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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Assumpta Vinent substitueix Josep Juan
Cardona.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes, president. Isabel Llinàs substitueix José María
Rodríguez.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas Navarro sustituye al Sr. Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. Debat i votació, si n'és el cas, de les compareixences
o informes per escrit que han de dur a terme persones o
entitats en relació al Programa d'actuacions per a
l'assumpció per CAIB de competències relatives a
instalAlacions marítimes i als ports d'interès general de
Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, i també a l'harmonització
d'objectius al port de Palma.

Hi ha hagut un canvi, que hem pactat prèviament, de passar
a votar primer el segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat,
en el seu cas, i votació -textualment- de les compareixences o
informes per escrit que han de dur a terme persones o entitats en
relació al programa d’actuacions per l’assumpció per la CAIB
de les competències relatives a instalAlacions marítimes i als
ports d’interès general de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, i
també l’harmonització d’objectius al port de Palma.

Podem passar a votació? Volen intervenir? Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Manifestam que hi ha hagut consens
a la ponència, i si la llista és la darrera que s’ha entregat al
secretari de la comissió, perdó, al lletrat de la comissió, vull
manifestar que no fa falta votar perquè hi ha consens.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Estarien d’acord que fos per assentiment?
D’acord. 

Doncs aturarem un minutet i cridarem el Sr. Conseller per
començar.

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes una altra vegada, senyores i senyors diputats.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
preguntes números 4861, 62, 12106, 107, 108, 109, 116, 117,
12118 i 12119. 

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel
Àngel Grimalt i Vert, acompanyat del Sr. Manuel Patiño,
vicepresident de Ports; de la Sra. Margalida Miquel, directora
executiva de l’ABAQUA; del Sr. Antoni Llabrés, cap de
Relacions Institucionals; i del Sr. Miquel Adrover, cap de
Premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 4861/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions al Port de Ciutadella.

Per formular la pregunta RGE núm. 4861, relativa a
actuacions al port de Ciutadella, intervé la diputada Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular.
Quan vulgui, Sra. Diputada.
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LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per
venir a respondre aquesta pregunta sobre el port de Ciutadella,
i també gràcies als alts càrrecs que l’acompanyen, el Sr. Patiño
i companyia.

La veritat és que són unes preguntes antigues, són del dia 5
de juny del 2008, però bé, ara vénen i com que és un tema, el
port de Ciutadella, que sempre és d’actualitat, crec que també és
interessant poder-ne parlar avui aquí.

Amb l’anterior consellera, la Sra. Cabrer, ja vam fer
moltíssima feina en tota la planificació del port de Ciutadella,
i li he de confessar també que m’agrada sentir-lo també, a vostè,
de la seva pròpia veu totes les actuacions previstes en el port
perquè vostè ha demostrat ser sensible sobre el nostre port i les
necessitats que tenim actualment a Ciutadella. Per tant és
important no perdre aquesta arrencada que ara duim i crec que
és interessant sobretot, una volta ja sabem que enguany dins els
pressuposts del 2010 hi ha prevista l’actuació en el dic i també
a l’estació marítima, cosa que estan molt contents els sectors
també de la mar de Ciutadella, perquè com a partit polític ens
hem reunit amb ells i s’estimen més també tots que es dediqui
aquest any a acabar tota la infraestructura del dic, emperò també
és molt important després que es van eliminar del moll de Sa
Trona els vaixells aquests de transeünts, o no sé com es diu,
alguna cosa així, per açò creim que és molt necessària també
una actuació a Cala en Busquets perquè molta gent, com diu la
pregunta, de la mar i diferents colAlectius volen que es millori i
augmentin els amarraments i fondeigs allà. Per açò nosaltres
sabem que enguany és impossible posar-ho dins els pressuposts,
emperò ja seria necessari començar a pensar en aquestes
actuacions per als pròxims pressuposts. 

I res més, volíem saber un poc quines actuacions estan
previstes també dins Cala en Busquets i tot plegat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta que inicialment se’ns va
fer i la que tenim ens demana en relació a la millora i l’augment
d’ancoratges. Nosaltres el que és estrictament ancoratges dins
la zona portuària del port de Ciutadella evidentment no n’hi pot
haver, dins la zona portuària. El que sí tenim és alguna petició
en relació a les caletes que hi ha a l’entrada, sobretot a
l’esquerra, que evidentment s’estudiaran quan es faci la
remodelació del port la possibilitat de posar punts de fondeig o
d’ancoratge en aquestes caletes, però pròpiament dins el port
evidentment farien nosa i en principi no estan prevists
ancoratges.

Vostè avui em complementa, diguéssim, la pregunta en
relació també als amarraments, i en relació als amarraments -
que això no ho teníem preparat però no hi ha problema a
contestar-li-ho- evidentment també quan es faci la remodelació
del port, una vegada que estigui en marxa i operatiu el port

exterior llavors serà quan, a la zona que quedi lliure del port
anterior es podrà destinar a nous amarraments, que nosaltres
calculam que seran uns 130 nous amarraments dins la zona que
quedarà lliure en el port interior, més els amarraments de Cala
en Busquets. Per tant hi haurà un augment en total proper a 400
nous amarraments en el port de Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, per la resposta. Jo
crec que és molt important la seva resposta de dir que quan el
vaixell ja surti d’allà es remodelarà amb 130 amarraments més.
El que sí li deman és que no perdem el temps i que l’any que ve,
perquè així ho espera tota la gent la mar, els colAlectius
diferents, que pugui ser una realitat el més prest possible, no tan
sols per la gent de la mar, també per al turisme que, com sap, és
les nostres carreteres la mar i per tant necessitam que sigui una
inversió el més prest possible i una realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, vol intervenir?

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

Sí. La nostra intenció és evidentment que l’any que ve
licitarem l’estació marítima, per tant continuarem treballant per
posar en marxa en el termini més breu possible el port exterior,
però si licitam l’estació marítima l’any que ve difícilment dins
l’any que ve el nou port exterior estarà en funcionament a nivell
d’estació marítima i nivell de passatgers. El que sí hem de fer
l’any que ve per guanyar temps és ja anar planificant la
remodelació, la reordenació, i en aquest sentit la nostra intenció
és arribar al màxim acord possible amb els diferents colAlectius
que fan feina al port i que tenen interès en el fet que allò
funcioni, pescadors, club nàutic, diferents estaments del port,
com també òbviament amb les administracions i amb els
diferents grups polítics.

Per tant, com que l’any que ve no podrem anar més enllà de
la fase de planificació, serà tal vegada un bon moment per veure
com ha de quedar definitivament el port, perquè jo crec que la
passada legislatura es va aconseguir una cosa important, que és
un acord, un gran acord polític entre les diferents forces
polítiques en relació al futur del port de Ciutadella, i aquest
esperit i aquest acord hauríem d’intentar arribar fins al final i
que totes les actuacions que s’aniran fent al port de Ciutadella
a partir de la posada en funcionament del dic exterior, també es
continuï en aquesta línia d’acord perquè al final és una
infraestructura que durarà cent anys, vull dir que és una
infraestructura per a tota la vida i val la pena que sigui un acord
entre tots i que sigui una solució que agradi al màxim possible
de ciutadans i de formacions polítiques.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4862/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvi d'ubicació de la barca de neteja de
litoral de la zona dels pescadors al Port de Ciutadella.

Per formular la pregunta número 4862/08, relativa a canvi
d’ubicació de la barca de neteja de litoral a la zona dels
pescadors al port de Ciutadella, té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, però aquesta la retir perquè ja està
explicada anteriorment, i m’estim més que quedi retirada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 12106/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita del conseller de Medi Ambient a
Portocolom (I).

Per formular, doncs, la pregunta 12106/09, relativa a visita
del conseller de Medi Ambient a Portocolom, intervé la
diputada Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Soler...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per haver
vengut avui horabaixa aquí i part del seu equip directiu també.
Li vaig formular una pregunta que després va ser rectificada, i
a la pregunta li demanava talment per quin motiu creu vostè que
no va assistir cap representant municipal a la visita que vàreu
realitzar a Portocolom el passat dia 26 d’agost, que va ser
prèviament anunciada a la pàgina web de la seva conselleria, a
la pàgina web del Govern, que anàveu a fer una inauguració
d’unes obres a instalAlacions portuàries. Per tant, si s’anaven a
fer aquestes inauguracions, per quin motiu no hi va assistir cap
representant municipal de cap partit polític?

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula el Sr.
Grimalt.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, com vostè sap aquesta visita, que
era una visita a les obres que s’havien fet a Portocolom, va tenir
lloc el dia 26 del mes d’agost, per tant en plena època en què és
habitual que la majoria de la gent estigui de vacances.

Per tant la convidada que normalment, i podem tenir
qualque errada però normalment no la solem fer mai, la
convidada que sempre es fa a l’ajuntament del municipi on es
fa l’actuació perquè ho sàpiguen i si volen hi puguin assistir, en
aquest cas no va arribar a sortir de la conselleria ja que la
persona que habitualment s’encarrega de convidar els
ajuntaments estava de vacances. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, no em justifica la resposta a la pregunta que
li he fet. Si el temps d’un govern del Partit Popular hi hagués
hagut aquesta falta d’institucionalitat d’una conselleria cap a un
municipi haguera estat molt greu. 

Dia 26 d’agost a Felanitx estam en plenes festes, per tant no
hi ha vacances, com vostè sabrà, dia 28 és el patró; tothom fa
feina, precisament a l’Ajuntament de Felanitx des de fa molts
d’anys està prohibit estar de vacances la segona quinzena
d’agost. Primera.

Segona. Casualment la seva conselleria té un problema, Sr.
Conseller. Vostè sap que és la segona vegada que respon a
preguntes perquè no conviden els batles afectats quan vostè fa
visita a municipis o posa primeres pedres? Què és, que la
persona que sempre ha de fer aquestes convidades als
ajuntaments sempre està de vacances? Vostè sap que va venir
aquí dia 9 d’abril del 2008 a respondre per què no havia
convidat els batles de la Serra de Tramuntana a posar la primera
pedra de Ca s’Amitger? És casual que el conseller de Medi
Ambient, d’Unió Mallorquina, s’oblidi sempre de convidar els
municipis afectats quan ell fa determinades visites a segons
quins municipis? No són tots els consellers que han de
respondre per aquesta falta d’institucionalitat, Sr. Conseller. 

Això és el motiu que podem dir a l’Ajuntament de Felanitx,
que no va assistir cap representant municipal perquè la
funcionària de la conselleria estava de vacances? Aquesta és la
resposta que vostè m’ha donat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, que jo sàpiga de moment
la Conselleria de Medi Ambient no està ubicada a Felanitx, de
moment; tal vegada qualque dia es decidirà que és la ubicació
més idònia, però de moment està ubicada a Palma i per tant no
era setmana gran ni setmana de festes a Palma, i el mes d’agost
a Palma hi sol haver molta gent de vacances, i això no és nou.

En relació..., vostè em fa referència a una pregunta que ja
em va fer vostè, que veig que, aquest tema, el vetlla molt, i fa bé
de vetllar-lo. Poques coses devem tenir per criticar si els nostres
principals errors són de protocol. En el cas de la Serra de
Tramuntana el batle d’Escorca, si no ho record malament,
perquè evidentment d’això ja ha passat molt de temps, estava
convidat, i l’error que es va fer va ser no convidar els altres
batles de la Serra de Tramuntana, perquè es va anar a convidar
el batle del lloc on tenia lloc l’esdeveniment i no es va anar a
acudir, i evidentment en aquest cas també hauria estat allò
adient, de convidar tots els batles de la Serra de Tramuntana.

De totes maneres, errors, se’n fan molts, i encara avui n’hi
puc explicar un. El batle -del seu partit- de Sant Antoni de
Portmany, demà havíem d’anar a fer una visita d’obres a Sant
Antoni; vàrem avisar l’ajuntament; avui hem avisat
l’ajuntament que aquesta visita se suspenia per motius d’agenda,
i ha convidat els altres partits polítics, els representants de
l’oposició, una hora i mitja després de rebre l’avís que no hi
anàvem. Per tant, errors, en cometem tots, i jo crec que al final
el que importa als ciutadans és que resolem els problemes.
Aquell dia vàrem presentar una sèrie de millores a Portocolom,
i al final evidentment millor que hi haguera estat el batle, la
nostra intenció no era que no hi fos. En qualsevol cas les
millores s’hi feren, i crec que en dos anys i escaig que duim de
legislatura nosaltres feim moltes actuacions cada setmana i crec
que se poden comptar amb els dits d’una mà els errors que
haguem pogut cometre, quan els actes fets deuen ser al voltant
dels 250, 200 cada any. Per tant crec que al final els errors
sempre són lamentables però la mitjana és bona.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 12107/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita del conseller de Medi Ambient a
Portocolom (II).

Per formular la pregunta número 12107, relativa a visita del
conseller de Medi Ambient a Portocolom, té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. Conseller. Com que continuam amb la pregunta
anterior, la puc enllaçar perfectament. Errors és vera que se’n
poden cometre, tots som humans, però més humans som quan,
aquests errors, els corregim, i vostè no l’ha corregit, aquest error
que va cometre, perquè a més d’anar a visitar unes obres
portuàries es va permetre el luxe de fer anuncis a mitjans de
comunicació de dos temes cabdals per a l’Ajuntament de

Felanitx: el passeig marítim o el passeig del litoral, i la
conducció de l’aigua potable de Felanitx a Portocolom, un tema
que ni tan sols vostè abans de fer l’anunci va poder agafar el
telèfon i dir al batle: “Perdona’m per l’error, som a Portocolom
i anunciaré això”. Ni ho va fer abans, ni ho va fer després.

Però li diré que casualment a Portocolom, és casual, la
funcionària estava de vacances, però el seu gabinet d’Unió
Mallorquina, que no dic funcionaris, va funcionar molt bé,
perquè a Portocolom, a una foto meravellosa a plena pàgina hi
havia el Sr. Patiño, aquí present, de ports, efectivament; la Sra.
Margalida Miquel, aquí present, d’ABAQUA, present; vostè
també, i curiosament hi havia..., la coneix, aqueixa d’aquí?,
perquè jo la conec més bé que vostè, una regidora trànsfuga del
Partit Popular a Unió Mallorquina, actual presidenta d’Unió
Mallorquina a Felanitx, casualment és a la foto. Coneix el
senyor de veïnat?, li dic que és exmilitant del Partit Popular,
exmilitant, actualment secretari d’Unió Mallorquina de Felanitx,
Antoni Oliver Sagreras, de Cas Concos, si vol saber més dades.
Coneix aquest senyor d’aquí?, Sr. Rafel, que du el club nàutic
de Portocolom, membre d’Unió Mallorquina a les llistes d’Unió
Mallorquina. És casualitat que la funcionària de torn, de
vacances, no avisàs l’ajuntament però sí que avisassin tots
aquests membres d’Unió Mallorquina. 

Jo ja li ho he avançat: em pot explicar, Sr. Conseller, a què
es deu aqueixa gran rebuda que va tenir per aquests membres de
part d’Unió Mallorquina? Perquè li diré: on és el regidor d’Unió
Mallorquina que forma part de l’Ajuntament de Felanitx?,
perquè, a aquest, no el varen avisar. És que vostès no varen
avisar ningú de l’ajuntament, ni tan sols els d’Unió Mallorquina.
Sr. Conseller, em pot explicar a què es deu aquesta gran errada?,
que no el culparé a vostè, jo crec que vostè ha de tenir un gran
gabinet perquè li corregeixin aquestes errades. Em pot explicar
a què es deu?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller.

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

Sra. Soler, un quan l’escolta es pensa a veure si és un
criminal o..., o qualsevol cosa d’aquestes. Vull dir que jo crec
que estam traient les coses de mare, però bé, en fi, això cadascú
té els seus criteris. Jo li puc assegurar que precisament el fet que
no hi hagués el regidor d’Unió Mallorquina demostra que això
no era res intencionat, evidentment si haguéssim volgut fer una
cosa de partit s’hauria convidat al regidor d’Unió Mallorquina.
A la visita al port m’acompanyaren el cap de Premsa, em va
acompanyar el Sr. Patiño, òbviament, i abans, com que li record
que era el 26 d’agost i estava de vacances, vaig anar a berenar
amb gent que conec de Felanitx que després m’acompanyaren
i eren aquests que varen venir. Evidentment, si hi hagués hagut
una voluntat d’utilització política d’això hauria vengut el
regidor i no altres persones conegudes meves de Felanitx.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, de cada vegada m’alAlucinen més les seves
respostes. Escolti, on és el seu gabinet? On és el seu cap de
premsa? Vostè no té ningú que l’assessori? Vostè pot anar a
berenar amb qui vulgui, on vulgui i a l’hora que vulgui,
evidentment, com a conseller i com a ciutadà, evidentment, ara,
quan es fa una foto oficial amb declaracions a la premsa qualcú
l’hauria d’assessorar almanco si vostè no està en tot, li hauria de
dir, escolta, que aquests senyors no pinten res a aquesta foto.
Casualment vostè se’n va a Portocolom a fer una foto amb
membres del comitè local d’Unió Mallorquina de Felanitx i no
hi ha regidor d’Unió Mallorquina de Felanitx no perquè no
vulgui fer un acte institucional, jo li diré més clar, perquè la
presidenta d’Unió Mallorquina de Felanitx i el regidor actual no
es parlen, de manera que ho diré jo si no ho sap vostè, jo li
avançaré el camí, a berenar tampoc no hi era el regidor d’Unió
Mallorquina de Felanitx que viu a Portocolom. 

Li diré més, és casualitat que el Partit Popular i el BLOC es
posin d’acord i critiquin les actuacions de la seva conselleria,
però no som jo que faig (...), veu el setmanari local de Felanitx?
Va dedicar una pàgina i mitja a la seva visita i va dir clarament,
el setmanari local que és neutre perquè és una editorial, “s’entén
perfectament la reacció dels nostres edils pel que es pot
considerar una descortesia del conseller”. No som jo que ho dic,
Sr. Conseller, és un setmanari local neutre en una editorial
d’una pàgina i mitja, una descortesia.

Sr. Conseller, qui el va assessorar perquè es fes aquesta
fotografia? No és una fotografia d’amics, vostè va convocar la
premsa. Qui va convocar la premsa, de la seva conselleria? Qui
no li va dir que si era un acte de visita, només sortís vostè, la
gerent d’ABAQUA i el gerent de Ports? Per què va permetre
que els membres d’Unió Mallorquina sortissin a la fotografia si
no era una visita institucional? Per què va fer anuncis que no
coincidien amb la seva visita a Portocolom? Vostè va anar a
inaugurar unes instalAlacions portuàries, vostè no va anar a
parlar de l’aigua de Portocolom, vostè no va anar a parlar del
passeig del litoral de Portocolom, les instalAlacions portuàries no
les hem trobar enlloc, ni tan sols a la pàgina de la seva
conselleria. 

Resulta que a les instalAlacions portuàries que vostè va anar
a inaugurar no es varen fer fotografies i se’n fan parlant de
l’aigua i del passeig del litoral, i no les hem vist. Qui el va
assessorar, Sr. Conseller? Prengui mesures. És una falta de
descortesia, no li ho dic jo, li ho diu el setmanari local que li he
duit. Com pensa arreglar-ho, si és que pensa arreglar-ho
d’alguna manera? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. En torn de rèplica té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Soler. Això ho vaig arreglar de l’única manera
que s’arreglen aquestes coses, que és telefonant al batlle de
Felanitx i disculpant-me. Sí, Sra. Soler, vaig parlar amb el batlle
de Felanitx, li vaig telefonar i em vaig disculpar per l’error en
la comunicació... Sra. Soler, escolti... puc anar molt malament,
però crec que record amb qui parl i a qui telefon i a qui no. 

Quant a si el regidor està barallat amb no sé qui, escolti, això
són històries de..., no sé, crec que aquest parlament està per
coses més serioses que per parlar de si aquell havia estat d’un
partit o d’un altre o de si aquell i aquell es parlen o no es parlen.
Nosaltres vàrem anar a presentar una sèrie de millores al Port de
Portocolom i, a més, supòs que es degué penjar una nota de
premsa que informava d’aquest fet, concretament d’una sèrie de
millores, com es fan a diferents ports, als serveis, amb una
inversió de prop de 100.000 euros, s’intenta donar una imatge
unitària i de qualitat dels serveis portuaris, dels banys, de tots
els serveis portuaris, i el Port de Portocolom s’ha incorporat a
aquesta imatge comuna i de qualitat. 

Han millorat de manera important els serveis que es troben
els transeünts quan van a Portocolom. També s’han fet una sèrie
de millores com són remodelar el varador, s’ha instalAlat un
sistema de recollida d’aigües superficials amb una inversió de
10.000 euros. S’han substituït set mòduls de pantalans flotants
amb una inversió de 41.000 euros a partir de molls de formigó
situats a la Bassa Nova. Aquesta darrera actuació ha tingut com
a objectiu substituir els antics pantalans de fibra que es trobaven
en mal estat. 

Per tant, s’han fet millores importants a Portocolom i això
és el que anàvem a veure i a presentar. Si s’han produït errors de
protocol, som el primer que els lamenta, però això no lleva i
això no obsta que s’ha fet un esforç important en la millora de
Portocolom, que volem continuar fent, avui el Port de
Portocolom està millor que fa un any i d’això vostè com a
felanitxera n’hauria d’estar contenta, nosaltres com a mínim
n’estam. I crec que al final això serà el que quedi, tota la resta
són bregues polítiques, de polítiqueta, que crec que no
interessen gaire als ciutadans i que, en qualsevol cas,
evidentment els errors es lamenten. Ho he dit des del principi,
que aquí hi va haver un error a l’hora de comunicar a
l’Ajuntament de Felanitx aquesta visita, però, una vegada dit i
reconegut això, crec que l’important és evidentment que no
torni passar i també que solucionem els problemes de
Portocolom. 
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En aquests moments hi ha dos projectes importants en
marxa, dels quals el batlle n’està oportunament informat i que
contribuiran d’una manera molt important a millorar
Portocolom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 12108/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita del conseller de Medi Ambient a
Portocolom (III).

Per formular la pregunta 12108/09, relativa a visita del
conseller de Medi Ambient a Portocolom, té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com que el Sr. Conseller a les
anteriors ja no devia saber què contestar m’ha contestat
directament la 12108 dient per quin motiu va realitzar la visita,
m’ho ha dit a més... Li diré més, és veritat que pot ser que
Portocolom estigui més bé que fa un any, però fa dos anys
estava molt millor que fa tres anys, perquè la veritat a l’anterior
legislatura des de Ports de les Illes Balears, on hi havia la
consellera Cabrer al capdavant, varen deixar unes instalAlacions
portuàries que eren per treure’s el capell. Que vostès ho han
continuat completant és cert, però l’edifici de l’Autoritat
Portuària si l’hagués vist fa cinc o sis anys, sabria quin edifici
hi havia. 

Per tant, passaré directament si el president ho vol a la
12109 perquè retiraré la 12108.

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla perfecte. Si no té res a el conseller, perquè vostè
ha fet un comentari, si ell no vol contestar a allò que vostè no ha
demanat.

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

Podem passar a la següent per part meva.

I.6) Pregunta RGE núm. 12109/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita del conseller de Medi Ambient a
Portocolom (IV).

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Soler quan vulgui.

LA SRA. SOLER I TORRES:

A la 12109 li deman, Sr. Conseller, per què l’ajuntament es
va haver de donar per assabentat de la intenció de la seva
conselleria del projecte d’abastiment de l’aigua de Portocolom
que vostè aquest dia va anunciar que farien una canonada de

Felanitx a Portocolom. És el primer pic en dos anys que el
sentim parlar d’aquest projecte. 

Només li deman en aquesta pregunta, més endavant
emprarem una altra pregunta, però en aquesta en concret el que
li deman és per quin motiu l’ajuntament, el major implicat en
aquest tema, això no és politiqueta de baix, i governar amb
majoria absoluta i quedar en minoria perquè una regidora
trànsfuga, després resulta ser la presidenta d’Unió Mallorquina,
tampoc no és politiqueta de baix nivell, li ho dic perquè ho he
viscut en carn pròpia, no li ho desitjo a vostè. 

Per tant, m’agradaria saber per què l’ajuntament va haver
d’assabentar-se d’aquest nou projecte, d’una canonada de
Felanitx a Portocolom, mitjançant els mitjans de comunicació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula el Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, supòs que la conselleria de
Medi Ambient de la qual en aquest moment form part no té cap
culpa que vostè a la passada legislatura quedàs en minoria. Per
tant, vull entendre que no em retreu això.

En qualsevol cas el motiu pel qual es va parlar del tema de
l’abastiment d’aigua a Portocolom és molt senzill. Un periodista
-sap que a les rodes de premsa, a les presentacions, quan tens
periodistes davant, una vegada que has explicat allò que tu vols
explicar, et demanen sobre qualsevol cosa-, en aquell moment
un periodista va demanar sobre el projecte d’abastiment d’aigua
a Portocolom, i vàrem explicar que fèiem feina en un projecte
que encara no teníem tancat i tot d’una que vàrem tenir més
definit el projecte, ens vàrem posar en contacte amb
l’ajuntament i, de fet, crec que quinze dies o tres setmanes més
tard, concretament dia 16 de setembre a les 4 del capvespre la
directora executiva de l’Agència Balear de l’Aigua es va reunir
amb el batlle de Felanitx, també hi havia els regidors Sr. Nadal
del PSOE i Sr. Peña d’Unió Mallorquina i els va presentar la
proposta en la qual treballàvem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

No, simplement, ja li ho demanaré perquè hi ha una altra
pregunta, la 12117, en la qual podrem parlar de la salinització
de l’aigua a Portocolom. Per tant, en aquesta ja no diré res més,
i passaríem a la següent pregunta.
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I.7) Pregunta RGE núm. 12116/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a 24 banderes negres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tenim ara la pregunta 12116/09, relativa a
24 banderes negres. Intervé la diputada Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Quina opinió, li mereix al conseller de Medi Ambient que el
grup Ecologistas En Acción, atorgui 24 banderes negres per la
degradació de les seves costes, entre aquestes el camp de golf de
Son Claret a Calvià, la zona de Cala Vinyes on l’hotel Barceló
ha fet una reforma, la urbanització de Ses Covetes, el camp de
golf de Son Baco a Campos, la degradació del sistema de dunes
de S’Arenal, les depuradores de Campos, Sa Ràpita i
Portocolom i la salinització dels aqüífers de Felanitx, entre
d’altres; a Menorca per exemple, la depuradora de Galdana, la
de Cala en Porter, les de Ciutadella nord i sud, així com les de
Maó; a Formentera el Port de la Savina i el Parc Solar de Sa
Saona i a Eivissa les aigües fecals de Ses Feixes o la
depuradora. 

Per tant, quina opinió li mereix, si és que n’hi mereix cap, o
si és que no li hem de donar importància, si és una notícia més.
És una notícia que va sortir publicada el 29 de juliol del 2009 on
s’atorgaven aquestes 24 banderes negres d’aquesta associació
ecologista, si és que li mereix cap opinió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula el Sr.
Grimalt.

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

Sra. Soler, vostè de poc ençà es torna molt ecologista i crec
que la veritat és que embullarà el seu electorat, però bé cadascú
fa el que troba que ha de fer. Darrerament veig que es fa molt de
ressò de les opinions i dels plantejaments dels grups ecologistes.
En fi, començ a no entendre res, però cadascú fa el que troba
que ha de fer.

El que li puc dir és que en relació amb aquestes 24 banderes
negres, hem analitzat, vàrem analitzar ja en el seu moment tots
els punts que es denunciaven, dels quals n’hi ha 8 que vostè
m’hauria de contestar a mi no jo a vostè perquè són acords
directament del Partit Popular i són coses que va impulsar el
Partit Popular. Per tant, què vol que li digui, expliqui-m’ho
vostè. 

N’hi ha 10 que molts també eren coses impulsades pel Partit
Popular, d’altres que eren problemes, són coses que van sortint,
però que 10 ja estan resolts o ja estan en vies de resolució. N’hi
a 3 que són temes competència de la Demarcació de Costes i 3
que són competència d’ajuntaments. Per tant, de molts d’aquests
temes, crec que vostè poca cosa ens pot demanar. 

En qualsevol cas pel que fa referència a les depuradores,
vostè sap que les Balears varen ser pioneres en depuració
d’aigües en un moment en què a nivell de l’Estat espanyol
encara hi havia molt poca depuració aquí. Me’n record fa ja
molts d’anys, una vegada a Catalunya es parlava de depuració
i es fixaven com a objectiu no sé quin any arribar a l’objectiu
que tots els municipis de més 2.000 habitants tenguessin
depuradora, i aquí ja en teníem per tot. Per tant, aquí vàrem anar
molt avançats en aquest tema, però clar les infraestructures
s’envelleixen i com que totes es varen fer en un moment
determinat i a més dimensionades per a una determinada
població, aquests darrers anys hem tengut un increment de
població molt important que ha fet que moltes depuradores
hagin quedat petites, i a més a més l’envelliment lògic fa que
moltes depuradores estiguin acabant a l’hora la seva vida útil en
aquests moments.

Nosaltres, vostè ho sap, feim un esforç important en aquest
sentit i, a més a més, hem reclamat colAlaboració de l’Estat,
colAlaboració que s’ha materialitzat en un conveni, en un
protocol d’inversions molt importants fins al 2015, de les quals
enguany s’han de materialitzar l’inici de quatre d’aquestes
actuacions per part de l’Estat. Per part nostra feim esforços
importants per millorar les depuradores que tenen més
problemes com pugui ser per exemple algun cas molt
emblemàtic com la de Platja d’en Bossa a Eivissa que està
aferrada a un parc natural i feim feina per millorar la situació de
les depuradores.

De totes maneres sembla que per a determinats grups
qualsevol depuradora que aboqui a la mar, ja de per si és un
problema. Evidentment, les depuradores, mentre no inventem
alguna cosa més o mentre no siguem capaços de reutilitzar tota
l’aigua, hauran de continuar abocant a la mar, evidentment, amb
aigua convenientment depurada, si pot ser amb un tractament
terciari perquè l’aigua que s’aboqui sigui de la millor qualitat,
però és inevitable que continuïn abocant a la mar.

En qualsevol cas, li he de dir per a la seva tranquilAlitat que
els tècnics tant de la Conselleria de Medi Ambient com del
Centre d’Estudis Avançats de Blanes, l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, la Universitat de les Illes Balears i l’IMEDEA
que han treballat en la caracterització de les aigües costaneres
de les Illes Balears per fer feina amb l’aplicació de la directiva
marc de l’aigua i en el qual, en aquest estudi, s’han analitzat 70
mostres d’aigua, que suposen aproximadament uns 200 punts de
mostreig a totes les Balears, donen que tots els resultats
obtinguts són valors bons o molt bons excepte algun punt a la
Badia de Palma, que evidentment estam en una zona molt
habitada i una zona portuària important, a la Badia d’Alcúdia i
a algun punt d’Eivissa, del Port d’Eivissa. 

Per tant, en general la qualitat de les nostres aigües litorals
és bona o molt bona, sempre ens movem en el nivell de valors
bons o molt bons i, per tant, les depuradores no deuen funcionar
tan malament si les aigües litorals presenten aquesta gran
qualitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no es preocupi tant pel
meu electorat. No li he dit si hi estava d’acord o no, amb les
banderes, li he demanat la seva opinió com a conseller de Medi
Ambient, la qual ja m’ha donat i m’ha dit que vostè no entenia
quasi res. Probablement si entengués molt no formaria part del
Govern del qual avui forma part, perquè hi ha moltes coses
d’aquest govern que jo sí que no entenc. D’aquest canvi de
cromos que duis darrerament no ens n’assabentam, per tant,
entenc que no ho entengui molt perquè forma part d’un govern
que és molt difícil d’entendre.

Li vull dir una cosa, m’ha parlat avui del protocol de qualitat
d’aigües, que efectivament va signar i m’acaba de tornar a dir
avui que espera que per a enguany -només li diré que som a 18
de novembre- abans del 31 de desembre havien d’estar licitades
quatre depuradores molt importants: la del Port d’Addaia,
Palma II, Can Picafort, Santa Eulàlia. 

Té confiança, com sempre diu, amb Madrid que d’aquí a 31
de desembre estaran licitades aquestes quatre depuradores? Té
aquesta confiança? Em parla, a mi, d’un pla de qualitat d’aigües,
d’un protocol signat fins a l’any 2015...?, en paraules quedam
meravellosament bé signant protocols, en execució, li vaig dir
ja a la seva compareixença de pressuposts, no n’estaria jo tan
contenta, Sr. Conseller.

Com està la depuradora de Campos, la qual té una bandera
negra? Com està la depuradora de Sa Ràpita, la qual té una
bandera negra? De la pregunta de la salinització de l’aigua de
Portocolom, en parlarem després, però fa dos anys -dos anys-
que s’han perdut en projectes, dos anys, Sr. Conseller, dos anys.

Per tant, m’ha contestat, he volgut entendre que, en la seva
opinió, no està tan malament com les 24 banderes que ens han
volgut donar, que podem millorar, però que bé estam més o
manco bé, notablement bé. Si és la seva opinió, la respect, no
dic que estigui d’acord amb el que diuen, però volia saber la
seva opinió i per això li he fet la pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, aquestes banderes negres són,
entre d’altres coses, a una ampliació del Port de Palma, on de
moment no hi ha cap projecte en tramitació; a un camp de golf
de Son Claret, on tampoc no tenim cap projecte en tramitació;
a les dunes de l’arenal de Sa Ràpita, on el mateix informe
d’aquesta organització reconeix literalment: “Es de reconocer
que la situación está mucho más controlada”, i per tant
evidentment això és un camí que hem d’anar millorant però ells
mateixos reconeixen que hem millorat. 

Una altra bandera negra és la salinització d’aqüífers de
Felanitx, que vostè ara d’aquí una estona em farà una pregunta
per explicar-li..., que jo podré aprofitar per explicar-li com
estam fent feina per resoldre aquest problema. Estam parlant de
les dues de Camp de Mar, de les llicències de Bon Port; de
determinades actuacions a Andratx, que sembla que totes
s’estan revisant i que corresponen a la passada legislatura, i crec
que no he de dir res més. Hi ha actuacions que critiquen, com el
port esportiu a l’antic port romà de Portocristo, un projecte que
impulsa el seu company de partit i amic, el Sr. Pastor. Hi ha
projectes com Benirràs, que està paralitzat per la Llei 4/2008;
com el port de La Savina de Formentera, que vostè sap que la
Conselleria de Medi Ambient va informar desfavorablement i
que sembla que l’Autoritat Portuària ha desistit; no sé si ha
desistit a causa del nostre informe desfavorable, però en
qualsevol cas una mica hi haurem ajudat. Està parlant del parc
solar de Cala Saona, que varen autoritzar vostès la passada
legislatura... En fi, està parlant de moltes coses que jo crec que
o bé s’estan tornant enrera, o bé vostès varen autoritzar i per tant
no sé què em demana, o de coses que al final potser és que no
són tan dolentes.

I en relació a les depuradores, evidentment vostè em demana
si tenc confiança que es licitaran abans de final d’any. Vostè em
permetrà que aquesta pregunta, perquè és un pregunta que
diguéssim afecta l’esfera de la confiança, és una cosa molt
personal, i jo no li contestaré la confiança personal, jo li diré
que hi ha un compromís polític per part de l’Estat adquirit per
la ministra a una roda de premsa aquí el mes de febrer, i per tant
la meva obligació, amb lleialtat institucional, és pensar que la
ministra complirà aquest compromís. Per tant aquestes quatre
depuradores el projecte i tota la tramitació, que vostè sap que
una tramitació d’una depuradora no es fàcil, tota la tramitació
estava passada i l’havíem feta nosaltres, i estam fent feina com
podem i com les possibilitats pressupostàries ens permeten, per
millorar la xarxa de depuradores de les Illes, que al final tampoc
no deu funcionar tan malament, vists els resultats de la qualitat
de les aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 12117/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a salinització i contaminació dels aqüífers
de Portocolom.

Per formular la pregunta 12117/09, relativa a salinització i
contaminació dels aqüífers de Portocolom, té la paraula la Sra.
Soler.
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no se m’enfadi, però el
tema de Portocolom és un fet que posa en evidència la
paralització de la seva conselleria en determinats projectes. 

Miri, a pregunta d’un company seu, Sr. Melià, a la sessió
parlamentària, parlament, dia 20 de maig del 2008, li va
demanar el Sr. Melià, a vostè, relativa al proveïment d’aigua
potable a Portocolom. D’acord? Tanta sort que no hi havia
ningú del Partit Popular, que intervengués aquí. Vostè va
contestar: “El novembre de l’any passat -parlam del 2007, ja-
vàrem iniciar la redacció d’un avantprojecte”; vostè ho va dir,
i va dir que “existeix un projecte de canonada de
subministrament a Portocolom des dels pous que delimiten amb
el municipi de Manacor”. Punt. “Aquest projecte ja existeix des
de la passada legislatura, en temps del Sr. Jaume Font, però ens
vàrem trobar que tenia un seguit de defectes de tramitació, com
és el cas que la informació pública va ser de 20 dies en lloc de
30, com exigeix la Comissió Balear de Medi Ambient, o que no
disposa de memòria. Tot això ens ha obligat a reiniciar la
tramitació de l’expedient d’aquesta canonada, cosa, Sra. Soler
-m’ho deia a mi com a diputada-, no es preocupi perquè ho
farem”. Sr. Conseller, 20 de maig del 2008. Som a 18 de
novembre del 2009 i Portocolom té l’aigua salinitzada.

Vostè anuncia, com sempre fa a la seva conselleria, mitja
pàgina a un diari: “Grimalt promete una solución para el
problema del agua en Portocolom. Se utilizarán los pozos de
Manacor hasta que se pueda usar la red hídrica del levante y
del sur”; ho anuncia vostè, vostè fa anuncis gratuïts sovint
sovint, és la conselleria que mitjans de comunicació més bé. El
dia que l’han d’assessorar, que se’n va a Portocolom i que ha
tengut una errada, no l’assessoren que, segons quines fotos, no
se les faci. No entenc res, tampoc.

Sr. Conseller, després se’n va a Portocolom dia 26 d’agost
i anuncia que se reunirá con el alcalde. Vostè, amb el batle, a
dia d’avui no s’hi ha reunit, vostè. Vostè va enviar la gerent
d’ABAQUA, però vostè no s’hi ha reunit. A dia d’avui a
l’Ajuntament de Felanitx no ha entrat cap paper oficial ni un, ni
per registre d’entrada, res, no m’ho demani perquè no el trobarà,
que diu què li pareix a Felanitx, a l’ajuntament, la solució de dur
aigua de Felanitx a Portocolom. No ho ha demanat oficialment,
res, zero.

Diu que se reunirà amb el batle. No s’hi ha reunit vostè, no
s’hi ha reunit; vostè no. Sr. Conseller, no m’enviï la gerent
d’ABAQUA, vostè; és vostè que va fer les declaracions a
Portocolom, és vostè que ho va dir, no ho va dir la gerent
d’ABAQUA, la gerent d’ABAQUA feia de florera devora
vostè, aquest dia, d’acord? Per tant li deman que va ser vostè.

Sr. Conseller, durant dos anys no han fet res amb l’aigua de
Portocolom, res. Simplement han marejat, marejat la perdiu per
no donar solució a l’aigua de Portocolom, i ho anuncien un dia
que vostè se’n va a Portocolom a inaugurar unes instalAlacions
portuàries. L’ajuntament avui, perquè avui no fa ni mitja hora
he parlat amb el batle, no ha rebut cap comunicació oficial de la
conselleria, ni una. Sabem que la conselleria vol treure a
licitació una canonada de Felanitx a Portocolom, però no sap la
conselleria si l’Ajuntament de Felanitx li donarà l’aigua, no ho
sap, no ho sap perquè no li ho ha demanat. Ni tampoc..., no ho

sap perquè no li han contestat, no vagi de confiat per la vida,
perquè serà com a Madrid, li havien de donar 15 milions per al
torrent i no en té ni un. Procuri tenir-ho tot firmat i signat.

Sr. Conseller, quina solució donarà a l’aigua de Portocolom?
Per què ha estat dos anys a definir un projecte? Per què no va
seguir amb el projecte que tenia iniciat i que vostè feia comptes
seguir? Per quin motiu a dia d’avui a l’empresa concessionària,
EDAMSA de Portocolom, no se li ha dit que han canviat el
projecte? Per quin motiu a dia d’avui no ha remès cap carta
oficial de la conselleria a l’ajuntament? Per quin motiu vostè
com a conseller no s’ha reunit amb el batle? Sr. Conseller, què
pensa fer amb els aqüífers i les aigües salinitzades de
Portocolom? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula el Sr. Grimalt,
conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, la passada legislatura es va
planificar un sistema de xarxa hídrica a Mallorca que per dur
l’aigua al llevant i al sud de Mallorca feia servir dues
canonades: una canonada que anava cap a Manacor i de
Manacor a la costa del llevant, i una altra canonada que anava
a Porreres, de Porreres a Campos i de Campos al sud. Aquesta
era la planificació de la passada legislatura que nosaltres ens
vàrem trobar, i en principi fèiem comptes tirar endavant amb
aquestes característiques. 

Una vegada es comença a estrènyer la situació econòmica,
que vostè sap que estam passant una crisi econòmica molt greu,
a vegades la necessitat fa trobar solucions més econòmiques, i
vàrem trobar la solució que no feia falta fer dues canonades sinó
que amb una tota sola podíem arribar al llevant i al sud de l’illa.
Aquesta única canonada en aquest cas permetria arribar allà on
realment hi ha els problemes, que és a la zona de Santanyí i de
Ses Salines, d’arribar-hi per Felanitx i no per Porreres, que a
Porreres no tenen cap mancança d’aigua. Per tant era absurd fer
dues canonades, era absurd, era millorable fer una sola
canonada que no fer-ne dues, i per això, i per això, vàrem
decidir eliminar la canonada que passava per Porreres i amb una
única canonada anar cap a Felanitx i, de Felanitx, cap al sud.
Des del moment que hem de passar per Felanitx no té sentit anar
a cercar l’aigua des de la costa del llevant sinó que s’hi pot anar
directament des de Felanitx, amb un altre avantatge, perquè la
solució... 

Escolti, potser ens hem torbat a trobar la solució, però en
qualsevol cas també l’haguessin poguda trobar vostès la passada
legislatura, però m’ha de reconèixer que la solució que es
planteja ara és millor que l’anterior per tres motius: primer, la
solució sobre la qual es va anar parlant durant molt de temps
passava per dur aigua al port de Felanitx des de pous privats,
només donava solució a un únic concessionari, i la canonada al
final no s’acabaria connectant a la xarxa general perquè la xarxa
general queda dissenyada d’una altra manera. La solució que
plantejam surt de pous públics municipals; dóna solució a tot
Portocolom, ja que amb aquesta canonada també podem arribar
a tot Portocolom, i a altres nuclis com S’Horta o Cas Concos; i
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la canonada s’integrarà a la xarxa d’aigua en alta de conselleria.
Per tant és una solució millor, i evidentment si podem trobar
solucions millors no ens hem de quedar amb les pitjors.

La Conselleria de Medi Ambient, a més, li record que la
responsabilitat d’oferir aigua de qualitat a Portocolom d’entrada
és de l’ajuntament, per tant la Conselleria de Medi Ambient està
ajudant l’ajuntament a solucionar un problema que tenen els
ciutadans de Portocolom. Que hem canviat d’idea, que hem
agafat un altre projecte perquè hem pensat que era millor i que
oferia més avantatges, això li ho reconec, i a més no crec..., li ho
reconec i no n’hi deman disculpes, crec que hem fet una millora
perquè sortirà més barata als ciutadans i és una solució que és
bona per a tots els nuclis i no només per a Portocolom.

En relació als temes, diguéssim, més domèstics o més
formals, miri, Sra. Soler, jo no tenc cap inconvenient per reunir-
me amb el batle, vull dir...; jo em pensava que amb la reunió
que havien tengut amb la Sra. Miquel i el Sr. Patiño, perquè
també varen parlar del tema del passeig, la cosa era suficient.
No tenc constància, no tenc cap constància que el batle després
d’aquesta reunió hagi demanat per reunir-se amb jo. De totes
manera si ho demana evidentment no tendré cap inconvenient
per asseure’m amb ell. I en relació a demanar-ho per escrit, és
a dir, jo em pensava que el batle de Felanitx era de fiar, que era
un home de paraula i que si diu que li va bé, ja va bé. Ara, li
agraesc el consell i tal com vostè m’aconsella li demanarem per
escrit a veure si aquesta solució va bé, perquè veig que vostè
troba que és millor, i com que són del mateix partit i, en fi, vostè
deu saber millor que jo si el batle de Felanitx és de fiar o no, jo
seguiré el seu consell. Ara, jo em pensava que sí, que era una
persona de fiar, era una persona seriosa, i que si havia dit a la
reunió que aquesta solució podia anar bé, idò, vaja, que podíem
tirar endavant la redacció del projecte. En qualsevol cas, una
vegada redactat el projecte òbviament sí que fèiem comptes
enviar-lo a l’ajuntament, però bé, pel que vostè diu no gastaren
en fer el projecte sinó que primer demanarem per escrit a
l’ajuntament si està d’acord amb aquesta solució.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, Sr. Conseller. La llàstima de tota la societat radica en el
fet que quan hi ha canvi polític s’ha de desfer tot el que ha fet
l’anterior govern, i el perjudicat aquí són els ciutadans. Sr.
Conseller, vostè, de la seva legislatura, el projecte que hi havia
dins la seva conselleria, de la canonada i l’electrificació dels
pous privats, vostès el varen passar per la Comissió Balear de
Medi Ambient, vostès, no nosaltres, vostès, del seu temps. Si
tan dolent era aquest projecte, per què varen seguir la seva
tramitació? 

I li diré més. Es va cercar una solució puntual a un problema
puntual, i en l’anterior legislatura la canonada no venia de
Porreres, venia directament des de Manacor; li ho diré perquè
ho sàpiga. I si es va cercar una solució puntual per a un
problema puntual és perquè l’aigua de la salinització de
Portocolom era molt greu, i hi havia acord amb l’empresa
privada que ho du. I si s’ha comès una errada va ser que no es
va deixar tot per escrit, però el projecte, vostè el coneixia, i el
projecte vostè el va tirar endavant perquè vostès mateixos l’han
fet passar per la Comissió Balear de Medi Ambient. 

Una vegada que tot això ha succeït, han aturat aquest
projecte i han dit que la solució és una canonada de Felanitx a
Portocolom. El batle de Felanitx és un home de paraula i de fiar,
el que li diré una cosa: no es pensin que a l’ajuntament els donin
permís així com així. Vostè sap la quantitat d’aigua que hi pugui
haver a Felanitx?, vostè ho sap? Vostè sap si dóna suficient
cabal a Portocolom? Vostè ho ha notificat a l’ajuntament?, no.
Vostè fa un projecte que afecta el municipi de Felanitx, perquè
l’afecta cent per cent, han de donar aigua de Felanitx a
Portocolom, a S’Horta, a Cas Concos, i vostè no els ha notificat
res, res; ni si tenen xifres del cabal d’aigua, ni si a l’estiu podran
donar proveïment..., res no els han notificat oficialment, res, Sr.
Conseller, res. Paraules, paraules, paraules.

I de la seva conselleria, ja li ho dic, reunions, reunions. És
que si ens hem de fiar de vostès, de la seva paraula, que no són
els de fiar. L’ajuntament és de fiar. Vostè havia començat amb
un altre projecte, vostè va dir al Sr. Melià que reiniciarien el
projecte que havien trobat, i d’avui a demà se’n va a Portocolom
i anuncia un altre projecte acompanyat pels seus socis d’Unió
Mallorquina, no pel batle de Felanitx. Resulta que ens trobam
amb un projecte anunciat damunt els mitjans de comunicació
pel comitè local d’Unió Mallorquina, però amb el batle, Sr.
Conseller. Cridi abans el batle i anunciï-li que canvia el
projecte. Ens vàrem assabentar pels diaris; no ho diu el batle;
vol que li llegeixi el que diuen els del BLOC de Felanitx?, vol
que li ho llegeixi?, la descortesia i aquest canvi de projecte i que
n’hauríem de parlar? No només ho diu el Partit Popular, ho diu
el PSOE i ho diu el BLOC. Sr. Conseller, vostè anuncia un
projecte pels mitjans de comunicació, vostè oficialment no ha
comunicat, la seva conselleria, res a l’ajuntament, res.

Vostè no. La gerent d’ABAQUA i el Sr. Patiño es varen
reunir dia 16 de setembre a les 4 de l’horabaixa amb tots els
representants polítics de Felanitx. S’hi varen reunir, però avui
no han sabut res oficialment. Li continuu demanant què fa, han
redactat el projecte de Felanitx a Portocolom?, no l’han
redactat?, pensa reunir-se amb l’ajuntament?, pensen enviar-li
xifres per demanar-li la solAlicitud perquè cedeixin l’aigua? Què
pensen fer? Li dic que acabarà la legislatura i l’aigua de
Portocolom continuarà salinitzada per la paralització de la seva
conselleria.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Soler, nosaltres quan vàrem
arribar ens vàrem trobar un projecte i vostè m’ha dit fa una
estona, perquè canviam de legislatura i perquè som uns altres,
ho volem canviar. A nosaltres precisament, precisament a
nosaltres, això no ens ho pot dir, perquè vàrem trobar un
projecte i el vàrem continuar perquè vàrem pensar que era un
bon projecte, fins al punt que el vàrem enviar a la Comissió
Balear de Medi Ambient, vàrem resoldre uns defectes de
tramitació que teníem, vàrem continuar amb el projecte de la
doble canalització de la interconnexió en alta, però aquest
hivern, aquest hivern, hem decidit modificar la xarxa d’aigua en
alta, i efectivament l’aigua havia d’arribar de Manacor, però
havia d’arribar per la costa, i ara, com que la canonada passarà
per Felanitx poble, hem decidit que l’aigua que arribi a
Portocolom arribi des de Felanitx poble i no des de la costa.

I això té avantatges, té avantatges perquè els pous d’on
sortirà aquesta aigua..., l’ajuntament hauria de ser el primer que
li hauria d’anar bé, i de fet, per la informació que tenc jo de la
reunió que hi va haver dia 16, que a més ara em rectifiquen, no
va ser a les quatre del capvespre sinó a la una, en aquesta reunió
a tothom li va semblar bé, perquè evidentment durem aigua
municipal i a més podrem donar solució no tan sols a un únic
concessionari de Portocolom sinó als dos de Portocolom, a
S’Horta i a Cas Concos. 

Evidentment a vegades s’ha de saber canviar un projecte
quan es descobreix que es pot millorar. Miri, li posaré un
exemple. Ahir el batle d’Es Castell, del seu partit, va anar a
veure la potabilitzadora que fa unes setmanes jo li vaig anunciar
que podia ser una millor solució que la que havíem plantejat fins
ara en Es Castell i va quedar, pel que em diuen, encantat amb la
solució perquè és molt millor i a més serà molt més barata per
als ciutadans. Per tant evidentment quan podem millorar, i això
no vol dir que fins ara no s’hagués fet bé, ben igual que no vol
dir que el projecte del Sr. Font no fos bo, però tot es pot
millorar, i en aquest cas les millores són importants. 

I vostè sap, i vostè sap que per al 2010 està pressupostada en
el pressupost de la conselleria l’execució d’aquesta canonada,
i evidentment si l’ajuntament ens diu que li va bé, perquè ara...,
jo em pensava que sí, però m’ha fet dubtar, ho confirmarem i ho
comprovarem i ho voldrem tenir per escrit, si, a l’Ajuntament de
Felanitx, li va bé la solució que proposam, la tirarem endavant
dins els 2010 i solucionarem un problema històric de
Portocolom i a més ho farem amb una solució que ja serà
definitiva perquè el dia de demà aquesta aigua ja no arribarà
dels pous de Portocolom, sinó que arribarà de Sa Costera, de la
dessaladora, de Sa Marineta i, a més a més, també podrem
solucionar els problemes d’altres nuclis.

Al PSOE pel que sé, segons m’informen d’aquesta reunió,
també li anava bé, el Sr. Nadal hi era i va dir que aquesta
solució li semblava una bona solució i, per tant, crec que hem
fet una passa en la resolució d’aquest problema. No sé per què
vol fer bullir l’olla en un tema que està ben encarrilat i que està
en vies de solució, supòs que és que d’alguna cosa hem de
parlar i alguna cosa hem de criticar, però estic molt satisfet que
em critiqui per coses que milloram, que estan en via de solució,
que a més crec que els ciutadans de Portocolom estaran contents
que se’ls resolgui el problema, crec que l’ajuntament també
tendrà una bona solució i, en definitiva, crec que anam pel bon
camí.

Que hi ha hagut problemes...?, hi va haver un problema un
dia, es va cometre l’error de no convidar el batlle a un acte a
Portocolom, és l’única cosa que li he dir que pens que, des de la
conselleria, no s’ha fet bé. I cregui’m, ho lament i confio que no
tornarà a passar.

En qualsevol cas crec que, a banda d’això, tot es fa
correctament i que Portocolom aquesta legislatura haurà tengut
millores importants, no discutesc que la passada legislatura la
Sra. Cabrer també fes millores a Portocolom, però nosaltres
continuarem en aquesta línia, de fet, ja hi continuam i ja n’hem
fetes i resoldrem problemes històrics d’aquest municipi com és
el tema de l’aigua potable. 

Vostè, com a felanitxera, hauria d’estar satisfeta i el que
hauria de fer és, en lloc de criticar tant, donar-nos l’enhorabona.
Gràcies, Sra. Soler.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 12118/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a bandera negra per al golf de Son Baco.

I.10) Pregunta RGE núm. 12119/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solució al golf de Son Baco.

Per formular la pregunta 12118 perdó, ... segons ens
manifesta la Sra. Soler les ajunta les dues, Sra. Soler? Sí?
Doncs, per formular la 12118 i la 12119, relatives al camp de
golf de Son Baco, té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, simplement li diré que
l’olla deixarà de bullir i li donaré l’enhorabona el dia que a
Portocolom es pugui beure l’aigua directament del grifó i no
tengui sal. Aquest dia li donaré l’enhorabona, mentrestant no
tendrà la meva enhorabona, i només li he de dir que durant dos
anys no hem arreglat res a Portocolom. No ho dic jo, ho diuen
els milers de veïnats que hi ha allà.
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Referent a les dues preguntes que agruparé, una de les
banderes negres que atorgaven Ecologistas en Acción era al
futur golf de Son Baco. M’agradaria saber quina és la seva
opinió referent al golf de Son Baco, si pensa com a conseller de
Medi Ambient que aquestes instalAlacions es poden permetre o
no a Balears, si ara que passam per una crisi, com molt bé ha
dit, ha justificat un canvi de projecte arran d’una gran crisi, si
ara que passam una crisi aquest turisme de qualitat que sol
utilitzar les persones que vénen, el golf, és compatible o no amb
el medi ambient i si aquesta bandera negra que atorguen al futur
golf de Son Baco creu que és justificada o no ho és; i si creu, a
dia d’avui, que el golf de Son Baco serà una realitat o no per al
municipi de Campos, que, com sap, utilitzam la seva imatge de
la platja d’Es Trenc tants de dies i tantes hores a l’any i que no
té cap tipus de compensació econòmica per poder vendre
aquella bella imatge de la platja.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contestar té la paraula el conseller de
Medi Ambient, Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sr. President. Em formula dues preguntes que ara
m’agrupa. La primera és quina opinió em mereix la bandera
negra atorgada per Ecologistas en Acción al golf de Son Baco.
Aquí li he de contestar que és normal que un grup ecologista
critiqui actuacions com la de Son Baco. No sé, no em ve de nou,
no sé si a vostè li ve de nou o no. 

La segona pregunta que em fa és “quina solució pensa
adoptar el conseller en relació amb la situació que pateix el
projecte de Son Baco?”. Li he de dir que aquest projecte va ser
autoritzat per la Comissió Balear de Medi Ambient la passada
legislatura i que no tenim cap expedient en tramitació a la
conselleria en relació amb aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Soler. Vol replicar?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Replicar simplement, com que he sentit opinar al conseller
de Turisme, al conseller de Mobilitat, al vicepresident del
Govern, vostè és part afectada d’aquest govern i a més hi ha una
bandera negra d’un grup ecologista, no sabia si vostè estava
d’acord o no amb aquesta decisió i si a més era compatible amb
medi ambient. Com vostè ha dit la passada legislatura la
Comissió Balear de Medi Ambient hi va donar el vistiplau, per
tant, no crec que hi pugui haver cap... no sé, cap problema des
de l’àrea de la seva conselleria.

Volia saber la seva opinió, però com que vostè diu que la
confiança és un tema personal, ja m’ha quedat clar que abans no
tenia confiança amb l’Estat, no crec que ara en tenguem amb el
golf de Son Baco.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per acabar té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que he contestat el que li
havia de contestar, és a dir, els projectes d’aquestes
característiques han de passar per la Comissió Balear de Medi
Ambient, i la Comissió Balear de Medi Ambient el va avaluar
la passada legislatura. 

Per tant, la nostra feina com a Conselleria de Medi Ambient
en la tramitació d’aquest expedient va acabar la passada
legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I acabat el debat donarem per acabada aquesta sessió;
agraïm al Sr. Conseller i als seus acompanyants la seva
presència avui aquí.

Recordam als senyors diputats que dia 25 tindrem una
compareixença del conseller de Medi Ambient per parlar de les
depuradores d’Eivissa.

Gràcies.
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