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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria, si s’han produït substitucions en
aquesta comissió, que ho diguessin.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, perdó. Ernest Ribalaiga substitueix Aina Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença RGE núm. 1811/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller de Medi Ambient, per tal d'informar
sobre les obres al Port de Ciutadella i retard d'aquestes.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 1811/08, de l’Hble. Conseller de
Medi Ambient, Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les obres al port
de Ciutadella i el retard d’aquestes. 

Assisteix l’Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt, conseller de
Medi Ambient, acompanyat pel Sr. Manuel Patiño, gerent de
Ports de les Illes Balears, i de la Sra. Joana de Francisco, cap de
gabinet.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral sense
límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. En relació amb les obres que s’estan
efectuant del dic de Ciutadella, primer de tot comentar que
aquestes obres no han estat mai paralAlitzades, com qualcú ha
afirmat en qual moment, que hi ha diferents talls d’obra, un
d’ells consistent a rebaixar la costa i l’execució del carregador,
carregador que ja està fet; la costa s’ha rebaixat a la zona de la
platja, el que serà la platja de preembarcament, que ja està en el
nivell definitiu de 3 metres sobre el nivell de la mar; i a la zona
de l’aparcament, que ja s’ha abaixat fins a 7 metres per sobre el
nivell de la mar. Recordar que el terreny natural està a 10 metres
sobre el nivell de la mar, per tant l’excavació està ja
pràcticament acabada.

També s’estan fabricant els caixons que formaran part del
dic, i això s’està fent a Barcelona; s’està treballant en l’obtenció
dels materials a la pedrera i en el trasllat d’aquests materials i
l’execució de la banqueta, que és la base sobre la qual
s’assentaran els caixons que conformaran el dic. 

En relació als terminis previstos inicialment en el pla d’obra
previst per la contracta i presentat a la direcció facultativa, es
poden observar alguns retards parcials en l’execució d’alguns
d’aquests treballs, i ara és el que els comentaré. En l’execució
del carregador, que el carregador és una espècie de moll, per
dir-ho de qualque manera, on es carreguen a uns vaixells que es

diuen gànguils els materials que després es dipositen als fons de
la mar per anar fent el dic, en l’execució d’aquest carregador,
com dic, hi va haver un retard perquè estava prevista la seva
execució per part del contractista en els mesos de novembre-
desembre del 2007; es va realitzar gran part d’aquest carregador
dins els terminis però per tractar-se d’una zona no abrigada a
temporals un temporal de data 12 de gener de 2008 va tomar la
part del carregador executada, el que ha obligat la contracta a la
realització d’un nou carregador, que ha quedat finalitzat i
preparat per a la seva operativitat a principis del mes de febrer.
Per tant aquí hi hauria hagut un retard d’un mes, un mes i mig.

En la fabricació dels caixons necessaris per a la construcció
del dic, que com els dic s’estan fent a Barcelona, actualment
estan en fabricació i es desenvolupen a bon ritme; ja hi ha cinc
caixons fabricats i com a molt duen una quinzena de dies de
retard en relació al pla previst. 

Allà on hi ha hagut el retard més important ha estat en
l’obtenció del material necessari a la pedrera, on es duen tres
mesos de retard. La naturalesa i les característiques del material
que s’ha d’usar com a arrencada i protecció de la banqueta del
dic feien necessària la seva extracció a una pedrera mitjançant
l’ús de voladures. S’ha de dir que la competència per a
l’aprovació de projectes que comportin manipulació i ús
d’explosius correspon òbviament a la Delegació del Govern; en
un principi la UTE adjudicatària va presentar un projecte de
voladura per a la seva tramitació que a parer de l’òrgan
competent comportava nombrosos riscos, el que l’ha obligada
a presentar un nou projecte i una nova tramitació dels permisos
de voladura. Tots els permisos necessaris per dur a terme les
voladures i per poder obtenir el material finalment han estat
autoritzats, s’han obtingut a principi de març. 

Per tant aquí sí que hi ha hagut un retard de tres mesos amb
aquest tall d’obra però, ja dic, no podem anar sumant els retards
perquè són diferents talls d’obra, i els estic dient a cada un d’ells
com va segons el calendari previst.

I llavors, en relació a la neteja dels fons, explicar que la zona
on s’ha d’ubicar el dic de Ciutadella té uns fons arenosos
d’espessor variable però amb una profunditat mitjana
d’aproximadament 40 centímetres. Si bé el projecte, a la seva
memòria, al seu estudi d’impacte ambiental, preveia la neteja
d’aquests fons prèvia a l’execució de la banqueta, és a dir, de la
base del dic, amb l’objecte de millorar les condicions
d’estabilitat del dic més allà de les recomanacions tècniques
aconsellables, aquesta partida no es veia reflectida en el
pressupost de l’obra; és a dir, tant el projecte, tant la memòria
del projecte com l’estudi d’impacte ambiental preveien aquesta
neteja dels fons, però en el pressupost no hi havia cap partida
per fer aquesta neteja. Això va motivar, per una banda,
evidentment que la constructora no hagués previst entre els
mitjans a usar a l’obra el vaixell necessari per fer aquesta neteja.
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És per això que amb la finalitat d’alterar el mínim possible
el ritme dels treballs i evitar sobrecostos en l’execució de l’obra,
ja que no existia preu per metre quadrat de neteja de fons en el
pressupost del projecte, el que hauria obligat a un modificat amb
la creació de nous preus, l’assistència tècnica que assessora
l’execució de l’obra, assistència tècnica que corre a càrrec
d’Europrincipia i Berenguer, va aportar una solució tècnica
alternativa que, garantint els nivells de seguretat sempre per
damunt de les recomanacions d’obra marítima dictades pel
Ministeri de Foment, solucionava els problemes exposats
anteriorment. Aquesta solució que ens va aportar la consultora
és la substitució de la capa inferior de (...), que és un material
petit per fer la banqueta de cementació, per una altra de material
d’escullera de 250 a 750 quilos de pes, amb una espessor
mínima d’un metre; això a les zones on hi ha un únic dic, i a les
zones de doble dic la solució va ser la que ens proposaren:
ajuntar les dues banquetes de cementació que hi ha entre els dos
dics, amb la qual cosa també s’aconsegueix el nivell de
seguretat exigit.

Aquest canvi en el projecte, aquest canvi en la solució del
fons, es va resoldre i es va donar ordre d’aplicar-la i de
continuar les obres de la banqueta dia 4 d’abril. 

En conclusió, si sumam totes les diferents circumstàncies
que s’han produït en cada un dels talls d’obra, s’estima que el
retard parcial dels treballs ha estat d’entre dos i tres mesos. Per
tant és un retard que nosaltres pensam que és assumible, és un
retard que ha vengut motivat per circumstàncies diverses que jo
crec que no són en cap cas imputables a l’Administració, i que
s’han intentat, cada un dels problemes que han anat sorgint
s’han anat solucionant, i de fet en aquest moment l’obra avança
a bon ritme i en aquest moment no hi ha cap d’aquestes
dificultats perquè totes ja estan solucionades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara, si ho estimen
convenient els portaveus, suspendre la sessió. Veig que no, per
tant continuarem. 

Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit
procedirà la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Intervenció en primer lloc del Grup Parlamentari
Popular, per ser l’autor de la iniciativa. Té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, director general..., cap de gabinet o
assessora, bones tardes i benvinguts.

M’alegra el que ha explicat, i només li vull fer en relació a
allò exposat l’observació, tal vegada parlamentària, que si
haguéssim conegut aquestes dades i el que passava és obvi que
la primera afirmació que ha fet que no hi havia hagut aturada
idò no s’haguera produït perquè s’hagueren comprès, segur que
s’hagueren comprès, les circumstàncies que...

(Tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Portaveu, si es vol atracar una mica més el
micròfon, que com que és alemany no (...) bé.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, gràcies. No, en relació a la primera afirmació que no
hi ha hagut aturada de l’obra, que jo no pos en dubte, el que
passa és que l’alentiment era tal que efectivament es va crear
aquest rumor que..., i a més aquest rumor anava acompanyat de
quines causes, és a dir, especulació sobre si es retardava per
qüestions pressupostàries, si és que hi havia dificultats no
previstes, etc., etc.

Per tant estarem d’acord, com a primera observació, que
explicar les coses perquè la gent les entengui, les entenguem, és
el millor en aquest cas. A vostè li hauran explicat que aquesta
és una obra que es va, de qualque manera, asseure damunt una
iniciativa de l’any 1903, que hi va haver un primer projecte molt
important, el 1910 un altre, i així altres fins que després ja, dins
final del segle XX i principi del XXI, n’hi ha hagut tres més,
que jo sàpiga, i aquest per fi es durà a terme. És per tant natural
que hi hagi, sobretot a Ciutadella però també moltes altres
persones de Menorca, un interès especial a veure culminada
aquesta obra i veure les operacions amb un port exterior en
condicions en el ponent de l’illa de Menorca, a Ciutadella.

I dit açò el que sí que m’agradaria que ampliés és en relació
als terminis. Queden aclarits per a mi aquests retards, que són
efectivament dos-tres mesos, perquè si la causa són les
dificultats d’extracció de material, pels temes d’explosius està
tres mesos, és obvi que du tres mesos posar els caixons, és obvi
que tot du en conseqüència aquests tres mesos, i que açò
suposarà en principi, si no poden avançar, per açò li deman que
ens digui si és possible avançar i per tant culminar (...). Jo no sé
si a la contracta ells van reduir els terminis prevists, que eren de
42 mesos; si fos així i em vol recordar aquests mesos en la
contracta com van quedar reduïts, per una banda, si és que es
van reduir, que no ho sé -el pressupost sí que van davallar de
prop de 65 a 50 milions d’euros-, però m’agradaria saber,
perquè açò és l’important, és a dir, la perspectiva de disposar la
instalAlació estava a partir del mes de març del 2007, que és
quan es va fer públic l’anunci de l’adjudicació..., no, l’anunci de
l’adjudicació va ser el 31 de maig del 2007, farà ara el primer
any, i la contracta era de 42 mesos, per tant tres anys i mig era
allò contemplat. Per tant aquesta és la primera qüestió que trob
important.

I en segon terme, tal vegada no és del projecte i potser a la
compareixença no era una cosa que havia de tenir prevista, però
sí que m’agradaria que encara que aquesta obra es fa físicament
separada en absolut del port antic, cosa que jo no compartesc
però que accept, naturalment, m’agradaria saber el projecte de
Cala En Busquets, perquè ja que parlam del port de Ciutadella
pareix natural que també m’expliqui o ens expliqui a veure
aquest projecte sí que es contemplava potser executar-lo, si no
paralAlelament, bé, quan jo estava en el Govern sí que
contemplàvem poder aprofitar el material i per tant fer el forat
de Cala En Busquets amb el material que s’utilitzés allà. Bé, en
qualsevol cas sí que m’agradaria saber el que s’hagi de fer a
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Cala En Busquets, que és també del port de Ciutadella. I si hi ha
alguna altra actuació important enguany en el port de Ciutadella
que també ens vulgui explicar.

Crec que amb açò donarà resposta al motiu que es va produir
el mes de febrer de la solAlicitud d’aquesta compareixença.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu, Sr. Huguet. Entenc que pel
Grup Parlamentari Mixt hi haurà una sola intervenció. No vol
intervenir? Molt bé. El BLOC per Mallorca tampoc? Idò té la
paraula el Sr. Josep Carretero pel Grup Socialista.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. Benvingut i gràcies per la presència
del conseller i dels alts càrrecs que l’acompanyen. Bones tardes.
Jo no m’havia preparat una intervenció i estava un poc a
l’espera de quines eren les explicacions del conseller, que crec
que han estat convincents, crec que ha quedat clar que el retard
que s’ha reconegut està produït per moltes diverses causes i que
en cap cas cap d’elles no és imputable a l’Administració; açò
ens ha quedat clar, i com he dit estava a l’espera de veure quin
era el to i quin era el fons de la intervenció del Partit Popular, i
jo voldria agrair el to, el to positiu, tranquil, del Partit Popular.

Sí, i dic açò perquè, com molt bé ens ha recordat el portaveu
del Partit Popular, aquest és un projecte que du més de 100
anys. Ell comentava que l’any 1903 ja hi ha el primer projecte,
l’alcalde era el meu besavi, l’avi de mon pare, i per tant conec
un poc aquesta història, i per tant Ciutadella ha tardat més de
100 anys a concretar un projecte. Ens ha costat molt aconseguir
consensuar aquest projecte i durant massa anys s’ha volgut
imposar un projecte, el projecte d’uns en contra de les
sensibilitats d’altres. Ara aquesta etapa s’ha superat, amb moltes
dificultats, amb molts d’enfrontaments, però tenim aquest
projecte adjudicat i que prest serà una realitat. I jo volia
transmetre al conseller, com a representant del Govern i també
especialment com a representant d’un partit polític que només
té representació a Mallorca, transmetre la gratitud de Ciutadella
i de Menorca en general pel que serà una de les majors
inversions que mai el Govern balear hagi fet a l’illa de Menorca.

És evident que les obres públiques s’han de fer d’una
manera eficaç. Per tant li demanam celeritat, però també li
demanam i el que realment li agrairem és que aquesta
importantíssima obra pública quedi ben feta, quedi ben feta i
que sigui un llegat que duri molts d’anys i que no ocasioni els
problemes que tots hem pogut conèixer d’altres obres públiques
que ens han de servir d’exemple. És evident que el nostre grup
li demana que aquesta obra pública s’executi amb la màxima
celeritat, amb el màxim rigor, però també amb la màxima
sensibilitat mediambiental, i fins i tot li diria que, donat el cas,
si s’ha de prioritzar entre respecte mediambiental i uns
raonables retards, idò li demanaríem que pesin més els aspectes
mediambientals, perquè sí que és ver que el Partit Popular, i se
li ha de reconèixer, va cedir molt per assolir aquest consens que
abans esmentava i que ha donat els fruits que avui tenim, però
molta altra gent també va cedir, i molt, sobre els seus
posicionaments i fins i tot sobre els seus propis principis, i per

tant jo demanaria respecte per a tothom i que aquest projecte
sigui el projecte de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Per tal de contestar totes les
preguntes o observacions formulades té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que tots els que estam aquí
avui compartim la valoració de la importància del projecte.
Efectivament és un projecte molt important per a Ciutadella, i
a més és un projecte que ha obtingut un ampli consens, i jo crec
que aquest consens que ha obtingut el projecte avui també es
reflecteix en aquesta compareixença, que al final jo crec que tots
l’únic que volem és tenir informació que el projecte es tira
endavant de la millor manera possible i conèixer les vicissituds
de l’execució d’aquesta obra. 

Evidentment nosaltres tenim des de la conselleria una
preocupació important per tirar endavant el projecte amb
celeritat, però també causant el mínim de molèsties i causant el
mínim impacte mediambiental. Jo crec que en aquests moments
els retards han estat deguts ni tan sols a aquest zel
mediambiental o al zel per evitar molèsties, sinó a causes
externes a la conselleria, però en qualsevol cas en aquests
moments les obres estan avançant a bon ritme i pensam que
quedarà una obra ben fet, com he dit abans, i a més que fins i tot
el consens va arribar en relació -si no vaig malament- amb
l’assistència tècnica que havia de controlar l’execució d’aquesta
obra, que l’equip que du aquesta assistència tècnica està integrat
per dues consultores o per dos despatxos importants amb els
quals també hi va haver un consens. Per tant jo crec que aquest
projecte està en bones mans. Les solucions, les alternatives que
s’han anat prenent per resoldre els problemes també vénen
emparades per aquesta assistència tècnica. 

I en relació als terminis, els terminis prevists eren..., és a dir,
es va licitar l’obra per 36 mesos i es va adjudicar per 24, perquè
hi havia una baixa... Bé, això és la informació que tenim. Està
adjudicada per 24 mesos. Per tant a final de mes faria un any i
quedaria un altre any. Òbviament ja duim tres mesos de retard
i d’aquí a un any més no estarà aprovat. 

En qualsevol cas, pel que fa al tema de Cala En Busquets,
bé, primer recordar que tenim, si no vaig malament, una
intervenció ja per a aquest tema solAlicitada, i informar que
s’estan adquirint els terrenys i que en aquest any 2008 hi ha
prevists ja 4 milions d’euros per iniciar les obres; s’hi farà una
marina seca, un escar i els amarraments, i en el seu moment el
material que s’extregui de Cala En Busquets servirà per omplir
els caixons del dic.
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I crec que amb això més o menys he contestat el que s’havia
plantejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té, per cinc minuts,
la paraula el Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, gràcies, Sr. Conseller. Jo tenc davant la fotocòpia del
butlletí; van ser 42 mesos l’anunci de la contractació. Jo no sé
si després es va adjudicar per 36..., es va adjudicar per 36.
D’acord, així ens queda...

(Intervenció inaudible)

D’acord. Per tant sí que ens queda un any superat dels 36
que van firmar en el contracte i en queden dos per culminar
l’obra. És un poc just i jo em tem que, bé, serà dins aquesta
legislatura però en aquest moment..., he fet uns quants anys a
obres públiques i tenc dubtes respecte que açò pugui estar
culminat a partir del 31 de maig d’enguany en un termini de dos
mesos. Tant de bo sigui així, no em sabria cap greu.

I respecte de Cala En Busquets, a Cala En Busquets hi ha la
disponibilitat de terrenys. És a dir, en el moment que es va fer
l’excavació -crec que era el 40 i busques, que després es va
acabar el 61-, es va omplir i hi ha una carretera que passa per
damunt del que era antic domini públic o que va revertir a
propietat privada. Per tant jo no sé els preus ni coses d’aquestes,
però amb 4 milions d’euros és obvi que es pot iniciar,
naturalment es pot iniciar, però sí que m’haguera agradat aquí,
com que vostè tendrà oportunitat de dir-m’ho, si ho vol avançar,
quin termini hi ha, és a dir, a totes les Illes Balears però d’una
manera molt especial a Ciutadella -també a Fornells, que un
altre dia ja en parlarem, he solAlicitat també una compareixença
per l’ordenació de Fornells- disposar d’espais, siguin marines
seques i siguin amarraments per a embarcacions de més eslora,
és obvi que és urgent. 

Per tant, a part de la importància de les inversions, que així
com està l’economia totes les que es facin són benvingudes i per
tant jo crec que el Govern s’ha d’esforçar a fer totes les que
pugui en aquests anys, sí que li demanaria les previsions, les
previsions de Cala En Busquets posada en servei; és a dir, el
pressupost el vaig veure, vaja, el pressupost de ports el vaig
veure, 4 milions d’euros; vaig veure també que havien concursat
l’aval que fa el Govern a Ports per disposar 14 o 15 milions
d’euros de les previsions per al pressupost del 2008. Ara, el que
no tenc, si vostè no m’ho diu o no ens ho diu, és la previsió de
posar en funcionament aquesta instalAlació. Crec que totes les
instalAlacions, infraestructures i equipaments són importants,
però aquesta tal vegada d’amarraments a l’illa que menys oferta
té o menys disponibilitat, perquè no és que hi hagi d’haver
oferta, és que no es pot donar atenció a la demanada que hi ha,
és a dir, és una illa on la demanda està pitjor atesa, idò a veure
si podem saber qualque cosa.

I només vull fer una puntualització del consens.
Efectivament, a títol polític de partit no hi ha cap objecció i, de
fet, es demostra amb el fet que s’ha mostrat conformitat
d’executar. Però sí que vull fer veure que entre..., és a dir,
aquest mateix projecte amb les mateixes dimensions a l’altre
costat tindria com a mínim dos avantatges que aquí hi ha qualcú
professional que pot entendre millor que ningú, que és la bocana
orientada al sud-est; en el projecte a l’altra banda, a la farola. I
en canvi aquí on està orientada la bocana en aquest moment és
cara al nord, i a Menorca, vostès ho sabem, la tramuntana no
mira l’alçada dels penya-segats, que no són gaire alts
precisament a la zona de Ciutadella i aquí on es fa. Per tant la
maniobra dels vaixells, per entendre’ns, no està ubicada al
millor lloc per garantir més dies d’operativitat des del punt de
vista tècnic, no polític.

I, segon, dues explotacions, perquè la ubicació física separa
el port vell del port nou, i a més a més aquesta ubicació allà
haguera donat redós al port nou. Per tant en cas d’embarcacions
que s’han de refugiar a Ciutadella, d’aquesta manera o no ho
podran fer perquè el temporal a la bocana, segons quins
temporals, no ho permetrà o ho hauran de fer al moll comercial,
i açò crearà una certa conflictivitat del trànsit portuari a la nova
instalAlació. Crec que eren avantatges que se solucionaven allà
i, repetesc, les mesures hagueren pogut ser des del meu punt de
vista les mateixes.

Finalment, en relació amb Europrincipia, si els falta qualque
dada jo em conform, i supòs que els altres portaveus també, que
ens la traslladin quan en disposin, és a dir, si no pot quedar
constància en el Diari de Sessions d’aquesta comissió no passa
res; estic convençut que ens ho faran arribar, als grups
parlamentaris, i donaran satisfacció a la petició, i a més amb
exactitud.

I per la meva part res més. Desitjar que puguem continuar
parlant de ports. A mi m’agradaria molt, conseller, vostè que és
d’Unió Mallorquina i per tant bon mallorquí, que es plantegi
també, perquè serà important quan aquest port de Ciutadella
estigui fet, que Alcúdia sigui de la comunitat autònoma. Jo crec
que val la pena que vostè reivindiqui la declaració d’interès
general que en aquest moment té Alcúdia i que no té cap
justificació, perquè allà l’únic que s’hi fa és un trànsit del
combustible de GESA, que a més desapareixerà quan hi hagi el
gas, és a dir que té un termini limitat, i la resta de trànsit són
trànsits òbviament més de cabotatge que d’interès general de
l’Estat. Potser la Savina també voldria una reflexió en aquest
sentit, i sàpiga que el Grup Popular i el Partit Popular i aquest
diputat personalment colAlaboraran, contribuiran i defensaran,
òbviament, que la comunitat autònoma tengui el màxim de ports
gestionats pel Govern de les Illes, i entre ells, òbviament, l’únic
dubte que tenc és el de Palma, però els altres jo crec que tot el
que faci, i per descomptat el primer el d’Alcúdia, és important
que en aquest termini de dos, tres anys en què açò estigui en
marxa, pogués ser de la comunitat autònoma.
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Tendrem oportunitat de parlar més de ports, però de moment
amb açò d’avui em conform. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Sr. Conseller, vol (...) la intervenció?
Té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista evidentment
reitera l’agraïment del to utilitzat pel Partit Popular i també ens
sumam a quasi bé totes les reivindicacions que es fan des del
Partit Popular. Fins i tot reivindicam Palma. 

És evident que cap projecte no és perfecte. El Sr. Huguet ha
caigut en la temptació de detallar alguns dels defectes que té
l’actual projecte. Jo no cauré en la temptació de descriure els
defectes dels projectes que es van voler imposar des del Partit
Popular, però sense cap dubte són més majors, de major entitat
que els que vostè ha detallat envers aquest projecte, però no
cauré en aquesta temptació. És el projecte que hi ha, és el
projecte que ha costat 100 anys i crec que és el que haurem de
defensar tots.

I agrair a aquest govern que hagi prioritzat aquesta
importantíssima inversió. Els recursos econòmics els ha posat
aquest govern, els recursos econòmics els ha posat aquest
govern; l’esforç l’ha fet aquest govern, i açò també s’hauria de
reconèixer per part del Partit Popular.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Per contestar la rèplica té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, en relació als terminis la
informació que jo tenia era aquesta altra, però en qualsevol cas
li ho confirmarem quin termini hi ha, però bé... Bé, jo tenc que
com a millora per l’empresa eren 24 mesos i 50 milions, però
bé, ja ho aclarirem.

En relació als comentaris que ha fet en relació al projecte, jo
l’únic que li puc dir és que executam el projecte que trobàrem
fet a la Conselleria de Medi Ambient de la passada legislatura
de vostès. Per tant jo crec que en aquests moments no..., no ho
sé, no pertoca tornar-ne a parlar. 

I d’una cosa sí que estic molt content i veig que hi
coincidirem tots, que és reivindicar la gestió de tots els ports o
com a mínim de la majoria de ports que en aquests moments són
de l’Estat, i que òbviament des de la comunitat autònoma, des
d’Unió Mallorquina hem pensat que sempre es podrien
gestionar molt millor i molt més pròxims als interessos dels
ciutadans d’aquestes illes, tant de Mallorca com de Menorca,
Eivissa i Formentera.

I pel que fa a la previsió de Cala En Busquets, que em
demanava, he de dir-li que efectivament la majoria de terrenys
són municipals i que ja s’està negociant amb els propietaris
particulars, i pel que fa a la previsió de temps és que més o
menys el juny del 2010 també pogués estar l’obra finalitzada. 

I no sé si amb això més o menys hem contestat totes les
preguntes que ens feien. En qualsevol cas per part de la
conselleria la voluntat és que estiguin puntualment informats de
totes les incidències d’aquesta obra, tant de la dic exterior com
de la que iniciarem pròximament a Cala En Busquets, i que per
qualsevol cosa no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres,
que precisament jo crec que avui s’ha demostrat que l’interès de
tots és que tot això es tramiti o s’executi de la millor manera
possible i aviat pugui ser una realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Qualque portaveu vol fer ús del torn
de contrarèplica?

Molt bé, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només
queda agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller i dels seus
acompanyants.

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

Moltes gràcies.
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