en el
port d’Eivissa perden doblers amb l’activitat d’aquest port, ni
amb l’activitat que desenvolupa en aquest port, ni l’Autoritat
Portuària amb el port d’Eivissa tampoc no hi perden doblers. Jo
crec que podria ser perfectament un servei que fos gratuït. I els
plantejaria un afegitó al final del text de la proposició per
demanar que aquest servei fos gratuït i de qualitat, per
connectar, diguem, el port amb la ciutat, com una transferència.

Independentment què s’accepti això o no, doncs avançar el
suport del nostre grup a la proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
primer lugar desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
sumarnos a la preocupación expresada por la Sra. Marí Mayans
respecto al estado de señalización de las dos paradas de las línea
de autobús que une la estación marítima de Ibiza con el dique de
Botafoc, todas ellas dentro de las instalaciones del puerto de la
ciudad de Ibiza.

El brindar a los ciudadanos de nuestras islas, así como
también a todas personas que eligen visitar la isla de Ibiza, de
unas instalaciones y unos servicios de calidad, consideramos
que ha de ser algo fundamental y prioritario para cualquier
administración pública y deber de los representantes políticos de
estas islas defender que así sea.

La linea de autobús que une la estación marítima con el
dique de Botafoc es una línea que opera dentro de la zona de
ámbito del puerto de Ibiza y es por tanto administrada por la
Autoridad Portuaria. Esta línea es operada en concesión
temporal por una empresa privada y por ello, desde el Grupo
Parlamentario Popular, entendemos que es esa empresa la que
tiene que hacerse cargo de la señalización y mantenimiento de
las paradas de dicha línea.

No obstante, como ya le he indicado, compartimos su
preocupación y entendemos que tanto la señalización, como el
mantenimiento de las paradas de esta línea, se han de mejorar.
Y por ello, apoyaremos instar a la Autoridad Portuaria a que
indique a la empresa concesionaria que ha de realizar todos los
trabajos indicados en esta proposición no de ley que hoy
debatimos.

Por puro tecnicismo le presento una enmienda in voce, para
que modifique los términos de su proposición, para que en ésta
se inste únicamente a la Autoridad Portuaria y no también al
Consell de Ibiza o al Govern balear, como usted indica, ya que
éstos no tienen competencias en esta linea de autobús en
particular.

Por todo ello, con la máxima voluntad de alcanzar acuerdos
que beneficien a la isla de Ibiza, le anuncio que votaremos a
favor de su proposición no de ley, con la confianza de predecir
que usted aceptará la enmienda in voce que le propongo.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies Presidenta. Li demanaria un recés just de dos
minuts per parlar una mica de les dues esmenes in voce dels dos
grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, han arribat a un acord tots els grups?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. També..., just deixi’m, a tall
d’introducció, per les referències que feia el representant de
MÉS, dir que aquest parlament ja va aprovar en el seu moment
una altra iniciativa, que també la va presentar aquesta diputada,
que feia referència a les estacions marítimes que hi havia
previstes a tota l’ampliació del port d’Eivissa i que aquestes...
les condicions que havien de tenir i per les quals s’havien de
regir les estacions marítimes, n’hi anaven cinc noves estacions
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marítimes al port d’Eivissa, es va aprovar també per unanimitat
de tot aquest parlament i es varen acordar també amb Autoritat
Portuària perquè eren unes estacions marítimes amb uns
estàndards de qualitat, d’integració al medi, etc., que tan de bo
es respectin en el moment en què s’hagin de fer. Per tant, potser
seria convenient algun dia tornar a recuperar aquella proposició
no de llei i tornar-la fer arribar a Autoritat Portuària.

Però bé, dit això, li llegiríem com ha quedat el text: “El
Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears a senyalitzar de manera ben visible i clara la línia
de transport públic, especialment als llocs de parada de
l’autobús que uneix l’Estació Marítima de Botafoc amb la
d’Eivissa i Formentera, tot i indicar-hi els horaris del transport,
amb les millors condicions econòmiques i de qualitat del
servei”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem que queda aprovada per unanimitat la Proposició
no de llei RGE núm. 1678/14, relativa a senyalització de
transport públic al port d’Eivissa.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bona tarda.
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