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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí. Biel Company substitueix Miquel Vidal.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez, pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, substitueix Aitor Morrás.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Silvia Limones.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. David Abril substitueix Margalida Capellà.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugra... perdó. Ja?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, sí.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes, Margaret Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 5121/15, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la immediata

posada en funcionament de la depuradora de Cala Tarida a

Eivissa, i RGE núm. 6044/15, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a renovació de l’emissari

submarí de la Platja de Talamanca a Eivissa, rectificada

mitjançant l’escrit RGE núm. 6963/15.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5121/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la

immediata posada en funcionament de la depuradora de

Cala tarida a Eivissa.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm .5121/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a assegurar la immediata posada en

funcionament de la depuradora de Cala Tarida a Eivissa.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta tarda venim aquí, a

aquesta comissió, hem fet coincidir dues PNL amb les quals

tractarem un dels problemes més importants i més greus que

pateix l’illa d’Eivissa a dia d’avui, que és el tema de les

infraestructures hidràuliques.

Les infraestructures hidràuliques a Eivissa tenen una

situació molt crítica i per això proposam aquestes dues

propostes no de llei. En la primera, la que afecta l’EDAR de

Cala Tarida, hem de dir que és una EDAR que és obsoleta, és

una EDAR que es va construir fa més de trenta anys,

aproximadament es va construir envoltant els principis dels

setanta, i estava construïda per donar servei a zones turístiques

o petites zones de segona residència a Cala Tarida, Cala

Codolar i Cala Molí.

Malgrat tot, però, a partir dels anys vuitanta a noranta a

causa del bum immobiliari hi ha hagut un augment important de

la població que resideix en aquestes zones i també un augment

de la pressió sobre l’ús de l’EDAR i això fa que ja el 2002

aquesta EDAR es consideri que està obsoleta, que està

exhaurida i que cal començar a canviar. 

Com comprovaran els diputats, des del 2002 i ens trobem

el 2015 parlant d’aquest tema, crec que és temps més que

suficient i, per tant, és un temps prou important.

Malgrat tot, es decideix iniciar en el 2002 la construcció

d’aquesta EDAR, però no serà fins al 2006 quan s’iniciïn les

obres, en el 2007 concretament, s’iniciïn les obres les quals

finalitzaran el 2008 i, per tant, ens trobam que el 2008 tenim

unes instalAlacions d’una EDAR acabades, però tenim un

problema, un problema important, que és el problema de no

tenir un emissari. Per tant, què tenim? Tenim una construcció

que seria per donar cabuda a una depuradora, però no tenim

l’emissari corresponent.

Per tant, a partir de 2008 i fins avui es comença a tramitar

la construcció d’un emissari, de l’emissari de Cala Tarida, en

el qual es fan informes mils i serà en el 2015 quan comença la

construcció de l’emissari de Cala Tarida. Per tant, què ens

trobam ara? Que tenim, per una banda, una construcció d’una

EDAR que és del 2008, la qual no ha estat utilitzada i, per tant,

s’ha quedat obsoleta i s’ha degradat per la falta d’ús; una

construcció que no està acabada quant a la maquinària

necessària i, per una altra banda, tenim que es troba en

construcció i en fase de finalització l’emissari de Cala Corral

el qual donarà servei a aquesta depuradora.

Per tant, ara presentam aquesta PNL perquè del que es

tracta és d’accelerar d’una vegada el procés, el que demanem

és que, per una banda, es tengui cura que l’emissari continuï les

obres a bon ritme i, per tant, s’acabi dins del termini establert.

Hi ha un informe que dóna l’autorització perquè es facin les

obres en un període de dotze mesos, però també demanem ara

que es realitzin alhora les obres de manteniment i

d’actualització, així com d’arranjament de les instalAlacions de

l’EDAR, que ja està construïda, per poder a un moment

determinat, tot d’una que s’acabi l’emissari, poder posar en

funcionament aquesta depuradora. Per tant, solucionar un
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problema que ja ve des de 2002 i del 2002 al 2015 hem patit

suficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies. Bé, efectivament som davant un dels

assumptes històrics que hi ha a Eivissa en qüestió de depuració

i hem de començar per dir, i amb això crec que hi coincidim

tots, que tot el relacionat amb la depuració d’aigües en aquesta

comunitat a uns determinats moments tal vegada es va quedar

un poc en stand by. Aquest és un cas molt evident i molt clar

del que no s’hauria d’haver fet o no hauria d’haver passat mai.

Som davant d’unes instalAlacions d’una depuradora de Cala

Tarida que, com bé s’ha dit, en el 2002 comencen amb un

conveni a tramitar, idò, aquestes actuacions, però fins al 2007

no es comença la construcció de l’edifici. Es comença,

curiosament, i ha passat en altres casos, la construcció de

l’edifici i ningú no pensa que una depuradora sempre està

obligada a tenir una evacuació, una evacuació ja sigui l’aigua

que es depura es tira o als torrents o es tira a la mar, a través

dels emissaris corresponents. 

Dic que és curiós perquè l’any 2008 s’adonen que no hi

havia tramitat l’emissari i es comença a... s’atura, perdó, es

dóna ordre d’aturar les obres. En aquells moments pràcticament

la instalAlació, l’obra civil, està acabada pràcticament o quasi

acabada i s’està pendent de fer la instalAlació de les màquines.

Això està així el 2008, 2009, 2010 i 2011, està tots aquests

anys sense moure’s ni un paper ni mig a nivell de tramitació per

treure la legalització de l’emissari en el ministeri a Madrid.

A partir de 2011, ho dic amb coneixement de causa, es

comença a fer aquesta tramitació, tots els emissaris solen dur

tramitacions llargues de quatre, cinc, sis anys en condicions

normals, jo som perfectament conscient perquè, com dic, hi

vaig participar, que es fes el màxim de via possible, i

s’aconsegueix la legalització d’aquest emissari a finals de 2014.

Per tant, el primer que hem de dir és que, primer, s’hauria

de tenir molta d’esma amb els temes de depuració, i això no és

una qüestió de partits polítics, és una qüestió de comunitat

autònoma. El segon, no s’haurien de fer coses, ens passarà

també quan parlem de Talamanca que supòs que també sortirà,

no s’haurien de fer... s’haurien de pensar molt bé les coses i

s’haurien de tramitar en paralAlel tot el que es pugui tramitar per

arribar, ja dic en paralAlel, a poder-se construir, el que no pot

ser és que tenguem aturades tres o quatre anys unes

instalAlacions i no es moguin els papers que s’han de moure en

el ministeri. I, després, el que també crec que en aquest cas s’ha

de fer,-nosaltres votarem a favor, lògicament, d’aquesta

proposició no de llei-, però dóna una sensació com que no ens

fiam que el Govern acabi les obres i que les posi en

funcionament, perquè el que feim de qualque manera és instar-

lo que posi en funcionament la depuradora. Ja seria de traca

que acabassin la depuradora de Cala Tarida, que és històrica,

i no la posàssim en funcionament.

Per tant, crec que tot està enxarxat. Es va licitar a principis

de 2015, el concurs el va guanyar ACSA, que és una empresa

que té prou solvència per fer l’emissari, i aquí hi va haver prou

problemes amb l’empresa que tenia la construcció, que li

havien ordenat que aturassin l’obra i que després lògicament

l’empresa volia que s’actualitzassin els preus, etcètera; aquí hi

va haver unes negociacions importants, perquè nosaltres el que

volíem, en aquells moments que governàvem, era que

començassin les obres i semblava que hi havia reticències. I el

que s’havia de fer també era posar l’edifici així com tocava, no

l’edifici sinó les maquinàries posar-les el més actualitzades

possibles. L’edifici estava pràcticament acabat, aquí la

discussió era hem de posar també ara ja una maquinària

d’acord amb com són ara i no amb el que es va programar en

el 2007.

Això, si no hi ha res de nou, el complicat i difícil estava tot

fet i una inversió que és històrica a Eivissa si no hi ha res de

nou a finals d’any, perquè això tenia sis mesos d’execució, és

a dir, que en sis mesos s’havia de fer. El que falta, com dic, era,

o el que faltava, era posar total la maquinària, fer un bombeig

del port de Cala Tarida fins a la depuradora i també un

colAlector per pujar les aigües del port a la depuradora. Tot això

va dins el projecte de l’emissari i, com dic, si no hi ha res de

nou, i jo vull suposar que no hi ha cap motiu perquè tot està

perfectament, pressupost, tot està perfectament fermat, això

s’ha d’acabar dins enguany, no té perquè haver-hi més

problemes, i els eivissencs d’aquella zona han de començar a

gaudir d’unes aigües molt més ben depuradores de les que

tenen a dia d’avui.

Per tant, jo ja li dic, a nivell d’aquesta PNL nosaltres no

només no li donarem suport sinó que vàrem ser els que hem

posat en marxa tota la licitació, igual que altres que hi ha hagut,

perquè som conscients que era totalment necessari. Hi ha

encara molts de llocs a les Illes Balears, no només a Eivissa,

que necessiten actuacions d’aquest tipus i que s’hi hauria de

continuar invertint i, com dic, ja no és una qüestió ni d’un partit

polític ni de l’altre, és una qüestió d’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades.

Bé, davant aquesta proposició no de llei, també hem escoltat

molt atentament les explicacions i l’exposició de motius del

Partit Socialista, del Grup Parlamentari Socialista, i, bé, ha

estat molt ben explicat quines són les conseqüències. El que

passa és que demanaria uns dubtes que m’han sorgit de

l’explicació que encara no, no... que en part el Sr. Company ens

ha tret aquests dubtes que teníem: per què es va aturar aquesta

construcció el 2008 i ens ha dit  perquè s’havia aturat al
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ministeri i es va torbar quatre anys... bé, és el que jo he entès,

estava aturat al ministeri i s’ha torbat quatre anys, i ho he dic de

la manera més objectiva perquè he estat escoltant, i fins el

2014, principis de 2015 ja es va licitar i això du un procés que,

bé, ara ja es fa feina, ja s’acaba la construcció que faltava, el

tema de l’emissari, i estic d’acord amb el Sr. Company que això

és un problema no tan polític sinó tècnic, amb decisions tal

vegada polítiques i de coordinació amb l’Estat. Sembla que va

ser una autorització del Ministeri de Medi Ambient que no

estava ben coordinat en aquell moment. 

Esperem que d’aquí en endavant aquesta coordinació

d’obres que es fan o que es pensen fer en altres temes tant a

Menorca com a Eivissa amb les dessaladores que potser pugui

passar qualque cosa semblant que hi ha un projecte que ha de

venir autoritzat o finançat, en aquest cas, per l’Estat espanyol,

que hi hagi aquest endarreriment en què es facin les obres i açò

dur, idò, a tenir infraestructures molt necessàries aturades

durant moltíssims anys.

Tampoc no entenem per a què, també tenim el dubte, per a

què serveix aquesta proposició no de llei en una obra que ja

s’està fent aquesta... s’està... bé, posa d’accelerar, en

l’exposició de motius s’ha exposat que és per accelerar el

procés, si el procés té un termini i encara s’acompleix aquest

termini, no entenem tampoc per què ho hem de tractar ara si

estam dins aquest límit del termini, a no ser que hi hagi unes

obres complementàries que no se sap si s’acabaran a temps o

no i no sé si pot ser que sigui dins aquestes obres de

manteniment i d’adequació de les instalAlacions. No sé si en el

torn de rèplica ens podria donar més informació d’aquest tema,

perquè està clar que les obres de l’emissari es fan i hi ha un

termini, es va a licitar, està tot en marxa i a finals d’any

s’acabaran si va tot bé. En principi no hi ha cap dubte.

Clar, però aquí instam el Govern a fer una cosa que ja fan,

des del Parlament i, a més, proposat pel Partit Socialista que es

troba dins el Govern, no trob que tengui massa sentit.

Bé, i el segon punt, idò, igual, si són unes obres o que una...

bé, instar que es posi en marxa, açò està implícit en que

s’acabin les obres i si ja estan acabades i si ja estan construïdes

s’ha de posar en marxa, sí o sí. No sé si calen més

autoritzacions que depenen de l’Estat espanyol, no ho sé, aquí

em perd un poc. 

De totes maneres, estimam que és una proposta de cara a

aquestes... bé, aquesta situació un poc... un poc que no entenem

molt bé, però bé, en principi estam d’acord, com no, que es

duguin a terme aquestes infraestructures de depuració i hi

votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bones tardes a tothom. Avui és quasi una comissió

monogràfica d’Eivissa, jo crec que també, entre altres

qüestions, perquè Eivissa posa de manifest com a illa el nivell

de colAlapse mediambiental que jo crec que d’alguna manera

patim el conjunt de les Illes com a fruit de la saturació, entre

altres coses, turística i poblacional, poblacional en un moment

donat de l’any, més enllà del dèficit que arrossegam, com bé es

recordava en intervencions anteriors, pel que fa a

infraestructures, en aquest cas, bàsiques com són les

depuracions d’aigües. De fet, al meu amic el conseller de Medi

Ambient, que jo sempre li havia dit Vicenç d’Esporles,

darrerament li dic Vicenç d’Eivissa, perquè va ser arribar i li va

tocar incendis, sequera, depuradores que peten i és un no

acabar, però que d’alguna manera posa de manifest aquest

colAlapse que l’illa d’Eivissa en particular pateix clarament.

Però crec que el conjunt de l’arxipèlag compartim.

El que és més escandalós és que parlem de construir un

emissari d’una depuradora que fa vuit anys que està feta i que

amb la milionada que costen aquestes infraestructures les

administracions es torbin tant, i això no es tracta de posar

responsabilitats a uns o a uns grups polítics o a uns altres, però

que al final es torbi tant quan, a més, parlam de tants de milions

que al final són de tots els ciutadans i ciutadanes, i que fan que

quan estigui l’emissari fet al final la depuradora que fa anys que

està feta, però no està estrenada, idò, també s’haurà segurament

d’incrementar el seu cost de manteniment perquè haurà tengut

un desgast o estarà efectivament obsoleta. 

A mi se’m fa arribar per part de la Conselleria de Medi

Ambient és que aquest expedient ja està en tramitació per part

d’ABAQUA i que és pràcticament imminent la seva

adjudicació. Per tant, evidentment, votarem a favor d’aquesta

proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat

Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Coincidim amb els altres grups, el

nostre vot serà evidentment favorable. No deixa de tenir un

regust de capitalització política d’una cosa que està en marxa

i que s’ha d’executar en els pròxims temps, en els pròxims

mesos, però bé, benvinguda sigui la iniciativa si això ha

d’ajudar que sigui una realitat.

És evident que aquesta terra, aquestes Illes Balears tenen un

problema greu amb les infraestructures hidràuliques, en general

les depuradores estan molt obsoletes. Coincidesc també amb el

portaveu de MÉS per Mallorca que els terminis de tramitacions

dels projectes són inassumibles per la llargària que tenen

aquests terminis i que s’haurien d’escurçar, hauríem de ser

capaços de fer les inversions molt més ràpidament, amb molta

més agilitat i que hauríem de tenir les capacitats pressupostàries
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per enfrontar aquestes necessitats perquè la qualitat de l’aigua

és evident que és un dels objectius que ha de tenir aquesta terra,

tan ambientalment com turísticament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, realment quedarà poca cosa a

afegir, però sense cap dubte les Illes tenim un greu problema

amb les depuradores, dessaladores, emissaris, i en el cas

d’Eivissa se’n du la grossa. 

Hi ha una evident manca de manteniment de les

infraestructures existents i escassa planificació a l’hora

d’invertir en uns equipaments bàsics, dimensionats i açò fa que

ara s’hagin de recollir les negatives conseqüències. Bàsicament,

i bé, amb aquests precedent que han explicat els meus

companys només queda dir que sí, que votarem a favor

d’aquesta PNL.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té la paraula.., m’estic quedant

sense veu, em sap greu, per contradiccions el grup proposant

per un temps de... bé, el Sr. Enric Casanova. Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar les gràcies

a tots els grups pel suport a aquesta PNL, és evident que és de

justícia que es posi en..., que s’accepti aquesta proposició no de

llei.

El motiu d’aquesta PNL és cert que ja es fa, de tota manera

he de dir que en el moment en què es va presentar o que es va

realitzar que era el mes d’agost, el mes d’agost hi havia una

situació de prou emergència, que després parlarem de l’altre

emissari i, per tant, era un moment en el qual totes les

instalAlacions hidràuliques havien de tenir la consideració

d’emergència i per tant, es va intentar i s’intentarà i portarem

més PNL referides a instalAlacions hidràuliques d’Eivissa

perquè ens trobam en una situació realment d’emergència i per

tant, aquest és un dels motius.

Després, li he de dir, Sr. Company, que diu que..., bé ha

estat un poquet en stand by, cert, un poquet, un poquet és uns

quants d’anys, jo li parlo, respecte d’aquesta depuradora, com

a usuari, d’acord? Jo no sé si nosaltres o qui, però sí que li puc

dir que l’inici d’aquest emissari que es construeix ara es va fer

el 19 d’abril del 2006 -el 19 d’abril del 2006-, per tant, el

recorregut és llarg. Què si ha estat en stand by? És clar, hi ha

un informe del 24 de març del 2010, que és un informe dels

serveis tècnics de la Direcció General de l’Ordenació del

Territori, i ja no hi ha res més fins al dia 16 de maig del 2011,

però és que des d’allà fins al 9 d’octubre del 2013 continua

sense haver-hi res, per tant, són entre informe i informe..., hi ha

un seguit d’informes que... tot açò son cites d’informes, hi ha

tot un seguit d’informes i per tant, el període entre informe i

informe és d’anys. Què s’ha torbat molt? Sí. Què s’ha fet molt

poc a poc? També, no s’ha de negar. La realitat és que a dia

d’avui la depuradora no està en marxa, a dia d’avui la

depuradora no està acabada.

I per tant, s’ha portat aquesta PNL, per què? Perquè, vista

l’emergència d’aquest estiu, es necessitava que l’emissari

s’acabés i que totes les instalAlacions que van conjuntament

amb l’emissari es trobin a punt en el moment en què es faci el

final d’obra, perquè el que volem és que la depuradora funcioni

i que funcioni d’una vegada. Els vesins de Cala Tarida som els

que patim i sofrim aquesta mancança d’instalAlacions i per tant,

reivindiquem que això és faci amb tota la diligència possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Podem donar aquesta

proposició no de llei aprovada per assentiment?

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 5121/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a assegurar la immediata posada en

funcionament de la depuradora de Cala Tarida a Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6044/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la renovació de

l’emissari submarí de la Platja de Talamanca a Eivissa.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6044/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista relativa a la renovació de l’emissari submarí de la

Platja de Talamanca a Eivissa.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuam parlant

d’infraestructures hidràuliques, continuam parlant de les

necessitats de tenir una infraestructura hidràulica en condicions

i adient i continuam parlant dels greuges comparatius i de les

situacions crítiques que vivim. 

Aquestes infraestructures hidràuliques, concretament la de

l’emissari de Talamanca afecta l’activitat econòmica, afecta

tota la vida en general, té repercussions de caràcter

mediambiental, etcètera.

El que està clar és que si ens trobem a dia d’avui en aquesta

situació, demanant una emergència d’una instalAlació

hidràulica, és perquè durant molt de temps s’ha jugat amb

interessos econòmics, s’ha jugat amb credibilitat política, s’ha

jugat fent promeses electorals i sobretot s’ha jugat amb la salut

de les persones.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506044
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Per què som aquí? Perquè l’emissari de Talamanca, fent una

mica d’història, està construït el 1985, està construït amb un

material de fibrociment, aquest fibrociment a dia d’avui està

prohibit el seu ús, en aquell moment no ho estava i per tant, és

difícil poder reparar-lo. Què passa? Que el fibrociment amb el

qual està fet l’emissari de Talamanca és un material fràgil, però

també és rígid, en ser rígid suporta molt malament els

desplaçaments laterals i per tant, es romp amb molta facilitat.

Què passa? Una vegada que està romput no es pot reparar

perquè no es pot utilitzar aquest material, s’ha de reparar amb

un altre tipus de material que és el polietilè que no té un... que

no acobla perfectament i les canonades no tenen el mateix

diàmetre, etcètera, per tant, tenen més repercussions, però

també hem de dir que el problema de l’emissari de Talamanca

no és sols de l’emissari que és vell, no sols és problema de

l’emissari que està sobreutilitzat, no és problema de l’emissari

que es troba obsolet, sinó que també és problema d’un altre

problema greu a Eivissa que és la depuradora. L’EDAR

d’Eivissa és una depuradora que està vella, està obsoleta, se

n’ha de fer una altra i per tant, vessa... l’afluent que emet són

aigües poc depurades, en comptes d’una depuradora és més

aviat un colador i per tant, són aigües poc depurades. Per tant,

una vegada l’emissari es romp, vessa aigües poc depurades i

per tant, augmenta el risc, augmenta la perillositat.

Què passa? A més a més tenim que es troba localitzat a una

zona de fondejos, de fondejos on hi ha molts fondejos ilAlegals,

molts fondejos furtius, per tant, també afecta clarament tot això.

Què ha passat? Durant els últims deu anys ha començat a

rompre’s, perquè les coses noves es fan velles i per tant, s’han

començat a fer reparacions, cada vegada es fan més

reparacions, cada vegada es fa més normativa, enguany s’ha

posat un abalisament, hi ha més control sobre els fondejos

ilAlegals, etcètera, però cada vegada es romp més. Això vol dir

que l’EDAR està obsoleta, vella i ja ha passat la seva vida útil.

A més a més, és clar, cada vegada que romp empitjora la

situació microbiològica de l’aigua, penseu que Talamanca és

una badia tancada i en ser una badia tancada és difícil que es

regeneri l’aigua ràpidament perquè els corrents no arriben de

la mateixa manera. Per tant, això fa que cada vegada s’hagi de

tancar la platja més temps, cada vegada pugui afectar més

temps i és clar, tot això afecta no sols l’activitat econòmica, la

platja està tancada, no sols els vesins, que és una situació

incòmode, afecta també la salut de les persones. Si pensem que

la darrera temporada s’ha calculat que a la platja de Talamanca

hi han anat al voltant d’unes 82.000 persones, posem en risc la

vida de molta gent. 

Per tant, el que demanem ara és l’emergència, necessitem

l’emergència perquè el que necessitam és que es declari

l’emergència per escurçar tots aquests terminis.

El Sr. Company ha dit fa un moment que la tramitació dels

temes dels emissaris és molt llarga, es torba molts d’anys, per

tant, ara més a favor per poder tirar endavant aquesta solAlicitud

d’emergència, per poder accelerar el màxim els tràmits

administratius.

En definitiva, el que volem és que se solucioni el tema de

l’emissari, que d’una vegada per totes es posi el pressupost a

disposició de l’emissari, que s’iniciï la construcció i que

s’elimini tota la perillositat que hi ha, perquè és una situació de

perill, de perill per a les persones, un perill... en una situació

d’insalubritat constant, però també hi ha un perill molt

important que és un perill de caràcter mediambiental. Aquests

vessaments afecten directament la posidònia oceànica i si mor..

els fons de posidònia, la platja de Talamanca corre perill

perquè la barrera que fa la posidònia front a la mar

desapareixerà i se’n durà la sorra i per tant desapareixerà la

platja.

També hem de dir que aquest problema es veu agreujat

perquè a la mateixa badia també s’hi vessa la salmorra

procedent de la desalinitzadora d’Eivissa i per tant, vessam a la

mateixa badia, per una banda salmorra que afecta l’aigua i la

posidònia, i per altra banda afluents de l’EDAR que cada

vegada són de pitjor qualitat. 

Per tot això, he presentat aquesta proposició no de llei en la

qual demanem diferents coses, el més important és la

rectificació que hi ha, que és la rectificació de..., la solAlicitud

d’emergència, però també demanem, entre altres coses, la

disposició de partida pressupostària, demanar que es completi

tota la infraestructura de la nova depuradora, sembla que ja va.

També demanam que es faci un acord amb l’Ajuntament de

Vila per poder accelerar la tramitació, així com una comissió

de seguiment en la qual es faci un seguiment d’obres i poder

assegurar-nos que això es durà a bon terme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, president. Bé, som davant d’un dels altres

temes històrics..., només, abans de res, al Sr. Abril li he de dir

que supòs que ha estat un lapsus, perquè el Sr. Abril aquests

temes els hem debatut durant quatre anys i els coneix, però que

no està pendent de començar, vull dir, la de Cala Tarida està

acabant-se, en teoria, i el que sí és veritat el que ha dit és que

la saturació poblacional ens dóna un problema i sobretot

aquestes puntes que tenim, això és veritat i això s’ha d’ajuntar

amb una manca d’inversions continuades, que és el que jo vaig

reclamar quan em va tocar reclamar-ho, i dir el Govern balear

ha de destinar 30, 35 milions d’euros cada any a noves

inversions en depuració d’aigües a més a més del manteniment

que fa cada any, que són 20 i busques de milions d’euros.

Però si entram a..., també s’ha parlat de mala planificació

que és totalment equiparable aquí. Si entram a parlar d’aquesta

proposició no de llei, bé, el primer és que al primer paràgraf

diu que “porta sofrint des de l’any 2013 una sèrie de

contaminacions”, ara he sentit al Sr. Diputat que ha parlat de

deu anys, porta molt més que des del 2013, jo només n’hi he

duit una de l’any 2007, perquè era quan vostès governaven,

miri, el 12 de juliol del 2007, no apte; el 26 de juliol, no apte;

el 2 d’agost, no apte; el 9 d’agost, no apte, tot això del 2007;
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dia 16 d’agost, no apte, això són les mostres de les aigües de

Talamanca. 

Si vol, per més profunditat, crec que és important també que

quedi clar sobretot perquè després queda allò escrit, que això

no ve del 2013, li diré, no sé si li ho han dit, m’he aturat al

2007 per fer referència a l’anterior legislatura, perquè és quan

vostès governaven i almanco tendrem la culpa un poc perhom,

no és vera? Dia 9 de febrer del 2007 hi va haver una rompuda;

dia 18 de juliol del 2008 n’hi va haver una altra; el gener del

2009, una altra; dia 2 de setembre del 2010, una altra; a l’agost

del 2011, una altra; el 27 d’agost del 2012, una altra; 20 de

juliol del 2013, una altra; 19 de setembre del 2014, una altra;

fins al 2014 s’havia anat a una rompuda per any. Ho dic perquè

vostè parla aquí a la introducció des del 2013, no, és des de fa

molt de temps.

Bé, a l’any 2006, el juliol, n’hi va haver una d’important

que va dur que fins i tot el seu company Xico Tarrés que era

batlle d’Eivissa, crec que fins i tot va denunciar a Fiscalia a

ABAQUA, és a dir que ve de molt enrere.

Ve de massa enrere, perquè, com bé vostè ha dit, aquest

emissari es va construir a l’any 1985 així com es construïen en

aquells moments els emissaris, de fet, si som capaços de trobar

els papers, diguin-m’ho perquè jo els vaig cercar, eh?, diguin’m

com està aquest emissari actual, ara jo ja ho puc dir perquè

quan jo era el conseller algun dels seus de per allà d’Eivissa em

demanava responsabilitat, fins i tot també de Fiscalia. A veure

si ara farà el mateix, ara que té responsabilitats, que se’n

demani a ell mateix a veure si és capaç de tirar això endavant

així com toca amb aquestes velocitats que vostè comentava.

Una altra de les coses que vull comentar és..., vostè ha

comentat el tema de l’emergència i jo he mirat a veure si vostè

a la proposició no de llei demanava l’emergència i no la

demana, no la demana perquè vostè deu saber que no la pot

demanar, bé, demanar sí que la pot demanar, però legalment no

la hi poden donar, ho deu saber, que no li poden donar, perquè

aquí hi ha l’informe jurídic, perquè nosaltres també li ho

volíem fer per emergència, ho teníem tot a punt, ho volíem,

teníem els doblers i tot per fer-la-hi, però aquí hi ha un informe

firmat per la cap de secció de l’àrea jurídica d’ABAQUA de

dia 17 de desembre del 2014, que deixa ben clar que no

justifica cap dels supòsits exigits a la normativa d’aplicació per

declarar l’emergència de les obres de construcció d’un nou

emissari. Legalment a nosaltres no ens la deixaren fer, no ha

canviat cap situació perquè ara la puguem fer, però tant de bo

fos així, eh?, tant de bo poguessin.

Però el fet que vostè aquí no demani emergència em dóna

a entendre que és que els seus jurídics li han dit que “aquest

parlament no deu poder demanar una cosa que és ilAlegal o que

seria ilAlegal”, no ho sé, tal vegada, perquè ja dic..., hi ha una

cosa també que diu que..., que jo sí que proposaria in voce, si

ho trobau bé, que diu que “el Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits

necessaris per realitzar una ràpida substitució de l’emissari de

Talamanca”, jo diria: “a continuar”, perquè estan iniciats els

tràmits, des de fa estona també, des de principis del 2014 es

varen iniciar aquests tràmits.

I com es varen iniciar? Idò així com diu la normativa

mediambiental, que diu que primer de tot s’havien de posar

damunt la taula quatre projectes per triar el que

mediambientalment era millor, aquells quatre projectes són

aquests quatre, es varen entrar a la Comissió Balear de Medi

Ambient perquè triàs i la Comissió Balear de Medi Ambient

ens va aplegar amb el canvi de legislació més o manco, va triar

un dels quatre projectes i va dir: “aquest és el projecte”, a partir

d’aquí, que jo ja amb el conseller en vaig parlar en el Ple, a

partir d’aquí el que havia de fer la conselleria era encomanar el

projecte, perquè no faria quatre projectes, que és el que algú

m’ha demanat, que hauria d’haver fet quatre projectes, això és

un poc de bogeria, no?, i tirar els doblers; una vegada que

tenim el projecte que s’ha de fer, que surt per Botafoc, ara

s’han de posar uns 120.000 euros per fer el projecte i aquest

projecte ha de tornar passar totes les fases mediambientals i ha

de començar la tramitació que vostè deia que jo he dit,

efectivament, que és molt llarga. Fent molta pressa, molta

pressa, nosaltres en el de Cala Tarida hi vàrem estar tres anys

i mig, una cosa que també em deien que no, que de cap manera,

que es podia fer l’endemà, bé, ara ho veurem perquè vostès

mateixos ara he llegit en premsa que diuen allà a Eivissa que

fins al 2019 no estarà, que és el normal.

Nosaltres creim que es pot fer abans, eh?, creim que sí

tothom fa el que ha de fer a finals del 2017 això ha de poder

estar fet, a principis, perdó, del 2017, tenim tot el 2016 per

endavant, però això seria una cosa extraordinària, però també

la situació ho requereix.

Una altra de les coses que preocupa molt és que les

administracions s’entretinguessin com es varen entretenir i no

començant a tramitar, són trenta anys que té aquest emissari,

eh?, en fa deu que s’haurien d’haver iniciat aquestes

tramitacions, en fa deu, almenys, i fa deu anys tots sabem qui

hi havia, com sabem qui hi havia del 2007 al 2011, no era el

Partit Popular, ni aquí ni a Madrid, ho dic per al cas de Cala

Tarida, perquè algú no ho tenia clar. Qui va entretenir els

papers era d’abans, eh?, i jo no voldria entrar molt aquí, però

com que de vegades veus qualque cara que dius “cony, però de

bons alAlots a beneits hi ha una passa”, no l’hauríem de donar,

no? Llavors, crec que això és un tema d’estat i no hi vull entrar

massa, però sí que agrairia que bé, que es tengués... que es

tengués coneixement en aquests casos.

Per tant, aquí s’han fet una sèrie de coses, actuacions a curt

termini, nosaltres, què deim? Que no es pot arreglar l’emissari,

perquè no ens deixen, per emergència, i donam ordres que tot

es tramiti per urgència que és el màxim que podem fer. I

després deim: mentrestant accions a curt termini, i són les que

s’han posat en marxa fa... enguany, a principis d’any, el 2015:

balisar, agafar l’emissari a determinats llocs fixar-lo més, posar

unes ventoses a terra perquè el problema que té és que quan

entra molta de pressió el tub s’aixeca, com fa una mànega quan

li dónes molta pressió i quan s’aixeca -com vostè ha dit- el

fibrociment..., el fibrociment és rígid i per tant es romp i per

evitar tot això es fan una sèrie de mesures i també un sistema de

barques que vigilin. Aquesta no és la solució ideal, però bé, és

l’únic que es pot fer en aquests moments a curt termini i és el

que vostès continuen fent, crec que amb bon criteri, després un

té més desgràcia o no perquè se li romp més o menys. El que

aquí s’ha de fer és que quan es romp s’ha d’actuar de forma
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immediata i en 24 hores s’ha de resoldre, que això és el que

s’ha fet sempre, perquè ABAQUA sol funcionar sempre així,

eh?, no perquè n’hi hagi uns o altres, sol funcionar sempre així.

Bé, i ara tenim els quatre projectes damunt la taula, i ara del

que es tracta és de fer via, el Govern ha de fer via en aquest

cas, i jo crec que està bé instar-lo a fer via, com també està be

dir-los que nosaltres vàrem dir que aqueix emissari estaria bé

demanar a Madrid o dir a Madrid que ens inclogui dins la

depuradora. El gran problema d’aquí és la depuradora, eh?, Sr.

Casanova, és la depuradora, és la depuradora, i la depuració es

va retardar la seva construcció també deuen saber vostès per

què, perquè va acabar decidint-se posar la depuradora a una

cota que ara hem d’impulsar totes les aigües brutes, és a dir, a

un lloc on tècnicament tothom diu que és una bogeria, però, bé,

que això va ser el temps del Sr. Tarrés, també, quan era a

Eivissa. Per tant nosaltres què varem dir?, idò, bé, continuem

perquè si no estarem deu anys més i encara no tendrem la

depuradora, però no era el lloc ideal. I ara el que s’ha de fer és,

aquest govern actual de les Illes Balears, demanar i exigir a

Madrid que facin un modificat, ara, perquè no es podia fer

abans, de la depuradora, i hi inclogui els 3 milions d’euros que

val la depuradora, perdó, l’emissari. Això és el que s’ha de fer

ara; no es va fer abans, abans nosaltres en parlàrem, que faríem

això i solAlicitaríem això a Madrid, i ara s’ha de fer. Un

modificat només es pot fer, a posta també em pareix bé donar

suport. No, no, a mi em sembla bé donar-hi suport, perquè és

que és exactament el que hem anat dient el Partit Popular

aqueixa darrera legislatura. Per tant, com que el que es diu aquí

és el que nosaltres hem manifestat, només he d’agrair-li que

posi aqueixa PNL per recordar-ho tot, però que també quedi

constància que efectivament nosaltres ja ho dèiem.

Només hi ha una cosa que no sé molt bé..., és a dir, no sé

per què s’ha de fer un conveni de colAlaboració. Crec que la

"parafernàlia" es pot llevar tota absolutament. No es necessita

cap conveni de colAlaboració entre l’ajuntament i la Conselleria

de Medi Ambient; i si vol constituir una comissió, idò es

constitueix per estar vigilants, em pareix bé, però bé, allò del

conveni no ho he entès molt bé, si m’ho pot explicar, és a dir,

per fer què?, per fer més via què, que no es pugui fer sense

conveni? Si es tracta de fer un conveni per quedar bé i fer un

parell de fotos (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, vagi acabant, que se li ha acabat el temps.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant. ...em pareix bé. Per tant en línies generals

només vull dir-los que torna a ser una infraestructura que s’ha

de fer, que s’ha de fer el més aviat possible, que ja ens hagués

agradat a nosaltres fer-la per emergència, però que l’informe

jurídic que tenim de la casa, i no crec que en un any ens canviï,

ens va dir que no. Ens tendrà totalment donant suport a aquest

assumpte aquí, a Madrid i allà on faci falta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i

diputades, des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

estem a favor de tirar endavant aquesta proposició no de llei si

això serveix per al que hem parlat abans, de tirar endavant una

infraestructura que és molt necessària a Eivissa no d’ara, sinó

de ja fa temps, com ha explicat el Sr. Company, amb uns

problemes molt greus per a la salut humana, el medi ambient i

fins i tot per a l’economia d’Eivissa.

Aprofitaré el meu torn d’exposició per posar damunt la

taula per què estem aquí, perquè siguin aquests tràmits..., o

intentar impulsar aquest tipus de projectes, que potser siguin

complicats, com s’ha vist en la passa de temps que ha de passar

perquè una infraestructura sigui acabada, com la que hem dit

abans, la de l’emissari; també l’adequació veig que no és..., hi

ha un problema molt greu d’instalAlacions que es varen fer fa

moltíssims d’anys, en unes illes que en aquell temps el turisme

no era el que és ara, ara hi ha una certa massificació, una certa

afluència de gent i de turistes, en aquest cas durant uns mesos

molt concrets de l’any, i bé, hi ha un problema molt greu que

hem d’assolir i ens hem adonat que, bé, que només estam

posant pegats en problemes, que quan hi ha un problema

s’actua, i quan no hi ha un problema... Quin no ens diu que hi

ha més emissaris que estiguin construïts amb fibrociment, que

és un material que ja té aquests problemes?; per què no es fa ja

tot d’una una revisió de tots els emissaris, no només a Eivissa

sinó tant a Mallorca, com a Menorca i a Formentera, si és el

cas, i no posar pegats, que això el que du és una despesa per a

l’administració pública que es podria evitar, si es fa ben fet. Bé,

podem pensar en aquest tema i reflexionar.

I també el tema dels tràmits burocràtics perquè al final es

construeixin aquestes infraestructures. S’ha de ser més eficient.

Com a responsables públics, sobretot els que són al Govern

però també els que som al Parlament legislant, hem de fer les

coses més fàcils, no només a la ciutadania, que també, però fins

i tot dins la mateixa administració pública no posar tantes

traves. No sé com es podria fer, podríem..., bé, treballar en

aquest tema. Crec que s’està posant de manifest en aquest tipus

de proposicions no de llei que es podria tractar de manera

global, no només cas per cas, i després també... Home, fa

gràcia, al final ja ens estam acostumant que s’estan tirant els

trastos entre el Partit Popular i el Partit Socialista de què vas fer

tu quan governaves, què fèieu, què no fèieu, i no sé, està molt

bé mirar al passat però per aprendre per al present. Aprenguem

dels errors que hi va haver pels dos bàndols, no és que ningú

sigui més bo que l’altre, sinó aprenguem dels errors passats i

facem que les coses es puguin fer, i l’objectiu és ser un servei

públic per a les persones, i sempre m’estic adonant també cada

vegada, i ara que ve l’època dels pressupostos calen diners per

fer aquestes coses, no vénen de l’aire, s’han de treure d’alguna

manera, i també, bé, s’ha de treballar en aquest tema.

Ja vaig acabant, seré molt breu i, bé, des del nostre grup

donarem suport a aquesta proposició no de llei, però...,

reivindicaré reflexionar sobre aquests temes, que no posem

pegats, fem unes proposicions més àmplies i que es puguin

treure els futurs problemes que puguem tenir, i no només posar

pegats. Gràcies.
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EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, ens trobam davant una proposició no de llei semblant a

l’anterior, però jo crec que encara es fa més gràfic això que

comentàvem, no? Ens trobam amb un emissari que té anys,

tants d’anys que és de fibrociment, o d’uralita, perquè ens

entenguem; que a més, més allà del que és l’emissari, quan ve

l’aigua ve de mala qualitat perquè la depurada també és un

nyap, com ha assenyalat el Sr. Company, per tant encara que

arreglem el problema de l’emissari no tendrem arreglat el

problema de la depuradora, a una platja que a més de les més

turístiques d’Eivissa. El Sr. Company ja contat una part de la

història, i llavors hi ha una altra part de la història que a sobre

tens els veïnats de la zona que han denunciat l’ajuntament

perquè l’ajuntament no va denunciar el Govern per no haver

complert la promesa que també estaria dins la passada

legislatura. Esperem que aquesta legislatura no passi tres quarts

del mateix i es perllongui aquesta agonia, que no només la

paguen els veïnats, sinó el medi ambient. I si a tot això

afegeixes que en temporada alta, amb la quantitat i amb la

concentració, la densitat d’embarcacions recreatives que hi ha

allà, les àncores es poden dur per endavant fàcilment aquest tub

d’uralita i el que ens deu estar costant -segurament el Sr.

Company ho sap, això- la vigilància de les barques que estan

pendents que no tirin l’àncora per allà, ja és que és quasi quasi

una qüestió d’absurd.

Al nostre grup se’ns fa arribar per part de la conselleria que

aquest expedient també està en tramitació, a punt ja

pràcticament d’adjudicar, que després d’això ja ve la..., s’ha de

fer el projecte, i que les condicions que s’han marcat tenen en

compte, primer de tot, que ha de ser un emissari més llarg i més

enfora de la platja pel que pugui ser, almanco fins que s’arregli

el tema de la depuradora, enfora també de les praderies de

posidònia perquè no siguin afectades mentre l’aigua que es

vessi sigui de mala qualitat, i per tant se suposa que serà un

emissari millor que el que hi havia. 

El punt que pagui Madrid està molt bé. No tornaré a fer el

brindis, els estalviaré una altra vegada el brindis per l’AVE

Madrid-Lleó, però permeti'm que encara que també votem a

favor d’aquest punt sigui poc optimista, com supòs que també

ho és el Sr. Company, que varen presentar esmenes i han tardat

molt a arribar, han tardat quasi tres anys a arribar els doblers

per a depuradores de les esmenes que va presentar el Partit

Popular fa tres anys. Per tant seria lògic, seria de justícia que

Madrid pagàs no només aquestes misèries sinó la nova

depuradora, però insistesc que som poc optimistes. I a la resta

de la proposició evidentment hi donarem suport perquè és una

qüestió de sentit comú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. En aquest segon punt de l’ordre del

dia tornam a estar sobre una qüestió a la qual són aplicables els

mateixos principis de fons que hem explicat a l’anterior punt de

l’ordre del dia. És evident que les aigües són fonamentals per

a les Illes Balears, ja ho hem dit; els altres portaveus han

reiterat molts d’arguments. 

Nosaltres no entrarem en la partida de ping-pong de l’“i tu

més”, si és culpa de l’anterior govern, si és culpa del Partit

Popular, si el Partit Socialista ho va fer molt bé o el PP ho va

fer molt bé... A nosaltres aquest debat no ens interessa, ja

sabem que al bipartidisme clàssic l’entusiasma aquest tipus de

debat però a nosaltres no ens interessa. Allò cert és que és una

vergonya la situació de l’emissari de Talamanca, és una

vergonya, i és una vergonya per a tots els ciutadans de les Illes

Balears i per a tot el Govern de les Illes Balears, hagi governat

qui hagi governat, siguin del color polític que siguin, i crec que

això és allò fonamental, i per tant el que nosaltres constatam és

que aquí s’ha produït, per tots, i no anam a cercar culpables ni

a assenyalar, el que s’ha produït és una cosa que es produeix

massa sovint a les Illes Balears, que és la manca de

planificació, possiblement una manca de planificació

relacionada amb la manca de capacitat pressupostària per fer

front a les necessitats de les nostres depuradores, dels nostres

emissaris, però que és evident que hauríem d’intentar revertir,

perquè si tenguéssim planificació i si tenguéssim visió de futur

segurament, almanco quan tenguéssim els recursos econòmics,

podríem fer molt més ràpides les obres, i per tant tenir almanco

les tramitacions realitzades, i això ja seria fer dues passes

endavant.

Per tant és evident que donarem suport a la proposició no

de llei, tot i aquests petits matisos que hem fet. Moltíssimes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Poca cosa més a afegir al que

ja s’ha dit. La població d’Eivissa necessita una solució i crec

que ens trobam davant una situació d’emergència perquè el

veïnat ja du massa temps patint els problemes. 

Totalment d’acord amb la reflexió que ha fet el Sr. Martínez

sobre invertir en petits arranjaments, amb la despesa que

suposen, en comptes d’invertir en la reparació d’aquestes

infraestructures tan malmeses. 

MÉS per Menorca dóna suport a aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per contradiccions, Sr. Enric...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les

gràcies a tothom pel suport, crec que no es pot fer d’altra

manera més que donar suport, i ara volia fer unes

puntualitzacions.

A la meva exposició, Sr. Melià, no havia parlat de

culpabilitat, he intentat no parlar de culpabilitat. Crec que és un

problema que hi ha i el que hem de fer és solucionar-lo, però,

bé, si hem de parlar de culpabilitats, en fi...

Després, respecte de la proposta que fa de fer propostes de

PNL molt més amples, tenim un petit problema, i és (...). Parlar

d’emissaris i d’instalAlacions i d’infraestructures de caràcter

genèric suposa augmentar el pressupost en una situació

econòmica com la que estem resulta una mica més complex.

Per tant crec que és més de rigor parlar de situacions molt

concretes en les quals es necessita un pressupost ferm i ràpid,

i per tant crec que ho hem de fer així. 

També allò dels tràmits burocràtics el problema que tenim

és que l’administració és molt garantista, i per tant

l’administració és la que és i per tant el que hem de fer seguir

amb aquestes garanties, d’acord?

També volia comentar que el que ha dit el Sr. Company, li

ho volia explicar, respecte a la declaració d’emergència, sí que

es demana la declaració d’emergència. A l’escrit que hi ha aquí

darrere, que és RGE 6963..., és que a l’ordre del dia posa “PNL

tal, rectificada per l’escrit 6963", que no l’hi hauran passat, jo

això no ho sé. Bé, sí, sí que hi és, és aquí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, simplement posa afegir, després dels tràmits necessaris

per iniciar..., prèvia declaració d’emergència, d’acord?

S’insta que es declari l’emergència, (...).

Després allò de les actuacions de la declaració

d’emergència simplement és per poder escurçar els terminis,

perquè és necessari escurçar els terminis. I també he de dir que

el que diu l’apartat aquest 4, que vostè diu..., l’apartat 3, que

demanava allò del modificat perquè pagàs la infraestructura, jo

ho pos a l’apartat 3, on s’insta el Govern de Madrid a pagar

aquesta infraestructura com a part de la depuradora. Per tant hi

seria. 

I l’apartat 4, que vostè no entén, que el qualifica com a una

"parafernàlia", li he de dir que aquest estudi que vostè va

encomanar i que hi ha quatre opcions, es va optar perquè

l’opció és que l’emissari surti al final d’illa Plana. Clar, hi ha

un petit problema, i és que les canalitzacions no arriben allí; per

tant hi ha un problema que és d’actuació terrestre, actuació

terrestre que s’ha de fer el canvi de..., i això va precisament

referit a això, és a dir, el conveni per facilitar la gestió i la

tramitació necessàries d’aquestes obres es refereix a la part

terrestre. Com comprendrà no és cap "parafernàlia",

simplement és tancar tots els fils, he intentat atacar tots els fils.

I després, respecte del que diu que està iniciat, jo no volia

fer sang d’aquest tema, però, bé, li he de dir que, com

comprendrà, vostè sap que el març va dir que el projecte

estava, que hi havia una partida de 3 milions d’euros per a

aquest projecte, i jo li he de dir que vostè en aquell moment

l’únic que va vendre és fum, perquè quan es va arribar al

Govern no hi havia ni la partida ni el projecte. S’han hagut de

buscar sous per fer el projecte, i la partida dels 3 milions no hi

era i ara s’haurà de buscar. Per tant crec que el que ara estem

fent és buscar, ajudar a treballar, ajudar a demanar

l’emergència, a fer entendre a tothom que estem en una situació

d’emergència i per tant necessitem construir aquest emissari, i

ara crec que el que pertoca és donar suport a aquesta

emergència per poder donar suport als vesins, per poder donar

suport als negocis, per poder donar suport a l’ajuntament,

perquè crec que no volem que quedi en fum d’encenalls una

altra vegada, i el que volem és emergència, colAlaboració

institucional, i una informació i un seguiment perquè això arribi

a bon port d’una vegada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, l’esmena al punt 1, de canviar la paraula

“iniciar” per la paraula “continuar”, l’accepta? La hi ha feta el

Partit Popular in voce. No.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, president. És que canvia el sentit. Clar si aquí el que

acaba dient és “iniciar els tràmits...”, diu “iniciar els tràmits

necessaris per iniciar, prèvia declaració d’emergència”, és a dir,

que diu que s’han d’iniciar els tràmits necessaris per realitzar

una ràpida substitució de l’emissari de Talamanca, prèvia...,

prèvia declaració d’emergència.

Jo sincerament crec que aquest parlament..., crec que aquest

parlament demanar...

(Remor de veus i conversa inaudible)

Paciència, ja està. Gràcies per la facilitat de debat, de

consens...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, pot llegir el punt número 1, per favor, tal com

queda?, pot llegir el número punt 1 com queda? Talment?

Moltes gràcies.

Podem donar aqueixa proposició no de llei aprovada per

assentiment?

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 6044/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a renovació de l’emissari submarí de la

platja de Talamanca a Eivissa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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