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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió i en primer
lloc els demanaria si es produeix qualque substitució.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sara Ramón.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, president, Jaume Font substitueix Maria Antònia Sureda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença del Sr. Joan Crespí i Capó.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Joan Crespí i Capó, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam
la benvinguda. 

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts, aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu, el grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg. 

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervindran de major a menor, tret
del grup a què pertany la Presidència del Govern el qual
intervindrà en darrer lloc. El diàleg que tendrà lloc entre els
portaveus i la persona compareixent ha de discórrer de tal
manera que quedin salvaguardats el secret professional, el
respecte a la intimitat i a l’honor de les persones, la clàusula de
consciència i la resta de drets constitucionals. 

Per acabar aquesta qüestió preliminar únicament hem queda
manifestar que el compareixent Sr. Joan Crespí i Capó haurà de
tenir present el que disposa el punt 3 de l’article 502 del Codi
Penal que prescriu el següent: “el qui convocat davant una
comissió parlamentària d’investigació falti a la veritat en el seu
testimoniatge serà castigat amb la pena de presó de sis mesos
a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Començam la sessió. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Crespí, benvingut a aquesta comissió d’investigació de les
carreteres d’Eivissa, ve aquí vostè en condició de director
general, que ho va ser, de Recursos Hídrics en aquesta
comunitat autònoma adscrit a la Conselleria de Medi Ambient. 

Han passat per aquí persones relacionades amb aquesta
matèria, el Sr. Ramis d’Aireflor i altres i ens varen donar la

seva opinió en relació amb qüestions que possiblement avui
també es posin de manifest en aquesta comissió, però en
qualsevol cas jo, sí que és cert que poca cosa tenc per
preguntar-li perquè pocs dubtes em queden sobre la
responsabilitat que vostè tenia, com la va exercir, com la va
desenvolupar i com, finalment, han acabat les coses, que crec
que ha estat de forma satisfactòria.

Per tant, li farem preguntes genèriques en relació amb tot el
procés al seu conjunt, possiblement la resta de grups
parlamentaris vagin més al detall, cercant no sabem molt bé
què, però en qualsevol cas vostè estarà obligat a contestar les
seves preguntes encara que... finalment ens condueixin a poc,
que així serà.

Bé, entrem al que és el fons de la qüestió. M’agradaria
saber, Sr. Crespí, des de la Direcció General de Recursos
Hídrics que vostè ocupava i de la qual era el màxim
responsable, d’aquell departament, que em digués si es varen
emetre tots i cadascun dels informes que eren preceptius
relacionats amb les execucions d’aquelles obres, tots aquells
informes que eren pertinents a fi que aquelles obres s’acabassin
executant d’acord amb les previsions que des de la seva
conselleria es posaven posant de manifest.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Gràcies, en primer lloc voldria explicar, supòs que tothom
ho sap, que això són coses que varen passar fa dotze anys més
o manco, o sigui que amb detall... molts de detalls ni els record.

Jo he pogut recordar moltes coses basant-me en... replegar
una sèrie d’expedients i d’acord a això contestaré el que jo
record, vull dir, jo per exemple si parlam de la carretera de
l’ampliació de l’aeroport, l’ampliació de l’accés a l’aeroport
d’Eivissa sé que des de la Direcció General d’Obres Públiques
va arribar docum..., o sigui, un projecte de traçat perquè la
direcció general nostra informàs sobre la nostra competència
sobre aquest tema i sé que, per exemple, va sortir un informe
desfavorable de la Direcció General de Recursos Hídrics cap a
Obres Públiques en què deia que era desfavorable mentre no se
solucionassin una sèrie de traves que el tècnic que firmava
l’informe explicava detalladament.

Sé que, per exemple, aquest mateix projecte després va anar
a la Comissió Balear de Medi Ambient, primer a la ponència
tècnica i va tenir els informes favorables dels tècnics i
posteriorment de la comissió permanent, també per unanimitat,
hi varen votar a favor amb una sèrie de condicions que, el que
havia de complir aquestes condicions, lògicament ja no depenia
de la Conselleria de Medi Ambient, sinó de la institució o
l’organisme que executava aquell projecte, s’havia de cuidar de
fer el projecte constructiu o reformar el projecte constructiu
d’acord amb les recomanacions que se li feien des de, en aquest
cas, la Conselleria de Medi Ambient i del Comitè Balear de
Medi Ambient, i el projecte constructiu havia de replegar...
havia d’introduir les modificacions que li posaven, i la
responsabilitat que això es fes i la vigilància ambiental
corresponent era de l’òrgan substantiu, en aquest cas el que
construïa les carreteres.

No sé si li he contestat.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí, crec que m’ha contestat el que, precisament, li
demanava. Recorda vostè si aquest informe, que es va emetre
amb resultat negatiu, estava relacionat directament amb les
obres de drenatge del nou accés a l’aeroport?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Sí, precisament... bé, supòs que vostès els tenen, aquests
documents, parlava precisament aquest informe que hi havia
uns dos... uns punts que s’havien d’arreglar i era bàsicament el
tema del drenatge. Jo, com pot entendre, no estudiava aquests
projectes, eren els tècnics, els enginyers de camins, canals i
ports de la conselleria, de la direcció general, els que revisaven
aquests projectes, informaven i així com sortien els informes la
direcció general els remetia a l’organisme o entitat que els
havia demanat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Recorda vostè si..., perquè es va arribar a denunciar, si el
resultat d’aquella execució d’aquell drenatge en particular va
tenir alguna afecció al Parc Natural de Ses Salines?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Bé, jo no ho record, entre altres coses, perquè a partir del
2007, a mitjans del 2007 ja no era a la Conselleria de Medi
Ambient i crec, no n’estic segur, però crec que ni estaven
acabades aquestes carreteres quan vàrem partir de Medi
Ambient, per tant, no sé què ha passat després, no sé ni quan es
varen acabar ni si hi ha hagut cap problema posterior, que, en
tot cas, seria responsabilitat de l’organisme que el va... que va
fer l’obra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Idò, efectivament, així és, segons la documentació que a
nosaltres se’ns ha lliurat a aquesta comissió i la realitat és la
que és, justament d’on parlam, d’aquell tram que quedava per
executar, que era precisament d’allà on parteix el drenatge,
diguem, fins a l’aeroport, parlam de quilòmetre i mig
aproximadament els responsables d’executar aquella obra varen
ser, entre altres, la Conselleria d’Obres Públiques dirigida pel
Sr. Carbonero en el seu moment, que varen aprovar un
modificat i a resultes d’aquell modificat la trajectòria de la
carretera és la mateixa, però les característiques de la via són
distintes, distint és també... execució de determinades obres
com podia ser precisament també el drenatge que a partir
d’aquell moment va tardar molt a trobar-se una solució.

Sap vostè si, des del moment en que vostè abandona el seu
càrrec a la conselleria com a director general de Recursos
Hídrics, es va fer el possible perquè aquell drenatge acabàs
executant-se adequadament?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Desconec totalment com va acabar el tema. Jo sé... el que
conec és que la Comissió Balear de Medi Ambient, quan va
emetre el seu informe, al darrer... a uns dels darrers...

condicions, condicionants, posava que el programa de
vigilància ambiental ha d’incloure un control de les obres de
drenatge, OD1 i OD2, de forma que asseguri que el seu cabal
de recollida no produeixi cap afecció sobre el parc natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Jo no sé com va acabar
aquest projecte, no ho sé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Sr. President, no hi ha més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Aitor
Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Bon dia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Mire, no sé cómo se ve el resultado desde una dirección
general, pero desde luego desde la isla de Ibiza, y a juzgar por
cuáles son los resultados en cuanto a las inundaciones que se
producen de forma continua cuando hay lluvias en la zona de
la autopista, pues parece que toda la gestión respecto a la
evacuación de aguas y al drenaje de aguas no ha sido del todo
correcta. No digo que usted sea el responsable, sino que todo
lo que ha llevado el proyecto haya encaminado a eso.

En el informe de..., en el primer informe, en el que se
considera que no reúne las condiciones o que existen problemas
respecto a los drenajes, se resuelve que las afecciones son un
problema complejo, y que dadas las característica de la vía y de
la red de drenaje, pero cabe plantearse su solución con medidas
estructurales, es decir, obras, o con medidas no estructurales,
indemnizaciones a los propietarios afectados.

Bueno, era para ver si recuerda, si nos puede aclarar de qué
trataban esas medidas estructurales, si son las modificaciones
de las obras de drenaje 2 y 3, y cuáles son las medidas no
estructurales y qué indemnizaciones se planteaban en su caso.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

D’aquest tema de què em parla ho desconec totalment,
perquè això és l’opinió del tècnic, perquè aquest informe
realment el firm jo dia 17 d’agost, però com podrà veure és la
transcripció de l’informe dels serveis de construcció d’aquesta
direcció general, de la Direcció General de Recursos Hídrics.
Jo no sé... en aquest projecte lògicament no entrava estudiar els
detalls d’aquesta obra. Jo escoltava el que em deien els
enginyers, i lògicament després traslladava l’opinió dels
enginyers a l’organisme que havia demanat l’informe. Si
trobaven que hi havia un problema s’assenyalava, no
l’amagàvem, no l’amagàvem!, i l’enviàvem explicant què es
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pensava que s’havia de fer, i després en el projecte constructiu
s’havia de fer això. No ens encarregàvem després de mirar el
projecte constructiu com havia acabat, perquè qui se n’havia de
cuidar era l’òrgan substantiu.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Pero, bueno..., indudablemente los técnicos
informan, también, y sobre eso se emite una resolución que es
firmada por usted. ¿Usted no tiene ni siquiera curiosidad por
saber cuáles son las medidas que van a afectar a un proyecto
tan importante para el Gobierno al que usted pertenece, como
para decir que no...?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Vostè... vostè creu que després de dotze anys em puc
recordar d’aquests detalls?, dels centenars de projectes que
vénen?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, pero... yo no le he pedido los detalles...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, no me’n record, no me’n record.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...muy concretos, sino a ver qué medida, como las
modificaciones estructurales...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No me’n record.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...o sobre todo si hay indemnizaciones pecuniarias. Bueno,
pues...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No me’n record que es plantejàs aquest tema
d’indemnitzacions més lluny del que explic aquí. No me’n
record.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Comenta usted que..., bueno, es consciente de
que esta obra comienza o se aprueba, se concede esta obra, se
adjudica sin que exista un informe de Recursos Hídricos
favorable.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni, jo no sé ni quan es va adjudicar. No ho sé, no és
competència meva saber qui i quan s’ha adjudicat. No ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Posteriormente hay otro informe, el 16 de marzo de 2006,
en el que sí que se dicen las modificaciones que hay que hacer.
Yo no sé si es el primer...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Parlam d’una altra obra, no la de l’accés a l’aeroport.
Aquest de 16 de març de 2006, del Sr. Carlos Garau, és de Sant
Antoni a Eivissa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, disculpe, vale. Quizás estoy hablando de otro informe...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...como...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Un altre projecte, una altra obra i unes altres (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No... Me..., de verdad, gracias por la corrección. Es cierto,
es la de Sant Antoni; és cierto, es la de Sant Antoni. Bien, en
cualquier caso está bien saber que en algunas cosas usted
mantiene perfectamente la memoria sobre las fechas en
informes...

(Algunes rialles)

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, de todas formas, en cualquier caso...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni, li puc dir...?, li puc dir una cosa?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...no tengo el otro informe...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Me’n record perquè m’ho he estudiat fa dos dies, però ni
me’n recordava, que existissin aquests informes, eh?, la veritat.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Es consciente usted de si las recomendaciones que
realizaban en el informe de corrección que emitió su dirección
general se llevaron a cabo?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, no sé com va acabar, no ho sé, no ho sé. Més enllà de
recomanar el que s’ha de fer, qui després executa l’obra és el
responsable que es faci el que li han dit, com s’ha de fer,
introduir les modificacions tècniques perquè no hi hagi
problemes. És qui executa l’obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Dentro de...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No és ni la Comissió Balear de Medi Ambient ni Recursos
Hídrics. Recursos Hídrics supòs que intervendria si hi ha
qualque problema després d’executar l’obra, que qui l’ha
executada no l’hagi feta bé o no hagi complit les normes.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Dentro de la Dirección General de Recursos Hídricos, como
una competencia, ¿no tiene una de ellas el deber de vigilancia
de que se cumplan los acuerdos que se trasladan a otro
gobierno, a otra conselleria, perdón?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, em pens..., crec que això no és una de les competències
o no era una de les competències de la Direcció General de
Recursos Hídrics, vigilar que es compleixin els acords de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No es competencia de la Dirección de Recursos Hídricos
que se lleve a cabo lo necesario y lo legalmente previsto para
que la obra se realice de forma correcta?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo crec...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Orientado a todo lo que tiene que ver con los recursos
hídricos.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Crec que no, que la vigilància ambiental és de qui
construeix l’obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

La vigilancia medioambiental es..., ¿entonces la
administración no tiene ningún deber de vigilancia?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

La administración? Sí, però una altra, qui l’ha feta, qui fa
l’obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Otra, otra pero no en Recursos Hídricos, según su...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Recursos Hídrics no va executar aquesta carretera, eh?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero, con ocasión de esta...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Recursos Hídrics no va executar aquesta carretera.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...con ocasión de la construcción de esta carretera, ¿usted tiene
conocimiento de que se han desviado al menos cuatro
acuíferos?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

¿Cuatro acuíferos? Idò en el moment en què vàrem deixar
la conselleria jo no som conscient que hi hagués cap problema.
Si després han sortit problemes, no ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, las trincheras se realizaron mientras que usted estaba...,
o sea, el desvío de los acuíferos se ocasiona como consecuencia
de la realización de las trincheras. La realización de las
trincheras en la carretera de acceso al aeropuerto era en el
momento en el que usted ostentaba la dirección general, no fue
en otro momento. Entonces mi pregunta anterior se refería al
momento ese en el que usted ostentaba esa dirección general.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Idò no li ho puc dir, no ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tiene constancia...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No ho sé. Almenys no tenc constància que hi hagués cap
problema, el temps que jo hi era.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No.
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EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Després no ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Su interlocutor con la Conselleria de Obras Públicas era
Mabel Cabrer o...?, la consellera.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, jo crec que no..., no record haver tengut cap reunió amb
la Sra. Cabrer.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No? Y..., de usted...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

I amb el Sr. Carlos Jover em pens que vaig parlar una
vegada i no era d’aquest tema, no era d’Eivissa, parlàvem d’una
altra cosa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y su interlocutor... ¿Y entonces derivaba todas las
conversaciones que tuviesen que ven con la carretera a su
responsable político superior, es decir, al Sr. Jaume Font, para
conversar con la consellera Mabel Cabrer?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No entenc..., no entenc el que em demana ara.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Si usted..., si su interlocutora no era la Sra. Mabel
Cabrer para hablar con la Conselleria de Obras Públicas,
entiendo que entonces sería su superior político... o sea,
jerárquico político, Jaume Font; ¿sería Jaume Font?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni... però això no funcionava així.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No?, ¿ustedes no hablaban con la conselleria... entre
consellerias? Lo digo porque la señora...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Dels projectes concrets...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, lo digo porque...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...eren els tècnics, eren els tècnics...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, lo digo...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...que parlaven d’aspectes tècnics.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo digo... Sí, hay aspectos técnicos pero hay información.
Entonces lo digo porque la Sra. Cabrer, en marzo de 2007, que
usted sí que estaba todavía en la dirección general, decía que
los desecados de los pozos de Sant Jordi, sí que estaba previsto.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No sé de què em parla..., el pou de Sant Jordi no sé...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No sabe dónde está el pou de Sant Jordi?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No. No me’n record de res d’això.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, en cualquier caso, independientemente, si no conoce
dónde está geográficamente, ¿a qué puede ser debido que la
consellera responsable de la construcción, que no es una
experta en recursos hídricos, declare que ya está previsto ese
deseque de los pozos en esa zona? ¿Usted tiene constancia, le
constaba, sabía que ya estaba previsto...?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No sé de què em parla, la veritat. No me’n record de res.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted durante su ostentación del cargo, ¿ha tenido
constancia, tenía conocimiento de que había problemas de
desecación de pozos en toda la zona de Sant Jordi y San José?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No tenc la més mínima idea del que em parla, de dessecació
de pous, conseqüència d’haver fet la carretera? No sé de què
em parla! Problemes de pous en vàrem tenir a Eivissa, Santa
Gertrudis, que una benzinera es va rompre...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No hay más preguntas presidente. Gracias.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...i va contaminar l’aqüífer. Però d’això que em parla, de
pous que se assecaven per mor de la carretera, jo no record res.
La veritat, no record res.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí. Passam al següent grup parlamentari. Correspon
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Bon dia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia de bell a tothom. Fins i tot l’Interventor de la
comunitat, ha reconegut aquí que en els projectes de carreteres
de les autopistes d’Eivissa, es va com a mínim imprimir
velocitat en el procediment, és a dir, hi havia pressa per acabar
aquestes obres.

Vostè no recorda cap mena de pressió per part de ningú per
fer via pel que fa als tràmits que li pertocaven fer al seu
departament? Com si n’hi va haver altres.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo no record que ningú vengués a pressionar-me per fer via,
o poca via, o fer els ulls grossos, o mirar al costat, o... Jo no
record que ningú vengués a fer pressió de cap classe sobre
aquest tema.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ni tan sols el Sr. Jover, que acaben d’esmentar fa un
moment.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Del Sr. Jover durant aquesta legislatura que parlam, el vaig
veure una vegada en tota la legislatura i no parlàrem d’Eivissa
precisament, eren altres històries que ens duen.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè com ha dit, va fer un informe..., va signar un informe
negatiu, el tenc aquí davant, el setembre de 2004, on
evidentment assenyala tot un seguit de deficiències. Li consta
que es rectificassin aquestes deficiències que assenyalava en
aquest informe?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

En relació a això, jo el que conec és que a la Comissió
Balear de Medi Ambient, que hi va haver dues vegades la
ponència tècnica..., dos acords de la ponència tècnica i dos
acords de la permanent política, pens que era setembre, octubre
i novembre de 2004, que a la segona, al segon acord, sí que es
parla que s’han de vigilar les obres de drenatge, que posa OD1
i OD2, que no sé, perquè no record el projecte com era, que era
una condició que posaven que a través...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si eren obres de drenatge (...).

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...afecció del parc natural.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A qui tocaria segons vostè, assegurar el compliment
d’aquestes condicions que va posar per exemple la Comissió
Balear i que assenyalaven el seu informe?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

A l’òrgan substantiu que és el que executa l’obra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I seria?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...que el projecte constructiu s’adapti al que li ha recomanat
la Comissió Balear de Medi Ambient i la vigilància ambiental
que ha de fer, que també li demana la Comissió Balear de Medi
Ambient. I una altra cosa, que no sé si saben o no, però en
aquell temps 2004 i 2005 l’òrgan substantiu no era obligatori
per a ell d’escoltar el que li deia la Comissió Balear de Medi
Ambient. L’escoltava, però no era obligatori...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però no em referesc a qui tocava marcar les condicions,
sinó a qui tocava assegurar el compliment d’aquestes
condicions? O com a mínim, tenir en compte els criteris que
vostè assenyalava en el seu informe, per dir aquest projecte no
s’hauria d’executar.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo no record que hi hagués cap tècnic de la Direcció
General de Recursos Hídrics ni de Medi Ambient, que anés a
vigilar com s’executaven les obres...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No me mal interpreti, no li deman qui de Medi Ambient,
sinó a quin departament, com a responsable de l’execució de
les obres, tocaria haver mirat, o com a mínim fer cas al seu
informe i als condicionants marcats posteriorment...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Als que realitzaven el projecte constructiu i a qui el
desenvolupa, supòs.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Vostè sap que mesos després, el Ministeri de
Foment va remetre un informe de revisió del projecte que els
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havia enviat el Govern de les Illes Balears, on una de les coses
que diuen, per exemple, a l’apartat sobre climatologia i
hidrologia, és que no hi ha informe de Recursos Hídrics?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

A la conselleria nostra, jo no record...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A l’informe negatiu que vostè va fer, el ministeri diu al
Govern, escolta no hi ha informe de Recursos Hídrics...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

A qui del Govern, perquè jo no record que a la direcció
nostra ens arribés aquest document?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si era el Ministeri de Foment, supòs que al Departament
d’Obres Públiques, comandat per la Sra Cabrer.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Idò no ho sé, ho desconec.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I aquest informe del ministeri, també assenyala un bon
grapat de deficiències pel que fa al drenatge, amb l’advertiment
que hi podria haver inundacions si no es feia res respecte
d’això. Conclusions molt semblants a les que manejava vostè
també en el seu informe, on es parla directament de risc greu
d’inundacions i on vostè signa i conclou que, per resoldre
aquestes afeccions, només hi ha dues vies: o sigui una és
estructural, és a dir, que es modifiqui el projecte d’obra,
qüestions evidentment importants. I l’altra indemnitzacions,
indemnitzacions en el sentit d’expropiacions en el sentit
d’haver de canviar el traçat del projecte per evitar aquest risc
d’inundacions.

Li consta que es fes cas a cap d’aquests dos condicionants?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo crec que al primer sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Al primer sí?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Sí, crec que es va canviar..., es varen introduir canvis del
projecte inicial de traçat de la carretera d’accés a l’aeroport, en
el projecte constructiu, no era el mateix. No era igual.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En quin moment es varen introduir aquests canvis?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Crec que abans del segon informe de la Comissió Balear de
Medi Ambient, crec. Era lògic, així com hi ha les dates dels
documents.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè és conscient...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No me’n record. És a dir, si ho hagués de dir de memòria no
me’n record.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

 ... que per aquestes obres de drenatge que s’havien de fer,
no va ser fins l’any 2009 que es va haver d’aprovar per
urgència a Comissió Balear de Medi Ambient, assenyalant
justament per justificar que s’havia tramitat d’urgència..., que
existia un risc evident de danys a les propietats, podent fins i tot
posar en risc la vida de les persones, per la possible inundació
sobtada de garatges i baixos. Ho dic perquè si es varen fer
modificacions del projecte tècnic..., tot això és documentació
que se’ns ha remès a la comissió, per exemple els informes
sobre les inundacions. A partir del mes d’agost del 2007 ja es
comencen a succeir les inundacions, pràcticament anunciant el
que vostè anunciava en el seu informe si no es feien aquestes
modificacions. Si s’haguessin fet, jo m’imagín que no
s’haguessin produït aquests problemes.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Doncs, no ho sé, no sé com va passar, és a dir, a veure...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè ho ha tengut com a molt clar que es va
modificar el projecte. Si s’hagués modificat el projecte en
relació a allò que vostè assenyalava, no hi hagués hagut aquests
problemes.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Hi ha moltes maneres de modificar projectes, de vegades els
tècnics fan qualque projecte i poden errar els càlculs o es poden
equivocar, o no poden tenir en compte tots els detalls, no ho sé,
no ho sé. El cert és que varen introduir modificacions en el
drenatge, perquè aquests eren modificats, aquests OD1 i OD2
no existien en el principi...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si hi hagués hagut modificacions estructurals, o pel que fa
a les indemnitzacions, que era un poc les dues vies que vostè
assenyalava, si s’haguessin fet, que a nosaltres no ens consta
que es fessin, sinó a posteriori, no s’hauria d’haver tornat refer
el projecte i vostè hauria d’haver tornat informar? Perquè no
ens consta un segon informe seu sobre aquesta qüestió?
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EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, és que a la Comissió Balear de Medi Ambient, a la
ponència tècnica varen informar d’aquestes obres de drenatge.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, de moment no tenc més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Perquè
quedi constància, com fem des d’El Pi en el Diari de Sessions,
sempre tenint el mateix discurs, però que els compareixents són
diferents, els que vénen aquí, i volem agrair al Sr. Joan Crespí
Capó aquesta compareixença.

Però he de dir que des del nostre partit anam revisant i
escoltant totes les intervencions i compareixences, i les
preguntes i la documentació que ens han aportant, i farem les
observacions oportunes, si escau, en el seu moment, i nosaltres
ja vàrem dir que no volíem entrar en aquest tipus d’espectacle
d’una cosa que està estudiada, revisada i investigada, i per tant
trobam que si algú té coneixements o sospita de qualque cosa,
que ho posi en coneixement dels jutjats.

És la nostra obligació ser aquí; per tant hi som i amb molt
de respecte, i escoltam i analitzarem tota la documentació, però
consideram que hi ha altres prioritats en el Parlament que són
més necessàries i importants per ajudar els ciutadans de les
Illes. Basta veure la quantitat de públic que hi ha dels mitjans
de comunicació avui mateix.

Moltes gràcies. Sr. Crespí, gràcies per haver vengut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Donada l’absència de qualque
diputat o diputada del Grup MÉS per Menorca o del Grup
Parlamentari Mixt, donam la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, al Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Crespí, a
aquesta comissió. Vostè sap que en aquesta comissió
simplement tractem d’esbrinar, com ja diu, els possibles
sobrecostos que hi ha pogut haver en la construcció de les
autovies, i nosaltres pensam que de l’informe de totes les
inundacions i les obres que hi ha hagut d’haver després per
poder solucionar aquests problemes també es poden considerar
com a sobrecostos.  Per tant jo ara li faré unes preguntes. 

Simplement jo el que li volia demanar és... vostè informa,
en aquest informe d’agost de 2004, que la xarxa de drenatge no
està preparada per acollir la concentració, i per tant demana una

solució que sigui una solució de caràcter constructiu, i vostè
també acaba de dir que en el projecte constructiu es va
modificar respecte del projecte inicial, y la meva pregunta és:
aquest canvi del projecte de traçat inicial respecte del projecte
constructiu, hauria d’haver passat una nova tramitació de
caràcter mediambiental?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Idò no li ho sé dir, perquè la Comissió Balear de Medi
Ambient va veure aquest projecte dues vegades jo no li sé dir
si tocava fer més avaluacions. No ho sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, vostè... Jo el que no acabo d’entendre -potser és
que no formo part també d’aquesta història de construcció i em
queda una mica lluny- el que no acabo d’entendre és que vostè
emet un informe que diu que hi ha uns problemes i demana uns
canvis. Aquests canvis es fan, o es fan uns canvis, i no es torna
a emetre informe a veure si s’han solucionat aquests canvis?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo no en tenc constància, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant des de la seva direcció general no es va fer un
seguiment de la solució donada als problemes detectats
respecte dels drenatges?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No ho record. No ho sé, no ho record. Tant pot ser que sí
com que no, no ho record. Ha passat tant de temps que no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Al final, vist el que va passar després, vist el que va passar
després, que va ser quan arribem a l’agost de 2007, és a dir,
encara no estava acabada la carretera, ja comencen les
inundacions, la solució que s’havia donat, si és que se n’havia
donat alguna, no era la correcta, o si?, vostè què considera? És
a dir...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Si hi va haver inundacions supòs que qualcú s’havia
equivocat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Perquè vostè parla de les obres de drenatge d’O1 i O2.
OD2, perdó, i OD1, i al final el que es va fer va ser suprimir la
connexió de l’OD1 i la OD2, i deixar-ho just..., deixar-la en
superfície just quan comença la zona marítima terrestre, és a
dir, la solució va ser no solucionar-ho, la solució va ser “ho
deixo a espai obert” i després, clar, això va generar les
inundacions. Per tant la meva pregunta, és el que no acabo
d’entendre, és si per part d’una direcció general es fa un
informe negatiu d’una obra, l’obra continua, si no té cap
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responsabilitat de fer un seguiment d’aquest informe. És a dir,
vostè, o la seva direcció general, però firma vostè l’informe,
signa un informe negatiu d’una cosa i després no es preocupa
que allò s’hagi solucionat. És el que no acabo d’entendre.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Hi ha aquest informe desfavorable perquè assenyala una
sèrie de problemes. Després això passa la Comissió Balear de
Medi Ambient; la Comissió Balear de Medi Ambient, la
ponència tècnica per unanimitat, i la política, a continuació, per
unanimitat, que per cert jo no era ni a una ni a l’altra, he mirat
les actes i no hi era, s’aprova per unanimitat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però també posa que...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Amb unes condicions que s’han de complir.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar. El programa de vigilància mediambiental ha
d’incloure un control de les obres de drenatge OD1 i OD2, de
forma que s’asseguri que els seus cabals de recollida no
produeixen cap afecció sobre el parc natural de Ses Salines.
Val, jo el que li pregunto és sobre aquest control, és a dir, la
seva direcció general no va efectuar cap control sobre les obres
de drenatge.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Que jo recordi, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Que jo recordi, no, però, ho he dit, han passat molts d’anys
i no ho sé. Amb posterioritat a sortir de la Conselleria de Medi
Ambient si varen fer més coses, no ho sé, ho desconec. Ho
desconec.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant... Val, no tenc més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al segon torn.
Correspon ara al Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Jerez, i per a la seva informació té 6 minuts 40 segons més
l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
no esgotaré el temps que m’ofereix el president perquè entenc
que tots els dubtes que teníem han estat resolts a la primera
intervenció del Sr. Crespí, i a més també a les preguntes que li
han formulat i les respostes que ha ofert el Sr. Compareixent. 

Per tant poca cosa tenc més a afegir. Estic d’acord amb el
que vostè apunta, amb el fet que efectivament hi ha indicacions
d’obligat compliment en relació amb l’òrgan substantiu, que és
precisament el que ha de d’executar les obres i ha de vigilar i
preservar tot allò que la Comissió Balear de Medi Ambient li
diu que ha de preservar. Per tant la responsabilitat en qualsevol
cas deriva no només en l’administració i en les seves funcions
de vigilància, sinó precisament l’obligació recau també, per
suposat, en l’òrgan substantiu, que és l’encarregat de corregir
totes aquelles incidències que es puguin manifestar al llarg de
l’execució de les obres.

Sigui com sigui em queda poc temps, no sé si vostè té
alguna cosa a afegir al que s’ha manifestat en aquesta comissió,
alguna cosa que li hagi quedat per dir, alguna observació que
vulgui fer o algun aclariment que vulgui practicar. Si així li
oferesc el temps que queda perquè vostè es pugui pronunciar en
aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, no tenc res més a afegir al que ja li he explicat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam al Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Sr. Morrás, per a la seva informació té 4 minuts
40 segons més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No, no haré uso de todo el
tiempo que resta. Sólo una serie de apreciaciones, a ver si usted
sabe o tiene a bien contestarlas. ¿Cuando hay una modificación
de un proyecto eso supone que -y sobre todo si es constructivo-
supone un sobrecoste o un mayor coste en cuanto a la ejecución
de obra, debido a los recursos hídricos?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Sr. Diputat, jo som metge, no som enginyer.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdó?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo som metge, no som enginyer. Per tant no sé si al
modificar un projecte..., potser que l’abarateixis, supòs, o
potser que l’encareixis, segons les modificacions que
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introdueixis. A mi em pareix de lògica. Si el fas més complex
deu ser més car, si el fas més senzill deu ser  més barat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, no... O sea, si alude a su condición profesional para
decir que desconoce si hay unos sobrecostes o no, ¿cree que la
gestión de todo lo que lleva a Recursos Hídricos durante la
ostentación de su dirección general ha podido ser la correcta
debido a esa...?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Em pens que no... o no m’ha entès o no m’he expressat bé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, vale, por eso...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Vull dir que no entrava a analitzar els projectes perquè no
en sabia, no era la meva feina, era feina d’uns altres que hi eren
a posta. Si arran de les indicacions dels tècnics un projecte es
fa més ample, més extens, més complicat, supòs que és més
car. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿En todo momento el conseller Jaume Font, conseller
de aquella, estaba informado de todos los pasos que se daban
con respecto a las autopistas de Ibiza?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo supòs que sí, perquè era un projecte que havia entrat dins
la conselleria...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Despachaba con él?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... i el Sr. Font tenia cura de... és a dir, controlava la conselleria
i coneixia... jo al Sr. Font el conec fa molt de temps...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y prestaba atención a las autopistas?, ¿preguntaba por cuál
era su desarrollo?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni. No se... no desenvolupàvem les autopistes
nosaltres, eh?, no, informàvem sobre els projectes de les
autopistes, no les fèiem nosaltres les autopistes, les feien una
altra conselleria...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y no hablaban sobre los informes de las autopistas?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo no record que parlàssim...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No recuerda que hablase con su conseller sobre los
informes de las autopistas? Gracias. 

Al cabo del tiempo se ha... se ha vislumbrado que hay
inundaciones, como ha dicho mi compañero David Abril, hay
inundaciones en varios puntos de la construcción de esas
autopistas. ¿Usted es consciente de eso? Con el paso del
tiempo.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

M’acab d’assabentar ara, que ho han dit. Jo no... el temps
que jo estava...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... a la direcció general no hi va haver cap inundació a les
autopistes. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no... bien.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Després m’he desconnectat, m’he desconnectat de la
política absolutament.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, pues le podemos certificar que está habiendo
inundaciones y continua habiendo inundaciones como
consecuencia de la falta de drenaje de las autopistas. ¿Usted
considera que si hay, por su experiencia en la Dirección
General de Recursos Hídricos, que si continua habiendo
inundaciones es porque no se ha llevado bien la gestión
constructiva respecto a esos recursos hídricos?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo supòs que és possible introduir modificacions a les obres
que... 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y si tampoco han dado resultado?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No ho sé, de qualque manera, vull dir, solucions per evitar
inundacions segur que n’hi ha, més barates o més cares, però jo
estic segur que qualque enginyer pot fer un projecte per evitar
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aquest problema d’inundacions. Quin cost pot tenir? No ho sé,
tant econòmic com ambiental, no ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Continua habiendo inundaciones, Sr. Crespí. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. David Abril, que per a
la seva informació té set minuts, més els dos afegits.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, jo molt ràpid. Només donar-li la dada que és el mes
d’agost de 2007 en què es varen començar a produir les
inundacions, que es varen succeir els mesos següents, sobretot
a l’època de pluges i que, evidentment, aquestes són unes
inundacions que si s’hagués fet cas del seu informe que vostè,
reiterant que va fer la seva feina, i si a més el Govern hagués fet
cas als condicionants que va posar la Comissió Balear de Medi
Ambient no hi hagués hagut aquestes inundacions. No només
no es va fer això sinó que a més el seu informe el Govern de les
Illes Balears el va amagar al Ministeri de Foment. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

És cap pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no ha formulat cap pregunta, Sr. Crespí. Correspon
ara al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
si el Sr. Font vol formular qualque pregunta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Atesa l’absència del Grup MÉS per
Menorca i del Grup Mixt, donam la paraula al Sr. Casanova pel
Grup Parlamentari Socialista, té nou minuts i mig, més l’afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no utilitzaré tot el temps.

Jo sols vull remarcar aquest fet, és a dir, a mi el que em
sorprèn és que vostè signa un informe de caràcter negatiu,
recomana dues possibles solucions que són o obres o
indemnitzacions i no fa el seguiment de quina solució se li

dóna. És el que jo no acab d’entendre. És a dir, vostè en algun
moment va fer, se li va demanar opinió política, perquè ja ha
dit que vostè no tenia cap responsabilitat administrativa, se li va
demanar opinió política sobre les possibles solucions que podia
haver-hi?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Jo no ho record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se’n recorda?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

No, no me’n record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No. D’acord. Ja torn a dir, vull dir, ja no tenc cap altra
pregunta més, simplement remarcar que hi va haver un canvi,
vostè ha dit que hi va haver un canvi des del projecte de traçat
al projecte constructiu i que en aquest canvi de projecte de
traçat al projecte constructiu no es va tornar a passar per la
Comissió de Medi Ambient i no es va evacuar l’informe
corresponent de recursos hídrics. Si sols se’n va fer un després
de canviar el projecte i fer-lo, el projecte constructiu, no es va
evacuar l’informe corresponent.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Perdoni, però crec que no és així això. A la Comissió
Balear de Medi Ambient...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... es va informar dues vegades...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, no, però la direcció...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... la segona vegada...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... la Direcció General de Recursos Hídrics quantes vegades va
informar?

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

La primera...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La primera.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... dient el criteri...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La primera.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... i s’ha acabat. S’ha de fer així. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè... i aquí és el que vull deixar.

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... aquestes solucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Hi va haver un projecte, es va informar, es va informar
negativament, hi va haver un canvi de projecte i ja no es va
informar ni positivament ni negativament...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

A la comissió...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... i es va saltar, es va saltar...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

... a la Comissió Balear de Medi Ambient...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics. 

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

...a la Comissió Balear de Medi Ambient, a la comissió tècnica
i a la...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però no es va fer l’informe que...

EL SR. CRESPÍ I CAPÓ:

Que jo recordi no, i no l’he trobat a aquest document.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Això és del que jo vull deixar constància. I fruit de no haver
analitzat les solucions d’aquesta manca d’informe, és a dir, la
solució va ser no solucionar-ho, deixar-ho obert i fruit d’això
es van generar tota una sèrie d’inundacions, inundacions que
van repercutir en locals, van repercutir en tal. Sí que van haver
inundacions, a partir del mes d’agost van haver-hi inundacions
recurrents per aquesta manca. Per tant, sí que va (...). Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Casanova.

No havent-hi més assumptes a tractar, donam les gràcies al
Sr. Joan Crespí Capó per la seva compareixença.

I s’aixeca la sessió.
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