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EL SR. PRESIDENT:

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

I. Proposició no de llei RGE núm. 2478/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradores de
Menorca.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, consistent
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2478/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
depuradores de Menorca.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Margaret
Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. El Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta iniciativa perquè
consideram que el tractament terciari a les depuradores és
important que es realitzi a totes les depuradores que encara a
dia d’avui no el tenen, entre les quals es troben la depuradora
de Maó-Es Castell i la d’Alaior, com també la de Cala en
Porter. Com he dit abans aquestes tres depuradores a dia d’avui
no contemplen aquest tractament terciari, per tant es tira tot a
la mar perquè no es pot utilitzar. Per posar un exemple, la
depuradora d’Es Castell tira a la mar 7.500 m3 d’aigua diaris
que podrien ser aprofitats per reutilitzar-se i per a la infiltració
d’aqüífers, tal i com s’està fent amb la prova pilot que es va
aprovar a la PNL fa uns mesos, o utilitzar per fer neteja de
carrers, entre altres coses, o per regar els llocs públics, entre
moltes altres.

Encara record que el Sr. Vidal, en la seva primera
compareixença com a conseller, va dir que seria la legislatura
de l’aigua. Jo encara a dia d’avui no he vist on és la legislatura
de l’aigua, perquè s’ha d’invertir per dir que és la legislatura de
l’aigua, i em remet als retalls de premsa que han anat succeint
els darrers mesos o el darrer any. Dia 15 de juliol de 2015
l’Ajuntament d’Es Castell ja es queixava, per exemple, que la
presidenta encara no l’havia rebut ni s’havia interessat per
aquest tema; tampoc el conseller. Vull dir que cap dels dos
membres del Govern no estaven interessats en el cas de la
depuradora d’Es Castell, de Maó-Es Castell. O dia 19 de març,
quan va venir per primera vegada, del 2016, el conseller va
venir de visita a Menorca i es va reunir amb la batlessa de Maó
i després van anar juntament cap a Es Castell amb el batle d’Es
Castell i els van donar llargues. Sis mesos més tard aquests dos
batles es tornen reunir, però aquesta vegada amb la presidenta,
dels quals cit textualment la notícia que va sortir dia 20
d’octubre de 2016: “Armengol da largas a la mejora de la
depuradora de Maó i Es Castell”. La resposta de la presidenta
va ser allò típic i molt fàcil arran d’aquests dies que han sortit
als mitjans de comunicació: “Farem un estudi de la necessitat
d’incloure-ho en la planificació d’infraestructures
hidràuliques”. 

Arriba la tramitació parlamentària dels pressupostos i per
tant el Grup Parlamentari Popular, com també el Grup

Parlamentari de Podem, presentam esmenes perquè s’inclogui
el tractament terciari amb 2 milions d’euros; i què va passar?,
bé, que es veu que als del Grup Parlamentari Podem els va
agafar un poc de por, perquè el Grup Parlamentari Popular
volia aprovar la seva esmena i la van retirar, cosa que..., clar,
hi va haver un greuge comparatiu una altra vegada: Menorca
queda sempre endarrerida respecte de les altres illes.

Podria dir... o sigui, està clar que és una necessitat molt
important, perquè és un fet que en aquest cas als ajuntaments de
Maó i Es Castell governen dos partits polítics diferents i que
tenen les mateixes necessitats i que s’han posat d’acord perquè
es dugui a terme, seria bo que aquest fet es dugués... aquestes
obres es duguessin a terme perquè és important. De fet la
passada legislatura el Partit Popular ja va construir una planta
potabilitzadora que a dia d’avui ja ha començat a funcionar i
que crec que almenys ha donat una sortida als ciutadans d’Es
Castell, perquè almenys puguin cuinar amb l’aigua que ve del
proveïment de la xarxa pública.

Pel que fa a les depuradores d’Alaior i de Cala en Porter,
actualment l’ajuntament està acabant un projecte de
canalitzacions de Cales Coves i de Son Vitamina, i està fent
feina en la de l’Argentina, perquè és obligatori que hi hagi unes
canalitzacions que a dia d’avui no hi són i que són molt
importants, perquè al cap i a la fi aquestes aigües brutes han
d’anar pels conductes adequats i en aquest cas ha de ser la
depuradora. Seria interessant, aprofitant que es fan obres, que
es poguessin ampliar les instal·lacions perquè es pogués dur a
terme..., o sigui, arran que s’han de fer aquestes construccions,
s’han de fer aquestes perforacions per dur aquestes
canalitzacions a aquestes dues depuradores, aprofitant que ja
s’han de fer les obres, idò que també s’inclogui aquest
tractament terciari, per què no?

I després volia fer una crida, sobretot a la diputada de MÉS
per Menorca, avui aquí present, perquè si és veritat que
realment MÉS per Menorca ha sortit d’aquest govern ara és el
moment de demostrar que dóna suport a aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari Popular, perquè... perquè si no,
fum de formatjada, o sigui..., fum de formatjada, està clar. És...
No, no, és que així realment no representarà els interessos de
la gent de Menorca. Per tant seria molt important, i si
realment..., crec, si realment..., m’agradaria, però som il·lusa,
segurament, demostrarà una altra vegada que realment no han
sortit del Govern i que ara el que volen fer és una rebequeria de
cara a la galeria, però a l’hora de la veritat tornaran a la seva
cleda. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, diputats,
diputades. Des de Podem entenem que és un tema prou
important, el tema de l’aigua, dels aqüífers i de les possibles
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contaminacions que poden produir-se per un mal manteniment
de les depuradores o de les canalitzacions. És un tema que ja es
va discutir al debat dels pressuposts de 2017, com ha dit la
portaveu del PP, i ho vàrem explicar en detall, però ho
tornarem a fer, si és necessari.

És cert que vàrem presentar una esmena d’1.900.000 euros
per desenvolupar el tractament terciari a la depuradora de Maó-
Es Castell als pressupostos del Govern de 2017. Va ser una
demanda que vàrem recollir amb l’objectiu de potenciar
aquesta reutilització d’aigües tan necessària; tanmateix, després
de visitar la depuradora in situ i parlar amb els tècnics, ens
vàrem adonar que era una esmena poc realista i gens eficient;
seria tirar els dobles al clavegueram i per això, després de
negociar i consensuar amb la Conselleria de Medi Ambient
vàrem transaccionar l’objectiu de l’esmena, i destinàrem
aquests milions a projectes de millora de depuradores de
Menorca per a la reutilització de l’aigua. 

A més he de dir als senyors del Partit Popular, senyores i
senyors, que el tractament terciari no assegura que es pugui
reutilitzar l’aigua, tal i com passa a la depuradora Maó-Es
Castell, i la raó per la qual és inviable el que demanen. Un bon
tractament secundari, sobretot dependent de com arriba l’aigua
i en quines condicions químiques arriba -PH, salinitat, metalls
pesants, etc.-, faria viable la seva reutilització sense tractament
terciari, que és molt costós i que no sempre funciona, com és el
cas de la depuradora de Maó-Es Castell. Tenen un terciari que
va costar molts de doblers públics i només va servir per fer la
foto i per a res més. D’aquesta manera, i amb la responsabilitat
que ens caracteritza vàrem anteposar els interessos generals de
tota Menorca, davant dels interessos particulars que amb
aquesta proposta sembla que el Partit Popular només demana
doblers per als ajuntaments on governa. 

En fi, per tot l’explicat votarem en contra d’aquesta
proposta, perquè, com ja he explicat, està fonamentat pels qui
realment entenen el que es necessita i són els tècnics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. No intervindré, simplement expressar
que el sentit del nostre vot serà contrari a aquesta proposició no
de llei, perquè pensam que, en resum, intenta passar l’arada
davant del bou, en temes de depuració de terciaris, primer s’ha
de planificar bé què es vol aconseguir i, si no, en tot cas, es pot
aconseguir tudar els doblers dels ciutadans, com en aquest cas
hi ha ja algun exemple molt evident a Menorca, que supòs que
més endavant el meu company ho explicarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Anunciam el vot favorable del
nostre grup parlamentari a aquesta proposició no de llei.
Entenem que el que persegueix és millorar la depuració de les
aigües a l’illa de Menorca. Nosaltres hem presentat diverses
esmenes en els pressuposts, cada any en els pressuposts, per
millorar la depuració, entenem que hauria de ser molt més
prioritària aquesta inversió per part del Govern de les Illes
Balears, tot i que sabem que evidentment no es poden dedicar
tots els recursos que el Govern voldria. Però tenim la sensació
que aquí ja es renuncia d’arrel a aquesta millora de les
depuradores que estan a la proposició no de llei, d’Alaior i de
Maó-Es Castell. 

No acabam d’entendre per què en aquestes depuradores no
ha de poder funcionar el sistema terciari i a les altres sí, és un
misteri que no m’ha quedat aclarit per part del portaveu. Jo
entendria, en tot cas, que ens diguessin que hi ha altres
prioritats en matèria de depuració, però descartar d’arrel
aquesta millora no em sembla raonable.

I com que nosaltres compartim que s’hauria de prioritzar
molt més aquesta inversió en matèria de depuradores li
donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Aquests tipus de tractaments
necessiten de planificació, tant econòmica com per determinar
quin ús es vol donar a l’aigua. El tractament terciari és un
tractament físic-químic, destinat a afinar algunes
característiques de l’aigua afluent de depuradora amb un
determinat objectiu, és a dir, depenent de l’ús que li vulguem
donar a aquesta aigua, necessitarà una qualitat determinada, no
és la mateixa aigua la que es necessita per regar els vegetals,
que per regar un parc o un carrer.

Segons el Reial Decret 1620/2007, les aigües depurades són
de domini públic i en regula la seva reutilització. Açò vol dir
que serà el beneficiari qui farà el tractament addicional. Així
mateix els plans de reutilització han d’incloure una anàlisi
economicofinancera i han de preveure un sistema tarifari, així
com passar una avaluació d’impacte ambiental. Els tractaments
terciaris no entren en els supòsits del cànon de sanejament, el
tractament terciari és un tractament addicional que la norma de
reutilització preveu que el faci l’interessat.
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A Menorca hi ha una experiència de reutilització que no ha
resultat positiva. La bassa de reg amb aigües residuals
depurades a Ciutadella que està construïda des de fa 10 anys.
No ha estat fins ara que s’ha posat en marxa experimentalment.
Aquesta infraestructura va costar 6 milions d’euros i no es pot
fer servir perquè les aigües de proveïment de Ciutadella tenen
una elevada concentració de sals, que fan inviable el seu ús
agrícola sense un tractament d’eliminació de sals. 

Per tant, i per tal de no malbaratar els recursos econòmics
de la ciutadania, el més adequat és: primer, determinar la
viabilitat de la reutilització per raó de qualitat, el tractament
terciari ha de ser econòmicament viable. Segona, comprovar
l’existència de demanda. Tercer, redactar el projecte en funció
de la qualitat necessària, el tractament a seguir adient i les
infraestructures necessàries, amb l’establiment de la tarifa.
Paral·lelament s’ha de constituir la comunitat d’usuaris
pertinent. Quart, firmar un conveni administració-comunitats
d’usuaris, amb compromís d’adquisició d’aigua i de
manteniment, i finançament de les infraestructures a canvi de
pagament de la tarifa. Cinquè, construir les infraestructures
necessàries per al tractament terciari i les de distribució de
l’aigua regenerada, si n’és el cas. En poques paraules, construir
sota una planificació acurada.

MÉS per Menorca no donarà suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo sintiéndolo mucho, tampoco
voy a dar apoyo a esta iniciativa, sobre todo porque el
tratamiento terciario, especialmente en la depuradora de Maó-
Es Castell, viniendo el agua como viene del vertedero de Melià
y de los lixiviados y demás, y con la carga que tiene de metales
pesados, pues no sería utilizable. Y creo bien el argumento que
ha empleado la diputada de MÉS por Menorca, que este tipo de
inversiones tienen que llevar unos estudios previos y ver que
realmente se vaya a poder reutilizar el agua y no poner ahora
este tipo de implementos en las depuradoras sin ver la
rentabilidad que se le va a sacar.

El problema de agua en Menorca está ahí, pero creo que no
es la solución empezar a poner procesos terciarios así a
doquier, sin estudios previos y demás. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que la Sra. Mercadal ha
aprofitat el millor dia de l’any per demanar inversions, avui és
un dia que estam feliços els ciutadans de les Illes Balears amb
les inversions que ens arribaran de Madrid i per tant, crec que
també podem ser generosos amb el nostre pressupost a l’hora
de repartir, perquè vindran ben nodrits els pressuposts generals
de l’Estat, com ja hem vist. Cada any pitjor, cada any anam a
pitjor i encara ve el Partit Popular a demanar aquí inversions.

Jo fiava que el Sr. Company, membre d’aquesta comissió,
fos aquí i ens pogués explicar com va açò dels pressuposts, els
pressuposts de medi ambient, aigua i depuració, ja que dilluns
va ser a Madrid amb el Sr. Rajoy i el va convidar a venir..., no
a visitar les Illes Balears, a visitar un congrés del PP, n’hi ha
que són més importants que les Illes Balears, el Sr. Rajoy no ve
per res, ara vindrà a un congrés del PP. Bé, millor que vengui
per açò que per a no res...

(Remor de veus)

Sí, no, és que jo no record quan ha vengut el senyor (...), o
el Sr. Rajoy com a president, a les Illes Balears. Vostè igual...,
algú em podrà il·lustrar del PP, però crec que no ha vingut mai,
o molt poc. A saludar el Rei el mes d’agost i poca cosa més.
Però el Sr. Company supòs que li va demanar ¿qué hay de lo
nuestro?, dilluns, quan va anar a Madrid a convidar-lo, i
pensava que avui vindria a explicar-nos-ho aquí. Veig que el
Sr. Company continua amb la seva al·lèrgia al Parlament,
continua perquè fa sis primaveres que té al·lèrgia primaveral al
Parlament, perquè fa sis anys que no ve. 

Però bé, demana inversions la Sra. Mercadal, supòs que ho
tornarà dur a pressuposts de 2017, aquesta petició d’inversions,
però crec que no són la primera prioritat que té en matèria de
sanejament Menorca, resoldre aquest problema del terciari, que
no negam que no sigui important, però evidentment resoldre un
problema d’aquesta manera no és resoldre res, perquè la
depuradora d’Es Castell, per exemple no té solució el terciari
si no es millora abans la depuradora. I és clar, Es Castell sí que
és cert que té un problema d’una comunitat de regants, que ja
li vindria bé el sector terciari, aigua depurada terciàriament,
però també té una urbanització enorme, Trebelúger, que està
d’aquella manera i que no té cap sistema de sanejament, i que
l’ajuntament hi té responsabilitats i no resol mai. I fa molts
d’anys que els veïns reclamen i reclamen de l’ajuntament
connexió a la depuradora d’Es Castell i mai no se’ls ha fet cas
al Partit Popular.

I també demana la proposició no de llei, diu que s’ha de
connectar per una banda al nucli urbà l’Argentina a la
depuradora d’Alaior. S’ha de connectar el nucli urbà de
l’Argentina a la depuradora d’Alaior. El nucli urbà és així
perquè ho va voler un ajuntament del Partit Popular, que va
convertir una urbanització il·legal, no és que la va legalitzar, és
que la va convertir en nucli urbà i ara l’ha de dotar de serveis.
Una decisió política del Partit Popular que costa una milionada,
que costa una milionada a l’Ajuntament d’Alaior. En tost de
sancionar, va legalitzar. I no només va legalitzar, sinó que la va
declarar nucli urbà i ara i ara volem que hi connectem la xarxa
aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid.
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Sra. Font, si vol defensar Menorca voti allò que li diu el PP,
tenen molts d’anys de solvència de (...) Menorca. Per tant, ja ho
sap, es defensa Menorca votant les prioritats del PP.

S’ha comentat ja clarament perquè no es dóna vot a favor
els altres grups a aquesta proposició no de llei extemporània,
fora de temps, i, a més, amb una prioritat que no és realment la
prioritat en problemes d’aigua i sanejament. Tant de bo, tant de
bo Menorca en aquest moment aquest problema pogués ser la
primera prioritat, tant de bo! perquè voldria dir que tenim
resolts molts de molt més greus que tenim en aquest moment
plantejats. Evidentment s’ha de resoldre aquesta situació, però
primer hem de solucionar i resoldre el problema de la
depuradora d’Es Castell, tants d’anys sense manteniment han
dut que en aquest moment aplicar la depuració terciària en Es
Castell seria inútil perquè està tan malament que seria
impossible.

I s’ha malbaratat tanta aigua als aqüífers de Menorca que en
aquests moments surt l’aigua d’una manera tan lamentable que
genera problemes. Tenim una bossa, tenim una balsa de reg a
Ciutadella feta de fa molts anys que no s’ha pogut emprar mai
per la falta de condicions de l’aigua perquè pràcticament no
serveix ni per regar. Lamentablement.

Per tant, tenim moltes prioritats per davant d’aquestes, que
no neg la importància de donar resposta a aquesta situació, però
evidentment, lamentablement, no és el primer que hem
d’afrontar. 

Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, només volia agrair al senyor
d’El Pi perquè ens doni... bé, ens dóna el vot a favor, i
s’agraeix, perquè almenys... bé, pots estar d’acord o no pots
estar d’acord, però almenys diu les coses tal com les sent. 

Respecte dels altres grups parlamentaris, s’ha presentat
aquesta PNL perquè justament aquests dos ajuntaments
governats pel Partit Popular i que no formen part del Govern,
per la qual cosa són dos ajuntaments, els dos ajuntaments més
perjudicats de Menorca perquè hi ha ciutadans de primera i de
segona, i és on menys inverteixen, on menys se’ls dedica euros
o, o... no els interessa invertir en aquests dos llocs. I és per
aquest motiu, per aquest mateix motiu que jo només he volgut
insistir a presentar la proposició no de llei perquè veiem que
som, en aquest cas jo com a alaiorenca, ciutadana de segona.

Lament que la diputada de MÉS per Menorca no doni
suport a aquesta iniciativa perquè jo pensava, tenia l’esperança
que canviaria d’opinió, però ja veig que segueix estant en el
Govern encara que no hi vulguin estar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Abans de la votació tornaré a
demanar si hi ha hagut substitucions. 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, gràcies, president, María José Ribas substitueix Biel
Company. 

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies. Bé, votació de la Proposició no de llei RGE núm.
2478/17. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 5 vots a favor i 9 en contra, 8 en contra. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2478/17, relativa a depuradores de Menorca.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d’informar sobre el projecte d’ampliació
de la dàrsena del Port d’Alcúdia.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del president
de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal d’informar
sobre el projecte d’ampliació de la dàrsena del Port d’Alcúdia.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, l’Hble. Diputada Sra. Marta
Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, seré concisa, en realitat el que
volíem o el que volem és que es presenti el Sr. Gual de Torrella
davant del projecte d’ampliació de la dàrsena del Port
d’Alcúdia perquè consideram interessant que ens doni
explicacions del projecte i poder debatre els pros i els contres
del projecte.

Pensam que encara que no tinguem competències, ja que
aquestes competències són a nivell estatal, hauríem de tenir
alguna paraula respecte d’això i perquè sigui considerada. És
per això que demanam la presència del Sr. Gual de Torrella. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Tania Marí, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
consideram necessari conèixer el desenvolupament de projectes
com pot ser el Port d’Alcúdia. Per això, votarem a favor que el
president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears sigui
convidat a aquest parlament per exposar aquest projecte.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes gràcies. Jo simplement dir que votarem a favor
d’aquesta sol·licitud de compareixença del president de
l’Autoritat Portuària, qui, per cert, en altres ocasions ha
manifestat la seva voluntat de comparèixer davant d’aquest
parlament. Això no obstant, ha estat el propi Ministeri de
Foment que li ha negat aquesta possibilitat.

Per tant, demanaria, ja que el vot del Partit Popular és
favorable i és el Partit Popular que governa a Espanya, si poden
fer una gestió per facilitar aquesta compareixença.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Tot i que som escèptics pel que ha
expressat el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
en relació amb el fet que això s’arribi a produir, donarem
suport a la compareixença. Ens pareix que només des d’un punt
de vista de col·laboració i coordinació de les administracions
públiques ja seria un bon argument perquè vengués i
comparegués el Sr. President de l’Autoritat Portuària per donar
les explicacions i aclarir els dubtes que hi pugui haver. Crec
que seria un exercici de transparència, però segurament no serà
possible. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca també votarà a
favor d’aquesta compareixença i m’afegiré als darrers
comentaris del Sr. Abril i del Sr. Melià. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. También apoyaré esta petición de
comparecencia y me sumo a las reivindicaciones de los
anteriores diputados. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Evidentment donarem suport a aquesta iniciativa. És
legítima i justa. Hem reclamat moltes vegades compareixences
aquí de representants de l’administració de l’Estat a les Illes
Balears; hem demanat també moltes vegades informació i
documentació tant a Autoritat Portuària com a altres
organismes, fins i tot ho hem fet en seu parlamentària; fins i tot
hem demanat compareixences a comissions com la de transport
aeri que es va fer la passada legislatura de representants de
l’administració de l’Estat, i sempre l’Estat s’hi ha negat. Es veu
que deuen ser com els ciutadans de Lot, la resta dels ciutadans
de les Illes, ciutadans de segona i per açò no ens fan cas; deu
ser un parlament, aquest parlament, de segona, de segona B,
com a mínim.

Per tant votem a favor, i demanam que el Ministeri de
Foment, que el Govern d’Espanya canviï de sensibilitat en
relació amb les capacitats d’aquest parlament, perquè
evidentment allò que preocupa als ciutadans de les Illes Balears
s’expressa aquí, i evidentment l’Administració General de
l’Estat no és aliena a allò que passa, perquè actua i té
competències aquí i per tant ha de venir a donar explicacions
aquí.

Ens haguera agradat, a més, que aquesta compareixença, a
més de ser possible, ens hagués agradat que fos abans, perquè
és del mes de juny, si no ho he vist malament, la petició de
compareixença; la debatem tard, sobretot perquè sembla que hi
ha un principi d’acord entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
l’Autoritat Portuària sobre el port d’Alcúdia. No sé si resol, que
entenc que no, tots els plets ja històrics que té Alcúdia amb
Autoritat Portuària, plets en què creim que la ciutat d’Alcúdia
té tota la raó, diguéssim que ha estat maltractada d’alguna
manera per Autoritat Portuària històricament, i per tant
entenem que hauria d’haver estat abans aquesta compareixença.
En tot cas benvinguda sigui si es produeix, i almanco
benvinguda sigui la unanimitat per demanar a algun
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representant de l’Administració General de l’Estat que
comparegui aquí. Jo no l’havia vista, encara; benvingut sigui
que el Partit Popular se sumi a aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’escrit RGE núm. 10691/16. 

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovat el RGE núm. 10691/16, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença del president de l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears davant de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial per tal d’informar sobre el
projecte d’ampliació de la dàrsena del port d’Alcúdia.

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