
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA 
SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'EMISSARI DE LA PLATJA DE 

TALAMANCA

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, ILDEFONSO MOLINA JIMÉNEZ, 
portaveu del Grup Municipal Socialista, JUAN RIBAS FERRER, portaveu del Grup Municipal Guanyem 
Eivissa i ANTONIO VILLALONGA JUAN, portaveu del Grup Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza 
a  l'empara de  l'establert  en els  articles 91.4  i  97.3  del  Reial  decret  2568/1986 pel  qual  s'aprova  el 
Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i aprovació la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 1 d'Octubre de 2014 l'Ajuntament  d'Eivissa va dirigir  una carta al  Conseller 
d'Agricultura,  Medi  ambient  i  Territori  del  Govern Balear  en la  qual  s'insistia  en la 
importància que tenen la Badia de Talamanca i la seva qualitat ambiental i sol·licitant 
que es prioritzés la renovació de l'emissari i s'adoptés, d'aquesta forma, una solució 
definitiva als abocaments que el mal estat d'una instal·lació provoca cada any a la 
platja.

Amb l'objectiu de minimitzar els trencaments accidentals que es venien produint en 
l'emissari  de  Talamanca  i  que  provocaven  abocaments  en  una  zona  d'alt  interès 
turístic  i  mediambiental,  l'Ajuntament  d’Eivissa  a través de la  Conselleria  de Medi 
ambient va promoure la senyalització marítima per definir una zona de restricció del 
fondejo en els voltants de l'emissari submarí existent, a més a més de fixar-ho al fons.

Malgrat aquestes actuacions, durant el darrer estiu s'han seguit produint incidents i 
nous trencaments de l'emissari que han generat la indignació no només dels veïns i 
comerciants d'aquesta zona turística, sinó de tot la ciutat. Resulta, per tant, evident 
que  la  problemàtica  de  l'emissari  requereix  d'una  solució  definitiva  i  urgent,  la 
consecució de la qual exigeix la col·laboració de totes les administracions.

En aquest sentit, recentment, la comissió de Medi ambient del Parlament va aprovar 
per unanimitat una proposició no de llei, presentada a iniciativa del grup socialista, per 
la qual s'insta al Govern balear a declarar l'emergència de la substitució de l'emissari 
de Talamanca.

Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD:

1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  el  Govern  balear  a  iniciar  els  tràmits 
necessaris  per  realitzar,  prèvia  declaració  d'emergència,  la  ràpida  substitució  de 
l'emissari de Talamanca.



2.- El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a habilitar la 
partida pressupostària necessària per escometre la total substitució de l'emissari i la 
seva adaptació a les condicions necessàries en un futur proper.

3.  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  cercar 
finançament del Ministeri de Medi Ambient per completar aquest infraestructura com a 
part de la construcció de la nova depuradora. 

4.  L'Ajuntament  d'Eivissa  es  dirigirà  all  Govern  de les  Illes  Balears  per  signar  un 
conveni de col·laboració entre la Conselleria Medi Ambient i l'Ajuntament d'Eivissa per 
facilitar la gestió i tramitació necessària i que faciliti la realització d'aquestes obres.

Eivissa, a 26 d'octubre de 2015

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Sgt. Virginia Marí Rennesson

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Sgt. Ildefonso Molina Jiménez

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA

Sgt. Juan Ribas Ferrer

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA

Sgt. Antonio Villalonga Juan

- IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA


