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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I. Compareixença RGE núm. 8228/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, del
conseller competent en matèria de ports, per tal d'informar
sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al dic de
Son Blanc.

Passam a continuació al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la compareixença RGE núm. 8228/09, del
conseller competent en la matèria de ports, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Ordenació Territorial
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
les infraestructures portuàries a Ciutadella i al dic de Son Blanc.

Assisteix l’Hble. Sr. Jaume Carbonero, conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, acompanyat per la Sra. Teresa
Martínez Hueso, secretària general, i pel Sr. Antoni Armengol,
vicepresident executiu de Ports. Un momentet...

Simplement un aclariment, i és que en cas d’absència del
secretari -que en aquest cas era el Sr. Melià- d’aquesta Mesa, és
substituït per un membre de la comissió del mateix grup
parlamentari.

Passem, idò, la paraula al Sr. Jaume Carbonero per fer
l’exposició oral sense limitació de temps. Sr. Conseller, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats. Gràcies per assistir en aquesta hora, en ple estiu
encara, a aquesta compareixença, i els voldria demanar
disculpes, primer de tot, perquè potser m’atabalaré una mica,
potser estaré més espès del que ja estic de costum, perquè em
trob regular de salut, tenc un problema de sinusitis, amb febre
i amb un quadre de mal de cap que no acaba de resoldre’s i, per
tant, he volgut venir però les meves condicions no són les
òptimes. Per tant ja d’entrada si hi ha qualque dada o qualque
argument que no els sembla acceptable, doncs em disculparan.

En el tema del passeig de Portocolom, doncs nosaltres la
veritat és que la conselleria, l’empresa Ports de les Illes Balears,
hi estam fent feina des de fa relativament poc temps; dic
relativament perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Conseller, ha de parlar primer del dic de
Ciutadella.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Ah!, idò jo ho tenia a l’inrevés. 

Em disculparà, presidenta, però l’ordre que m’havien passat
a mi era precisament aquest, primer de Portocolom i després del
dic de Ciutadella, però és igual, a mi m’és indiferent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Simplement li demanaria..., és que la portaveu del Grup
Popular que du el tema no hi és, en aquest moment. Per tant
seria millor...

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Bé, passem a parlar, doncs, presidenta, amb el seu permís,
passem a parlar del dic de Son Blanc del Port de Ciutadella.
Doncs també ja la introducció que havia fet també podria servir
per a això, és a dir, que és un tema en el qual estam fent feina
des de la conselleria des de fa relativament poc temps, i ens
vàrem trobar amb una situació que no era excessivament bona,
era una situació que no permetia veure el final de les obres que
s’estaven fent; ni tan sols no permetia garantir que aquest final
fos el que tots els vàrem prendre part del consens que va donar
com a fruit el projecte i els posteriors inici i execució d’aquest
dic doncs desitjàvem.

Ho saben alguns diputats que són en aquesta sala, jo em vaig
reunir amb tota una sèrie de persones que havien format part
d’aquell anterior consens, de diferents partits, no només del que
dóna suport al Govern sinó també dels partits de l’oposició, per
tal de -abans de prendre qualsevol decisió- conèixer de primera
mà quina era la situació i conèixer quin era el posicionament
dels diferents partits per tal d’anar mantenint, en la mesura
d’allò possible, un aspecte que a mi em pareixia imprescindible,
que era el consens, vull dir la major possibilitat que, en allò que
es fes, hi hagués un suport, si podia ser, el més ample possible.

Una de les qüestions que al començament vàrem estudiar és
que amb el dic executat, amb els calaixos posats tal i com estava
projectat el port, és a dir, seguint de manera fidel el projecte que
s’havia redactat, l’agitació de les aigües abrigades era una
agitació que es pot considerar alta per a un port d’aquestes
característiques, que ha d’operar els 365 dies de l’any i que
opera no només amb un trànsit de nàutica esportiva sinó
fonamentalment amb un trànsit de ferris de passatge i també de
càrrega. Per tant aquest tema em va preocupar, em va preocupar
saber, conèixer de primera mà que hi havia una possibilitat que
el port, una vegada acabat, lliurat i en marxa, doncs tengués la
hipoteca que durant una sèrie de dies a l’any hagués d’estar
tancat perquè l’agitació de les aigües interiors era superior a la
mínima recomanable.
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Per tant el que férem -això ja he dit, i ho repetesc, que
coneixen aquesta situació molts de diputats que són aquí
asseguts, i algun d’ells em va fer arribar també la seva
preocupació per aquest tema-, el que vàrem fer va ser encarregar
de manera immediata un estudi de maniobres i d’agitació de les
aigües interiors. Però això a vegades s’ha confós amb el
posicionament immediat de la conselleria i de Port sobre la
necessitat que entrassin en el port vaixells de tipus creuer, però
no és així; és a dir, l’agitació que es produïa, que es produeix en
el projecte redactat i en execució no només podia tenir
conseqüències en relació amb aquest tema, amb el tema dels
creuers, sinó que també podia tenir conseqüències negatives en
relació a l’essència del port, que és l’entrada de ferris de trànsit
de passatgers i el nombre de dies que està obert durant l’any.

Per tant vàrem encarregar un estudi, aquest estudi es va fer
de manera ràpida i jo crec que de manera solvent, i se’ns va
presentar una sèrie de solucions. D’aquestes solucions, algunes
tenien més impacte, altres tenien menys impacte, i per tant el
que férem va ser triar d’aquelles la que precisament ens varen
recomanar els autors, els enginyers autors del projecte, que són
Europrincipia i Berenguer Enginyeria. Aquesta solució significa
allargar el dic actual amb dos calaixos més, és a dir, cada calaix
fa 40 metres de longitud i per tant són 80 metres d’allargament
del dic, amb una directriu diferent de la directriu que en aquests
moments té el dic per tal que pogués quedar la bocana amb una
amplada suficient per si es podien produir entrades de vaixells
tipus creuer. L’estudi de maniobres va donar com a resultat -
complementari aquest estudi a l’estudi d’agitació- que sí que era
possible que entrassin creuers, tot i que havien de fer les
maniobres de gir a la part exterior del dic, sempre que no
superassin 250 metres d’eslora i que es fessin unes obres
complementàries a les que ara existeixen amb unes
instalAlacions de ducs d’alba i unes instalAlacions al port que
permetessin que entrassin aquests tipus de vaixells.

Per tant, de l’anàlisi dels dos estudis es va deduir que
s’encarregàs per part del consell d’administració de Ports el
projecte a Europrincipia i a Berenguer Enginyeria en aquest
sentit, en el sentit que projectassin els dics i que estudiassin la
possibilitat que entrassin creuers. 

Aquest projecte es va redactar i es va demanar l’exoneració
del tràmit ambiental a la Comissió Balear de Medi Ambient. Per
què es va demanar l’exoneració? Per una raó senzilla, i és que
en aquest tema anam contra rellotge, és a dir, la possibilitat que
es puguin instalAlar els calaixos abans que passi la temporada de
temporals i per tant els calaixos es puguin dur des de Sagunto,
on es fabriquen, fins a Ciutadella, i que a la vegada això
signifiqui que la mateixa empresa que està fent feina, que és
Ferrovial, en el port ho pugui executar i no se’n vagi i hagi de
tornar a sortir a licitació, tot això passava per fer el projecte,
redactar-lo, aprovar-lo i passar el tràmit ambiental en pocs
mesos per tal que es poguessin posar en marxa les feines.

Això s’ha fet d’aquesta manera, i per això jo em vaig
permetre l’altre dia -l’altre dia ja fa uns mesos, però en el
Parlament- que la data de finalització de les obres principals del
port esperam que sigui abans de Sant Joan de l’any vinent,
perquè precisament vàrem aconseguir l’exoneració del tràmit
ambiental i vàrem adjudicar i vàrem contractar Ferrovial per tal
que executàs els dos calaixos i iniciàs també les obres
complementàries que s’havien fet en el moll per tal d’ancorar
aquests dos calaixos al final del dic que ja està executat.

Bé, els calaixos s’estan fent, s’estan fent a Sagunto; s’espera
que a final d’aquest mes puguin viatjar, hi ha un viatge de
quatre dies amb la mar més o manco en bones condicions des de
Sagunto fins a Ciutadella, i per tant esperam que a final de mes
els calaixos siguin aquí i per tant les obres seguiran el ritme que
havíem previst, que havíem previst nosaltres i que havien
previst la direcció facultativa de les obres i l’empresa
adjudicatària. 

A la vegada hem establert un mecanisme de seguiment de
l’execució d’aquestes obres que fa que hi hagi permanentment
a l’oficina d’obra de Ciutadella tècnics de l’empresa nostra, que
el director general viatgi un pic per setmana a Ciutadella, i jo
m’he compromès a anar-hi un pic cada mes. Demà serà el
primer dia que tendrem una reunió amb tots en el port de
Ciutadella per tal de seguir de primera mà l’evolució de
l’execució de (...).

També ens vàrem trobar que el projecte no contenia una
definició clara del traçat de l’accés al port de Ciutadella. Aquest
accés es feia per un vial -es fa encara- per un vial que és un vial
privat d’una unitat d’execució que no ha estat recepcionada ni
transferida, i a més és un vial de característiques insuficients per
al trànsit que mouran els vaixells que arribin al dic, i per tant
hem redactat, en combinació la Direcció General d’Obres
Públiques amb l’empresa Ports, hem redactat un projecte de vial
que serà l’accés rodat, de vianants i també de bicicletes al dic de
Ciutadella. Aquest dimarts passat, és a dir, ahir, va sortir a
informació pública, i per tant el projecte ja ha passat pel consell
d’administració de Ports, ja està a informació pública i també en
aquest tema anam contra rellotge perquè hem de tenir expropiats
els terrenys i executat el vial abans que el port sigui operatiu,
perquè si no realment no és negoci. El cost d’aquesta execució
del vial és d’1.897.000 euros, expropiacions incloses.

També ens vàrem trobar amb una situació complicada pel
que fa referència a l’estació marítima. L’estació marítima, el
projecte que vàrem estudiar era un projecte des del meu punt de
vista absolutament desmesurat, és a dir, poc a veure amb les
necessitats actuals i futures del dic aquest. Era una estació
marítima d’11.000 metres quadrats de superfície i amb un cost
de 18,5 milions d’euros. 

Aquest és un tema que jo crec que és bastant important, un
poc per definir les posicions polítiques en relació amb aquesta
història. Jo crec que s’ha de fer allò que és necessari, però fer
allò que es cregui, encara que hi hagi recursos, si no és
necessari, si realment és una exageració, doncs em pareixia que,
en una època com la que estam passant des d’un punt de vista
econòmic, em pareixia que s’havia de corregir. De fet els
estudis que vàrem fer nosaltres en relació amb aquesta estació
marítima ens donaven que una estació marítima més que
suficient havia de tenir una superfície de 3.000 metres -
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comparin-los amb els 11.000 que he dit abans- i un cost de 5
milions d’euros -comparin-los amb 18,5 milions. Per tant crec
que si som capaços de fer una estació marítima amb aquest cost
i amb aquesta superfície haurem estalviat molts de doblers a la
comunitat i, per altra part, haurem dotat el port d’una
instalAlació adequada des d’un punt de vista ambiental i des d’un
punt de vista d’impacte.

De totes formes se’ns va dir, a mi se’m va dir: “Escolta, i
què faràs si penses obrir el port i no hi ha estació marítima? Què
faran els passatgers?, com trauran els bitllets?, això com
funcionarà?”. I llavors, doncs bé, vaig dir: “Ho estudiarem”. En
el projecte hi ha un espai previst per a emmagatzemament, dels
magatzems del port, que és un espai que tanmateix s’ha de
construir; llavors hem arribat a la solució que aquests
magatzems es poden fer de manera immediata i es poden
utilitzar com a..., una qüestió provisional quant a usos, que no
serà provisional pel que fa ni a qualitats d’edificació ni a la seva
ubicació, però sí que es poden utilitzar de manera provisional
com a estació marítima, i per tant s’ha redactat un projecte bàsic
d’estació marítima que serà provisional, que costa 2,8 milions
d’euros, que seran els futurs magatzems i que està ja redactat el
projecte, aprovat, i que dissabte passat va sortir a licitació per
tal d’executar-lo el més aviat possible.

I també en relació al que dèiem abans de la possibilitat que
puguin entrar vaixells fins a 250 metres lineals d’eslora, doncs
també feia falta començar des del principi, i hem licitat el
projecte, lògicament no les obres perquè no podíem però sí el
projecte constructiu dels ducs d’alba. Aquest és un projecte
l’execució del qual rondarà els 4 milions d’euros. S’han
presentat 14 empreses, és a dir, 14 empreses consultores o
d’enginyeria que pretenen redactar el projecte, i nosaltres
adjudicarem de manera immediata a una d’aquestes 14
empreses, a la que es consideri per part de la comissió tècnica
que estudia aquests temes s’adjudicarà la redacció del projecte,
i de manera immediata iniciaríem tots els tràmits d’adjudicació
de les obres també mitjançant concurs. És a dir, aquestes obres
no estan dins l’àmbit del que es pot entendre com a continuació
de les obres previstes en el projecte i per tant, s’adjudicaran a
l’empresa constructora que millor oferta presenti per tal
d’executar-les.

En definitiva, crec que ens trobam en una situació que és
bastant millor que fa una sèrie de mesos. Hi ha en aquests
moments una activitat important en el dic de Ciutadella, una
activitat destinada a arribar en aquest objectiu. S’han posat en
marxa tots els mecanismes per tal que en un termini breu de
temps, com han vist, pugem tenir el dic en marxa, que el dia de
Sant Joan de l’any que ve el port de Ciutadella tradicional no
tengui entrades de vaixells de gran eslora. Pe tant, crec que feim
la feina que ens pertoca i esper que d’aquí a un temps els pugui
donar noticies més concretes en relació a l’avanç de les obres.

Per altra part i ja per acabar, voldria dir que el trasllat de
l’activitat del Port de Ciutadella, de l’actual ubicació al dic, al
nou dic, suposarà necessàriament una reordenació dels usos del
Port de Ciutadella tradicional. En aquest tema també hi hem
començat a fer feina, crearem una comissió assessora en la qual
estaran representades totes les entitats que tenen presència amb
activitats que tenen a veure amb el Port de Ciutadella i també
els partits polítics amb presència a l’Ajuntament de Ciutadella.
Posarem en marxa aquesta comissió a principis d’octubre i
anirem fent feina per tal d’arribar també de la mà a aquesta fita
que he assenyalat. Quan tenguem el dic, quan tenguem ja el
trasllat de les activitats nàutiques més pesades al nou dic, també
tendrem una idea de com volem reordenar l’actual port de
Ciutadella.

Per ara acab i per tant, qued a la seva disposició per als
aclariments que vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen la suspensió de la
sessió o si podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Popular per
ser l’autor de la iniciativa. Sr. Huguet, té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, alts càrrecs, bones tardes a tots, en primer lloc li vull
desitjar que es millori, que es curi del tot vaja, no només que es
millori, sinó que es curi del tot, perquè serà bo per vostè, però
també per a nosaltres i ara li diré el perquè.

Aquesta compareixença la vàrem solAlicitar quatre diputats
del Grup Popular dia 4 de maig del 2009, que és el mateix dia
que va entrar al Registre del Parlament i per les circumstàncies
que siguin no hem pogut celebrar aquesta sessió o aquesta
compareixença per informar sobre les infraestructures portuàries
a Ciutadella i sobre el Dic de Son Blanc. És a dir, vull pensar
que quan estigui millor podrem celebrar una compareixença
amb més informació. 

Infraestructures portuàries a Ciutadella, a part de les
incidències que ens ha narrat sobre les obres del port no acaba
de respondre a la solAlicitud i quant al Dic de Son Blanc, miri,
som del consens -i vostè ho sap i a més ho ha insinuat
clarament-, volem un port a Ciutadella, però des que estan
iniciades les obres i sobretot en aquests darrers tres anys i mesos
del seu govern, a nosaltres, ens falta informació sobre el pla
d’obres. El mes d’abril o el maig hi va haver una compareixença
del conseller anterior, exactament el 7 de maig del 2008, allà
ens va explicar el retard sobre el pla d’execució d’un poc més
de tres mesos per diferents circumstàncies. Al cap d’un any
vàrem demanar això, tot i que havíem tingut converses privades
sobre això, però miri, el que trob que és important no només per
als diputats i per a les diputades, és a dir no només per al
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Parlament, sinó per a l’opinió pública en general és el pla
d’obres, com ha anat variant, no només en els terminis, sinó en
el seu contingut. 

Tenc aquí tota una relació, a part de les que vostè ha
explicat, de contractacions, 2009, Servicios de elaboración de
un dictamen sobre la situación actual y propuesta de actuación
de las obras del Proyecto de ampliación del Puerto de
Ciutadella, 45.000, a un senyor que es diu D. Julio Sánchez
Méndez, 18 de maig de l’any passat; Ensayos hidrodinámicos
3D a l’Institut d’Hidrodinàmica Aplicada, de 9 de juliol de
l’any, passat per 67.000 euros; quasi 64.000 euros al mateix
institut per Ensayos del modelo físico sobre la afección de la
agitación interior,també 16 de novembre del 2009, i abans que
vostè hi fos i abans que parléssim de l’agitació i tot açò hi havia
adjudicat seixanta... açò són les resolucions d’adjudicació que
he tret del perfil del contractista de l’històric. 

El mes de desembre, 329i busques de mil euros, a SENER
pels serveis per a la implantació i el seguiment d’un sistema de
recollida de dades i sistema d’alerta enfront de les rissagues,
també afecta Ciutadella; EPE Societat de Salvament i Seguretat
Marítima, Centro de Seguridad Marítima Integral... a no, perdó,
a SIPORT, Simulació de Maniobres de Creuers al Port de
Ciutadella, dia 11 de març del 2010; obres d’execució
addicionals al Port de Ciutadella consistents en un
subministrament i colAlocació de blocs per reduir el depassi de
quasi 2 milions d’euros, 30 de març del 2010; assistència
tècnica per al control i direcció de les obres addicionals del Port
de Ciutadella consistent en subministrament i colAlocació... la
direcció, etc. 

És a dir, no vull exhaurir el meu temps parlant de tot el que
s’ha contractat i també del que es pugui haver variat del
pressupost d’adjudicació, però aquesta és una informació i una
transparència a què tenim dret els ciutadans i els seus
representants i que convé al Govern. S’ha parlat massa
d’aquesta obra i dels costs i hem de ser més transparents, han
après prou d’altres èpoques en què sembla que no hi ha hagut
transparència per no repetir errors si és que abans hi ha errors.

En qualsevol cas crec que no convé i li deman, Sr.
Conseller, que en una propera compareixença, que ja li anticip
que tornaré demanar, hi hagi el pla de l’obra. Hi va haver una
adjudicació amb uns terminis i uns pressuposts, com ha variat?,
i efectivament sigui per Sant Joan o per quan sigui què és el que
ha passat, els costs de totes aquestes coses addicionals que tenen
a veure amb aquestes obres, quan s’han produït i quan s’han
adjudicat, n’hi ha algunes que les tenim, algunes altres segur
que no, i sobretot com ha anat variant el pressupost inicial, si
efectivament han arribat o han sobrepassat (...) o s’han fet
modificats o s’han fet obres complementàries, el que hi hagi ens
interessa saber-ho.

Avui ens ha dit que no està bé, que tal vegada..., però si ho
té, ens ho diu i si no ho té, idò quedam que nosaltres li tornarem
demanar la compareixença o vostè ja la presenta, sobretot també
volem saber els usos i l’operativitat. En el projecte inicial, què
és el que es va consensuar, perquè hi havia grups polítics o
partits que determinaven pel seu consens que tingués unes
limitacions, bé, sembla que s’han anat superant, açò ens satisfà,
però volem saber on anirem a parar. Si vostè agafa... ho tenc per
aquí, un annex, per exemple, del projecte bàsic, l’annex 11, que

és l’estudi previ de maniobrabilitat, es diu clarament, quines
possibilitats hi ha de maniobra en funció de l’agitació, de
l’alçada de l’aigua a la bocana,  a l’alçada d’aigua interior, per
quants de vaixells i de quina eslora màxima es fa, quan seran
operatius, açò varia, açò crec que s’ha d’explicar.

Tres coses per tant: el pla, les variacions, els costs i els
sobrecosts de qualsevol tipus, siguin adjudicacions
complementàries, siguin modificacions, siguin... Vostè és un
tècnic i sap perfectament a què em referesc quan li dic costs i
sobrecosts en relació amb aquesta obra, els usos i capacitats i
l’operativitat, açò pel que fa al port nou de Son Blanc.

Pel que fa a Ciutadella, a les infraestructures portuàries, no
sé si ja tenen concursat el Pla director de Ciutadella, no ho sé,
n’he vist algun, he vist el de Fornells, he vist el d’Andratx, crec
recordar, i n’he vist un altre, no record ara ben bé quin, però
escolti... Bé, li vull fer una observació particular que no se l’ha
de prendre com a cap coacció de res, però li vull confessar que
crec que els plans directors d’acord amb les previsions de les
lleis han de tenir aprovat el reglament. Crec també, perquè el
m’ha enviat algú que no és la conselleria, però si coneguts del
meu sector, que el reglament per aquí on va no tindrà massa
èxit, però d’açò ja en rallarem en una altra compareixença o en
una interpelAlació perquè no és qüestió que haguem de tractar a
l’acte d’avui.

En qualsevol cas sí que ens interessa saber les inversions
que es fan i que afecten naturalment -vostè ho ha dit bé- al port
històric de Ciutadella i a les necessitats de les infraestructures...
què passa o què passarà? Miri, li recordaré el que hem viscut en
els darrers anys. Als pressuposts del 2007, Ports de les Illes
Balears, 27 milions a Ciutadella, no ho llegiré tot perquè és molt
llarg i li diria que era més un somni que una realitat, després
quan vàrem passar a l’any 2008 que era l’any d’executar el
pressupost no va anar per aquí. Cala en Busquets, pressuposts
aprovats..., vaja que es varen aprovar el 2008 i que eren per al
2009, 36 milions més, la construcció de Cala en Busquets és una
obra... semblava que s’havia d’acabar, és a dir, enguany ja tenia
4 milions, parla del 2008, i el 2009, 9 milions més, Cala en
Busquets. Sap que ni tan sols s’ha plantejat expropiació, no sé
si hi ha projecte.

Sr. Conseller, Port de Ciutadella, crec que encara que s’hagi
fet des del meu punt de vista amb una mala estratègia separat el
port nou del port vell, punt de vista de la mala estratègia, no, no,
li he de dir que no es poden deslligar des del punt de vista
d’explotació. El comentari que acab de fer el poden esborrar del
llibre perquè no té cap importància, el que sí que té importància
és no concebre que la gestió i els serveis que han de prestar el
port nou i el port vell han d’anar de la mà i per tant, hi ha
d’haver com a mínim unes directrius presents.
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Li agraesc el que ha dit perquè... de totes maneres li he de
confessar que amb excepció que s’ha licitat el Projecte dels
Ducs d’Alba, que açò és nou per a mi perquè tampoc no he vist
encara que ho vaig consultar ahir al perfil del contractant, allò
de l’estació marítima sí, li  ho volia demanar, perquè vaig veure
dissabte que efectivament treien per, no 2,8, sinó 2,899, més 2,9
que 2,8, no és important, Sr. Conseller, però perquè vegi que
ens ho miram, perquè sàpiga que ens ho miram, que ens
importen aquestes coses, en 13 dies naturals!, la treuen un
dissabte i donen 13 dies per preparar..., bé, vostè és tècnic i l’hi
deu semblar senzill, però als que no són tècnics com jo, ens
sorprèn una mica per molt que frissin que no hi hagi una mica
més de termini per preparar aquest tipus de concursos. 

El que no sabíem és que açò no fos part de la futura estació.
Ens ha dit que costarà 5, però una que encara no està ni
projectada i que aquesta serà en uns magatzems que
s’habilitaran per açò, 3 milions euros, és a dir, dels 18 aquells
que vostè ha dit; ha dit “hi ha diferència de 18 a 5"..., de 18 i
mig a 5, bona la correcció, li he de dir també que és com una
correcció de 2,9 més el 5, ens anam a 8 encara que no tots...,
encara que hi hagi una part que s’utilitzi, però aquesta no és la
discussió.

Li deia que aquestes són coses noves, algunes. El vial
d’accés és important efectivament. En definitiva, no em vull
estendre més, més important que el fet que açò estigui abans o
després de Sant Joan, crec que és transparència, informació
detallada i no ho demanam per recriminar res a ningú, malgrat
que -tal vegada la Sra. Cabrer em donarà la raó- al Partit
Popular no se l’ha tractat amb la comprensió amb la qual
nosaltres volem fer respecte de les dificultats de les obres
públiques i els sobrecostos i els terminis, etc., sí que li
demanam, Sr. Conseller, que per mantenir aquest consens -que
hem mantingut, mantenim i mantindrem o volem continuar
mantenint- hi hagi aquesta transparència en aquestes -repetesc
i ja acab- tres qüestions: el pla d’obres, tal i com ha succeït, no
només que ens digui d’aquí a Sant Joan, etc.; els costs i els
sobrecosts; els usos, les capacitats i la operativitat de les
embarcacions, açò respecte del port nou. Respecte de les
infraestructures del port vell, històric, també ens hauria de fer
ara o quan sigui, quines són les previsions, quan..., és a dir, el
mateix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. El Grup Parlamentari Mixt no vol
intervenir. Per tant, passaríem al... El BLOC tampoc no vol
intervenir, passam al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per les
explicacions que ha donat. Li desitjam també que es recuperi tot
i que s’ha de reconèixer que el Partit Popular li ho posa difícil,
ja que qualsevol que en la seva situació hagi d’aguantar o
escoltar lliçons de rigor pressupostari, de transparència o de
desviament pressupostari, venint de qui ve, n’hi ha per posar-se
malalts.

Per la nostra banda, volem deixar molt clar que valoram
molt positivament l’esforç que ha fet des de la seva conselleria
per mantenir aquest consens històric que va suposar l’aprovació
del projecte inicial. També valoram molt positivament l’esforç
que s’ha fet per trobar solucions per tal que el port estigui
operatiu tots els dies de l’any amb totes les garanties de
seguretat i amb totes les garanties d’operativitat, ja que una
volta s’ha decidit executar aquesta infraestructura no hi ha cap
dubte que s’ha de fer de la manera més eficaç possible i més
segura possible.

No hi ha cap dubte que aquest govern ha fet tots els esforços
possibles perquè aquesta infraestructura sigui una realitat i sigui
executada amb el màxim de rigor pressupostari, pel que jo he
pogut escoltar amb la màxima transparència i amb tots aquests
paràmetres que he comentat de seguretat, de maniobrabilitat,
d’eficàcia, etc. També vull agrair que s’hagin cercat i s’hagin
consensuat solucions per tal que sigui possible que els creuers
puguin maniobrar al Port de Ciutadella. No posam en dubte que
la feina va per bon camí i que per Sant Joan de l’any que ve el
port estarà operatiu, el port històric que s’ha esmentat també ja
estarà reordenat i per tant, no hi ha cap dubte que la feina està
ben feta i que es va per bon camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Té ara la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, si em permet el representant del Partit
Popular, gràcies, Sr. Carretero, no contestaré la seva intervenció
perquè no m’ha fet cap pregunta. Li agraesc el seu to i la seva
amabilitat amb relació al meu estat de salut i tampoc no és tan
greu, és a dir, estic bé, jo estic aquí en condicions i puc aguantar
molt bé.

Sr. Huguet, veiem, a l’explicació que vostè ha donat li
voldria fer dues consideracions, però des de la cordialitat, des de
la cordialitat que hem mantingut vostè i jo sempre. Primera,
aquest port es va projectar quan nosaltres no hi érem en el
Govern, per tant, efectivament hi va haver consens, però hi ha
un projecte inicial que semblaria per la seva intervenció que es
va fer de manera etèria i que per tant tot el que ha passat al dic
de Son Blanc -que em varen dir l’altre dia que no es deia i per
tant li dic a vostè per si ho vol usar que els topònims sempre són
de terra mai no són marins i, per tant, no està bé dir el dic de
Son Blanc, li hauríem de cercar un altre nom, però bé és igual-,
sembla, pel que vostè diu, que tot el que ha passat al dic de Son
Blanc ha passat a partir del 2007, a partir del maig del 2007, i
això no és veritat, hi va haver actuacions anteriors i vostè fins
i tot aquí s’ha atrevit a dir que vostè era partidari d’una altra
solució, per després demanar consens. 
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Escolti, de veritat, el tema és un tema on hi ha hagut un
esforç importantíssim per part del Govern no era responsabilitat
de la meva conselleria, vostè ho sap, fins fa poc, fins fa una
sèrie de mesos, però jo vull defensar tot i que en aquest moment
no hi és en el Govern vull defensar la gestió anterior i crec que
des d’aquest punt de vista es va començar amb un projecte,
aquest projecte tenia unes virtuts i unes mancances, aquestes
virtuts i mancances s’han posat damunt la taula a mesura que ha
avançat l’execució del projecte i en aquests moments ens
trobam amb una altra situació, vostè ho deia, a la memòria del
projecte es parla d’agitació, es parla de maniobres i ara la
situació és diferent. Per tant, m’agradaria ..., bé, doncs, vàrem
partir d’on vàrem partir amb un projecte, amb una estació
marítima, amb una manca de definició de l’accés, etc., i ara en
pocs mesos crec que s’ha visualitzat un esforç per reconduir el
tema de manera que vostè diu no és tan important acabar tal dia
com que es respecti la transparència. I jo li dic, miri, jo respect
la transparència, jo respect la necessitat que els grups, tots els
grups polítics estiguin informats, però sí que és important
acabar, sí que és important, no es poden allargar les obres més
enllà del que sigui raonable i aquestes obres es poden acabar.
Per tant, hem de fer un esforç tots perquè es puguin acabar, si
després no es pot ja ho explicaré jo i jo em responsabilitzaré,
però la meva responsabilitat ara és que a més que vostès
estiguin informats i que a més s’hagi de coordinar tota una sèrie
de qüestions la meva responsabilitat és acabar i acabar el millor
possible abans de la data que he dit.

La segona qüestió que vostè diu és manca d’informació,
transparència, informació detallada i tal, bé, jo li accept que tal
vegada vostè, tot i que no sigui tècnic, és un expert en la
matèria, doncs bé es trobi que tal vegada necessitaria més
informació, però em sembla que hi ha hagut una posada a
disposició de l’oposició dels grups polítics que conformen
l’Ajuntament de Ciutadella constant per tal que poguessin fer un
seguiment precisament de les actuacions que es feien i
precisament del consens al qual es va arribar, amb vostè mateix
hem tengut converses que jo li agraesc i que ens han ajudat i per
tant nosaltres des d’aquest punt de vista també estam
absolutament satisfets. Que es pot millorar? Sí, clar que es pot
millorar, no passi pena, les tres qüestions que vostè demana: pla
d’obres, costs i sobrecosts, i usos i capacitat en les operacions
aquestes qüestions estaran a la seva disposició immediatament
quan vostè vulgui, si vol venir un dia a la conselleria, ho miram,
estam a la seva disposició no hi cap tipus de problema amb
aquestes qüestions, no hi ha cap tipus de problemes.

Vostè ha fet una sèrie de preguntes, Pla director de
Ciutadella. Doncs miri, el Pla director de Ciutadella
s’encarregarà quan s’hagin realitzat i analitzat les conclusions
d’aquesta comissió que jo he dit que crearem perquè no existeix,
que crearem per tal de debatre els usos del pla director, vull dir
del port de Ciutadella, del port històric de Ciutadella. Nosaltres
en tenim en aquests moments en marxa quatre: Sant Antoni,
Fornells, Andratx i Portocolom, quatre que hem posat en marxa
aquests mesos. Quants en varen posar en marxa vostès? Si per
a vostè és un instrument imprescindible el pla director jo crec
que quan vostès tenien la responsabilitat, i vostè en concret la
tenia, ho haguessin pogut fer. És una figura que em diu que està
pendent de reglament i, per què no varen fer el reglament? No
li agrada el reglament que hem fet que ja veig que el coneix?
Doncs, per què no es va fer el reglament quan vostès podien fer-
ho?

Nosaltres sí que l’hem fet i a més l’hem fet en un temps molt
ràpid perquè a mi sí que em preocupa que el desenvolupament
de la llei sigui un desenvolupament rigorós però també el més
ràpid possible, no que estiguem anys i anys amb una comissió,
imagini’s, una comissió que es reuneix un pic cada mes o un pic
cada dos mesos o un pic cada tres mesos per tal de redactar
qualque article del reglament. Així no s’arriba enlloc mai, no és
possible i, per tant, des d’aquest punt de vista també vàrem dir
escolti, posem ordre en aquest tema, si volem tenir un reglament
que es pugui aprovar aquesta legislatura doncs l’hem redactat,
però no en aquesta comissió que es reuneix d’aquesta manera i
que quan no va bé no va bé. Doncs, l’hem fet i l’hem redactat i
en aquest moment està en tràmit d’audiència en el Consultiu i
en el Consell Econòmic i Social i quan estigui a punt d’aprovar-
se o quan estigui aprovat a la seva disposició per discutir el seu
contingut.

A Cala en Busquets sí que hi ha un projecte està en el
projecte principal, però miri, seria ilAlògic executar el projecte
de Cala en Busquets sense saber com es reordenarà el port de
Ciutadella i, per tant, una vegada que tenguem les previsions
d’on aniran els vaixells que en aquests moments estan a un lloc
o a un altre doncs veurem si queden o no queden doblers per fer
allò de Cala en Busquets.

Demanava vostè també que l’explotació dels dos ports
tenguessin una espècie d’unitat de gestió, que hi hagués una
concurrència en la gestió dels dos ports que no fossin dos ports
separats. En principi, em sembla especialment bé, per tant, això
li agaf com a idea i ho estudiarem quan toqui començar a fer
feina. De fet, ja ho he explicat, no ens hem centrat en cap dels
dos sinó que feim feina de manera paralAlela amb tots dos. 

Per acabar, li voldria explicar una cosa, miri, quan nosaltres
vàrem redactar, vostè ha tret aquí unes xifres, vàrem redactar,
vàrem encarregar l’estudi de maniobres i teníem redactat també
l’estudi d’agitació, jo vaig anar a Ciutadella i em vaig reunir a
l’ajuntament amb tots els grups polítics, amb una diputada del
seu grup partit que també forma part de l’Ajuntament de
Ciutadella, amb tots els grups polítics, amb tots els regidors,
amb la batlessa i vàrem estar-hi una estona llarga explicant la
situació, estudiant el tema, però amb plànols, és a dir, però ara
els plànols ja no s’utilitzen com vostè sap sinó que són impress
i power point i coses d’aquestes, però vàrem estar-hi una estona
llarga explicant-los i allà es va suscitar una conversa, tota una
sèrie d’aportacions i es varen treure unes conclusions i aquestes
conclusions són les que hem tirat endavant. 

Demà anunciaré que es crea aquesta comissió de seguiment,
una comissió de seguiment per ordenar el port històric de
Ciutadella a la qual de manera voluntària hem volgut que
assistissin tots els membres polítics de l’Ajuntament de
Ciutadella. Per tant, hi haurà tots els que tenen interessos en
temes nàutics o en temes portuaris: pescadors, els clubs nàutics,
etc., tots, i a més tots els grups polítics per tal que tothom
estigui assabentat, tothom pugui aportar perquè jo crec que, de
veritat, si una obra pública s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma amb el nivell de consens que ha tengut aquesta en
aquests moment és un bé políticament protegida. Per tant, per
part meva no es perdrà mai, jo li puc assegurar, per part meva
i per part de l’empresa nostra mai no farem cap tipus d’actuació
sense que vostès tenguin la informació que creguin que és
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necessària per fer lògicament els seus posicionaments polítics
que creguin oportuns.

Per tant, estigui tranquil pel que fa referència a
transparència, participació, informació detallada, la tendrà tota
i també crec que, tot i que a vostè no li preocupi massa, crec que
en aquests moments podem dir que amb la via que hem fet ...,
clar, vostè diu tretze dies pel tema de l’estació marítima
provisional i clar jo ho comprenc que a vostè li sorprengui que
anem a aquesta velocitat, a mi a vegades també em sorprèn,
però realment nosaltres anam descomptant, tenim una data final
i anam descomptant les dates que falten perquè això pugui ser
operatiu i utilitzam el procediment d’urgència. Per què?, perquè
és urgent, cregui’m, és urgent que els vaixells de Ciutadella
deixin de dependre de les rissagues i per tant que no torni a
passar el que ha passat aquest estiu que per una rissaga de 70
centímetres tota una línia s’hagi hagut d’anar a Maó de manera
repetida, no una vegada, tota una sèrie de vegades i que el port
de Ciutadella no sigui, des d’aquest punt de vista, un port segur.

Per tant, quan abans ho facem millor i per això aplicam tots,
tots els nostres esforços i jo vull que quedi constància el meu
agraïment al director general d’Obres Públiques, que és el
vicepresident de Ports de les Illes Balears, perquè sé que està
bolcat en aquest tema per tal que puguem arribar al final amb
les dues condicions, que estigui ben fet i que serveixi pel que ha
de servir i que, a més, al final tots hi estiguem d’acord i tots hi
estiguem a gust amb el nou port.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una nota prèvia al Sr. Carretero, no
crec que el que ha dit de que venint de qui ve es referís ni a mi
ni al meu partit, naturalment, però no ha aclarit perquè ho deia.

Sr. Conseller, miri, vostès no hi eren en el Govern, es
refereix a vostè?, al Sr. Antich? Li recoman que entri a la pàgina
web del Consell Insular de Menorca i repassi aquest document,
el nostre projecte, 2006, en comparació amb el projecte que
volia fer el Govern a l’altra banda, però clar vostès no hi eren en
el Govern, però tenien capacitat d’influir tant en la Direcció
General de Costes que havia de fer l’adscripció que el consens
ve d’on ve i pel que ve. Apunti-s’ho, repassi-ho i la història està
escrita no com vostè l’ha explicada sinó amb unes altres
paraules i sobretot amb uns altres fets. No faré més ampliació
d’aquest comentari.

Per tant, el projecte inicial, Sr. Conseller, tenc aquí un altre
document que també el trobarà a la conselleria perquè açò és
una còpia que em varen fer, clar, està firmat pel Sr. Plaza el
2006, i vostè en aquest document, que és l’índex del projecte
inicial, trobarà, Sr. Conseller, que quan li vàrem encomanar a
Europrincipia el govern del Sr. Matas en aquell moment i de
consellera la Sra. Cabrer aquest projecte, abans li vàrem
encomanar que fes una anàlisi de les opcions possibles i en
varen fer sis i aquí on s’executa el projecte era la sisena amb la
qualificació menys valorada i la menys recomanada. Tampoc no
ampliaré açò perquè hi ha documentació que ho explica molt
millor del que jo li podria dir respecte de les dues afirmacions
que ha fet inicialment en la seva intervenció.

Desprès em deia amb una intenció distinta de com jo l’he
manifestada o quan proposava acabar les obres i transparència,
jo ho he comparat amb el que ha succeït en determinades
opinions i manifestacions respecte dels polítics perquè
m’interessa la bona imatge i el bon nom dels polítics per tant
també accept que es poden fer les coses en el termini que sigui,
però amb transparència. No és que perquè hi hagi transparència,
millor dit, perquè hi hagi més acceleració s’ha d’amagar o s’ha
de reduir o no s’ha de donar informació i transparència. El que
he manifestat i el que mantenc és que al mateix temps que es fa
el ritme de les obres hi ha d’haver transparència. Respecte del
darrer que ha comentat que és allò dels tretze dies, jo li vull fer
veure, Sr. Conseller, que sense ser tècnic em pareix que preparar
per un concurs la redacció del projecte, la codirecció de l’obra
-que això és el de menys- i l’execució de l’estació marítima
provisional tretze dies, tretze dies, Sr. Conseller, facem feina nit
i dia, sobretot si s’ha publicat un diumenge, és a dir, facem feina
també els festius. Tampoc no ampliaré aquestes afirmacions.

Sí li contestaré el que m’ha dit respecte de per què no vàrem
fer plans directors d’usos. Els plans directors d’usos, repassi’s
la llei perquè veig que no la coneix prou, han de tenir
determinats continguts que deriven del reglament. Segon, ha de
ser el Govern qui digui quin és l’àmbit. Vostè ho vol fer a través
d’una comissió, faci-ho a través de qui vulgui, però em sorprèn
que em digui que té el projecte del dic i totes les obres
complementàries en marxa, que té la reordenació del moll
anterior també aclarida o pensada o no sé què i que em digui
que té el projecte de Cala en Busquets i no sap quants de
vaixells ni com aniran, açò és el que ha dit. A Cala en Busquets
hi ha un projecte, però no sabem on aniran els vaixells. Miri, si
no hi ha doblers o no podem fer el que sigui d’acord, però no té
molta coherència, crec jo, tenir un projecte i no saber quants de
vaixells, de quines dimensions, com serà l’ús, etc., quan aquest
document que li he mostrat del Consell de Menorca diu com
queda la capacitat de la marina seca, etc. 

És a dir, Sr. Conseller, amb relació fins i tot a les
explicacions que ha dit que va tenir en la reunió a l’Ajuntament
de Ciutadella i que varen fer allà unes conclusions i tal, li deman
qualque cosa més que explicacions, li agraesc les explicacions,
però jo li deman dades. És a dir, quan li dic la planificació li
deman dades, quan li dic les dades econòmiques, tal, és a dir, jo
crec que m’entén perfectament. No és per presumir de la gestió,
Sr. Conseller, però aquest document que li he mostrat l’havia
començat el juliol i a finals d’any ja estava adjudicat, açò en la
redacció d’altres projectes, en deu mesos vaig fer 166 projectes,
vaig dissenyar el que havia de ser Ports de les Illes Balears que
no estava ni dissenyat ni previst, es va crear l’empresa, el
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consell d’administració, es va dotar pressupostàriament. És a
dir, vàrem dissenyar el que seria el model futur de l’entitat Ports
de les Illes Balears i els plans d’usos, ho diu també la llei podien
ser, mentrestant no hi hagués, substituïts pels projectes. Jo crec
que sap vostè de sobre per què no varen fer plans directors, he
dit pla d’usos i volia dir plans directors. 

El desenvolupament reglamentari ràpid no, no, no sé si ràpid
o lent, jo no ho sé. El desenvolupament reglamentari és el que
determinarà el model de servei públic de ports a les Illes
Balears. El model que vostè ha dissenyat en aquest moment en
aquest reglament és pura burocràcia, pura burocràcia, una entitat
de funcionaris i polítics darrere una taula, que hi va un usuari
per internet, o en paper o com sigui, demana permís per no sé
què, té deu dies per rectificar, al cap de deu dies li diuen sí o no,
cobrarà no sé què i... Pràcticament un pla d’empresa. 

Jo no compartesc aquest model. Les Illes Balears, des del
meu punt de vista...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, la darrera frase. Gràcies, Sra. Presidenta. Per a mi
és un servei, un servei públic, a més, i sobretot el de gestió
directa -en podem parlar àmpliament- ha d’estar dirigit a
facilitar i donar serveis a qualsevol usuari que vulgui navegar;
no pot ser un servei públic on un senyor, perquè pot pagar tot
l’any, tengui una barca immobilitzada a un amarrament públic.
El que s’ha de controlar és qui l’empra, qui no l’empra i donar
servei a aquells que han d’emprar les embarcacions, i posar tots
els mitjans, siguin marines seques, siguin travel, siguin varadors
per a embarcacions amb remolc, siguin instalAlacions
provisionals només a l’estiu..., per atendre la demanda. Llistes
d’espera de la manera que es tenen, impossible; basar plans
directors en llistes de 10 i 15 anys per a mi és un autèntic
disbarat.

Per tant, quan vulgui, Sr. Conseller, no era la qüestió de la
seva compareixença però quan vulgui podem parlar del model
que nosaltres creim que necessiten les Illes Balears per tenir una
nàutica moderna, ben atesa, atractiva, econòmica, que no sigui
obstacle perquè venguin els visitants i que sigui qualque ens
públic que facilita als residents poder navegar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. No hi ha ningú del Grup Parlamentari
Mixt que vulgui intervenir? Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, molt
breument, Sr. Huguet. Bé, ha dedicat bona part del seu temps a
criticar el reglament que encara ni ha passat pel Consell
Consultiu i, bé, ja en parlarem, ja en parlarem. De totes maneres
m’ha de reconèixer una cosa; tot i que..., jo li reconec a vostè
que ha estat un bon gestor polític, jo li ho reconec, i, miri, li ho
reconec a més perquè la primera vegada que ens vàrem veure
vostè i jo -potser no se’n recorda- va ser quan vostè estava
redactant les Directrius d’Ordenació Territorial i va demanar
que tota una sèrie d’entitats que tenien presència en el món del
territori, doncs tenir-hi una entrevista, i era una entrevista amb
Greenpeace en concret; jo en aquells moments era del consell
d’Espanya de Greenpeace i vaig venir a parlar amb vostè, i ens
va citar crec recordar que a les 11 del vespre, crec recordar, i jo
de veres que d’aquella reunió en vaig treure bona impressió, que
després s’ha anat confirmant, però vaig treure una bona
impressió en el sentit de dir “bé, aquí n’hi ha alguns que fan
feina; dels altres no ho puc dir tant, però n’hi ha alguns que
realment fan feina”.

Per tant des d’aquest reconeixement sí que m’agradaria que
també tengués un cert nivell d’autocrítica, un cert nivell de
modèstia a l’hora de dir “bé, nosaltres, és vera, vàrem poder
redactar el reglament”, però no el varen redactar, l’haguessin
pogut redactar, no el varen redactar. Era necessari?, a vostè li
sembla necessari fer un reglament? Si era necessari i varen estar
quatre anys amb la possibilitat de redactar el reglament, doncs
haguessin redactat el reglament. Ara que nosaltres el feim,
justament resultarà que l’hem fet massa aviat, que no s’ha
pogut... Bé.

En definitiva m’agradaria que les coses quedassin en el seu
just punt. Jo li respect la seva capacitat de gestió, la seva gestió
en el govern, però m’agradaria que entengués que des d’aquest
respecte també es poden criticar segons quines actuacions.

I en relació a tot la resta, jo crec que tot està dit. Miri, aquí
el que es va produir és un projecte inicial, que el projecte inicial
va ser fruit d’un consens, i si hi havia sis alternatives o opcions
possibles i la sisena per part d’Europrincipia i qui fos l’havia
valorat, la que després es va fer, en això no hi puc entrar perquè
no hi era, ho desconec i em costa molt entrar-hi, perquè jo crec
que això en aquests moments és inútil, és estèril des d’un punt
de vista intelAlectual, és a dir, parlar del que va passar quan es va
superar per un consens. Crec que el que és necessari,
imprescindible, és mantenir el consens i tirar endavant amb el
que tenim. I què és el que nosaltres hem fet? Nosaltres hem
agafat el projecte al com ens va arribar, hem vist quines coses
funcionaven i quines mancances hi havia, i hem estat fent feina
fonamentalment en les mancances per tal que les coses es
puguin realitzar el millor possible, i també, efectivament, com
vostè ara ha reconegut, crec que rectificant un poc el que havia
dit al principi, en els terminis que ens hem marcat.
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Res més. Vull agrair-li el to de la seva intervenció i posar-
me una vegada més a la seva disposició per tal que no em faci
retrets de manca d’informació detallada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat aquest punt
faríem una recessió de dos minuts per passar al segon punt de
l’ordre del dia. Gràcies.

II. Compareixença RGE núm. 12552/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, del
conseller competent en matèria de ports, per tal d'informar
sobre el passeig per a vianants de Portocolom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò acabat aquest primer punt de l’ordre del dia
passem al segon punt, que és la compareixença RGE núm.
12552/09, del conseller competent en matèria de ports,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Ordenació Territorial adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre el passeig per a vianants de Portocolom.
Té la paraula el Sr. Conseller Jaume Carbonero.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
gràcies novament. El tema aquest que jo abans m’he atabalat i
he passat per davant d’allò del port de Ciutadella, passam ara al
tema del passeig de Portocolom. 

La meva intervenció serà breu perquè realment la veritat és
que no estam davant una qüestió que no s’hagi estudiat, debatut
i que no hi hagi hagut tota una sèrie de converses. Comparteix
amb la qüestió anterior que ens hem trobat i agraïm un nivell de
consens alt en relació a una determinada proposta, i es deriven
les possibles actuacions al front marítim de Portocolom d’un
conveni de 12 de març de 2004 entre l’Estat i el Govern, entre
el president de la comunitat autònoma, Sr. Matas, i la ministra
de Medi Ambient, que no record el seu nom... No, no, Narbona
és del PSOE, si no ho record malament. Elvira Rodríguez,
Elvira Rodríguez. Molt bé.

Mirin, quan em varen dir que hi havia un conveni per fer
actuacions a Portocolom, fer un passeig marítim, etc., la qüestió
és que em vaig regirar una mica perquè em vaig creure -després
ja explicaré que de manera potser un poc equivocada, però ha
vaig creure- que es podia fer una actuació que des d’un punt de
vista paisatgístic i el que representa en un front marítim d’un
poble, doncs podien ser actuacions que tenguessin un impacte
important, i jo record Portocolom des de fa anys i hi he estat
bastants vegades, hi vaig anar una altra vegada a veure-ho, i
vaig pensar, amb aquest principi que utilitzen els metges, que
diuen primum non nocere, és a dir, el primer, no fer mal,
després ja en parlarem, si curam, que esper que sí que es curin
les coses, però primer no fer més mal que el que hi ha. Realment
el concepte de futilitat que es pot aplicar a aquest port és que
s’han de fer les coses que realment responguin a un determinat
criteri paisatgístic i ambiental, però no tot allò que es pot fer
encara que hi hagi recursos econòmics que, per cert, tampoc no

n’hi ha, però no es tracta de fer per fer, es tracta de fer amb un
criteri, i qui coneix Portocolom sap perfectament que és d’una
fragilitat ambiental i paisatgística molt elevada, i per tant el
tipus d’actuació han de ser unes actuacions que gaudeixin d’una
sensibilitat i d’una cura molt grans.

El fet que des del conveni aquest del 2004 fins ara ens
trobem que encara no s’ha iniciat cap obra a Portocolom per a
mi representa una bona notícia, bona notícia, perquè Portocolom
està molt bé com està. No vol dir que no es puguin millorar
segons quines coses, però com a mínim no s’han empitjorat, i
quan estam tan avesats a veure com a través, precisament,
d’obres de passejos marítims s’han anat empitjorant situacions
paisatgístiques i ambientals molt, molt fràgils, doncs alerta, com
diuen en castellà ojo al Cristo que es de plata, i per tant des
d’aquest punt de vista alerta amb el que es faci a Portocolom
perquè ens hi jugam tots els ciutadans, els felanitxers però
també tots els ciutadans de les Illes, ens hi jugam molt.

En qualsevol cas el que ens hem trobat és un projecte que
respon bastant a aquests criteris que jo he explicat. És un
projecte redactat per un arquitecte i un paisatgista nascuts a
Felanitx, que tenen criteri des del meu punt de vista suficient
per anar adobant, per anar fent actuacions precisament en
aquells indrets on fa falta fer actuacions, però no a arrasar tota
la línia costanera amb una secció viària predeterminada i amb
un determinat tipus de paviments, bancs i faroles que al final
doncs donen com a resultat actuacions que són generalitzables
a bastants ports i que no són aconsellables des d’un punt de
vista paisatgístic. És a dir, aquest projecte jo he de reconèixer
que és un projecte que està ben estudiat, que posa l’accent en
aquells aspectes que es poden posar, i que fins ara doncs no hi
ha hagut cap actuació. 

Dir que és bona notícia no vol dir que la meva disposició, la
de la conselleria, la de Ports d’Illes Balears, sigui la de no fer
cap actuació a Portocolom. No és aquesta la nostra posició i així
ho vàrem manifestar a una reunió que vàrem tenir amb el batle
de Felanitx i amb tota una sèrie d’entitats ciutadanes, tècnics,
regidors de Felanitx. Nosaltres sí que volem d’una vegada fer
aquelles actuacions que segueixin aquest criteri que he dit de
preservació paisatgística, preservació ambiental i millora
ambiental de Portocolom.

Per tant està en marxa la redacció del projecte d’execució,
perquè el projecte que tenim és un projecte bàsic, del projecte
d’execució d’un tram de tot el que és el límit de la vorera de la
mar, i hi ha una sèrie de reunions de treball passades i previstes,
i en el termini d’un mes tendrem el projecte redactat i podran
iniciar-se les tramitacions corresponents a la seva licitació.
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De totes maneres hem optat per una qüestió de cautela i de
prudència, i és que hem cercat el tram per actuar que, en aquests
moments, en primer lloc sigui competència de Ports de les Illes
Balears i per tant no tenguem problemes de competències amb
ABAQUA o problemes amb la Demarcació de Costes, i, en
segon lloc, doncs seguint aquest principi que he dit al
començament, que sigui una part del port aquí on tots estam
d’acord que és francament millorable. És una zona d’uns 400
metres, una actuació d’uns 2 milions d’euros de pressupost, i
estam més o manco en els terminis que ens vàrem marcar que,
una vegada acabada la temporada estiuenca, es podrien iniciar
les obres d’aquesta actuació.

Per altra part, també els vull informar que s’ha redactat i es
durà al proper consell d’administració de Ports un projecte
d’ilAluminació de Portocolom que té un import de 110.000 euros
i que intentam -esper que ho puguem aconseguir i que així sigui
valorat per tothom- que representi una millora important, no
només quant a la ilAluminació, sinó també quant a la distorsió
lumínica, l’estètica de les faroles, etc. Això és tot el que volia
dir per començar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
suspendre la sessió, no?, idò podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Popular,
autor de la iniciativa. Té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Conseller, li he de
dir que es recuperi aviat, membres i alts càrrecs de la seva
conselleria. 

Sr. Conseller, estic totalment decebuda de la seva
compareixença, no puc creure que un polític que vulgui ser
responsable en la seva gestió pugui dir que un conveni que està
signat el 2004, aquí on es va acordar, en aquest conveni de
passejos de litoral, que uns els faria la comunitat autònoma
pagats per la comunitat, i uns altres els faria la comunitat
autònoma pagats per Madrid, es pugui avui crear discrepàncies
entre diferents municipis com puguin ser Manacor, que té el de
S’Illot fet, Santa Margalida, que té el de Can Picafort fet i
mentrestant Portocolom no té res fet i té 9 milions d’euros que
no sabem on són, que pertanyen als ciutadans de Felanitx, que
és el compromís d’aquest passeig per als vianants.

Parlam, Sr. Conseller, d’un passeig per a vianants cent per
cent consensuat, poques obres públiques en aquesta comunitat
autònoma les trobarà tan consensuades, poques, li diré més: mai
no agrairem la tasca que va fer la consellera Cabrer i l’anterior
govern de Jaume Matas amb el dragat de Portocolom el qual no
va ser mai consensuat, però vàrem dragar Portocolom i el vàrem
dragar la passada legislatura, amb totes les seves dificultats,
amb totes les seves restes arqueològiques, amb tota la feinada
que ens va dur, però, Sr. Conseller, un projecte que ve de

Madrid, que el fa TRACSA, que no agrada als ciutadans de
Felanitx, que es torna enrere, que es contracta a tres joves
felanitxers, a Pere Bennàssar, a Miquel Àngel Vicens,
paisatgista, i Carles Oliver, que el redacten tres joves
felanitxers, que no s’executa la passada legislatura perquè es va
voler consensuar amb tothom, tots, des del GOB a les dues
associacions de veïns, tant una com l’altra, els clubs nàutics,
l’associació hotelera, etc., que a més es presenten alAlegacions,
que a més s’intenten resoldre alAlegacions per consens, Sr.
Conseller. 

Vostès, el seu govern, han podrit un projecte consensuat, un
projecte consensuat i no en trobarà molts més de consensuats,
perquè Portocolom està bé com està, però necessita millores.
Perdoni que li ho digui -i ja li ho avanç ara-, vostè està tudant
els doblers, vostè està tirant els doblers de la seva conselleria.
Com pot ser que em digui que d’aquí a un mes aprovaran un
projecte lumínic de 110.000 euros de ports -només pot afectar
ports de Portocolom- quan aquest projecte del qual parlam, que
està aturat, projecta tota la ilAluminació de tota la primera línia
entre elles la que vostè ara ha projectat?

Com és possible, si té interès a dur aquest projecte cap
endavant, a fer un projecte lumínic, que no sé quin és, però que
segur que no serà el del passeig, perquè el passeig preveia llevar
totes les faroles de tota la primera línia i mentrestant posar focus
a terra a segons quines zones, Sr. Conseller, perdoni que li
digui, però està tudant els doblers o desconfia a no executar mai
aquest passeig.

Li ho resumiré, Sr. Conseller, la darrera reunió que es va fer
d’aquesta comissió data de 23 d’octubre de l’any passat. Les
veu, les actes? 23, perquè sap que quan es fa res a aquest
passeig s’aixeca una acta, hi van representants de la conselleria,
però representants de tots els colAlectius, a la darrera reunió hi
va anar el Sr. Patiño en nom del Govern, anterior gerent o
president de Ports. Es va demanar que es fessin dues
modificacions: una d’un problema d’uns aparcaments, llevar 18
aparcaments devora el carrer de Cala Marçal amb Avinguda
Trafalgar, i un altre problema que el passeig aquí on vostè ara
vol executar acabàs com un passeig i no acabàs com a... que
pogués (...) el trànsit, d’acord? 

De dia 23 d’octubre de l’any passat a avui, no hi ha hagut
altra reunió oficial de la qual s’hagi aixecat acta. No, Sr.
Conseller. Li vaig fer una pregunta a ple, a vostè, el passat mes
d’abril i al ple del Parlament em va contestar una cosa,  però
acte seguit convoca una reunió a Portocolom dia 23 d’abril a la
qual vostè va assistir, va visitar el Club Nàutic en concret i
només convoca una associació de veïns -l’Associació de Veïns
de Portocolom- oblidant la resta, fins i tot, ho sé perquè el batlle
m’ha autoritzat a dir-li-ho, que li varen demanar “podem
convidar l’associació hotelera?” i vostè va contestar que no,
molt bé. Només es va convidar al Club Nàutic de Portocolom i
a una associació, casualment una associació de bastant de color
polític  amb el Govern, casualment, ni l’associació hotelera, en
una zona com és Portocolom, no se la convidar.
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D’aquest dia cap avui l’equip redactor del projecte s’ha
reunit una vegada amb el vicepresident de Ports, Pere Bennàssar
-també li ho puc dir perquè estic autoritzada a dir-li-ho- s’ha
pogut reunir una vegada amb vostès. No hi ha hagut res més.
Reunió oficial on s’aixequi acta i s’estableixin quins terminis es
pensen dur a terme, no s’ha dit cap. Em parla en aquests
moments d’un tram del projecte que, perquè ens entenguem es
diu Sa Bateria, de Sa Bateria fins a Cas Corso, així, que en
aquests moment el tram que vostè vol executar, li recordaré que
en el projecte és dels més importants aquí on ha d’actuar
ABAQUA, no la veig representada aquí. És un projecte on han
d’actuar dues empreses públiques: Ports i ABAQUA. 

Vostè n’ha assumit un tros. El projecte del qual em parla que
vol licitar d’aquí a un mes i que faran el projecte d’execució és
un tram del projecte on s’ha d’arreglar el colAlector i s’ha
d’arreglar el clavegueram, li dic així de clar, estava al projecte
inicial, no crec que ara el llevin de banda.

Sr. Conseller, em pot explicar, per favor, primer, quins
terminis pensa dur a terme, quina aportació econòmica farà amb
Ports i quina (...) farà l’Agència Balear de l’Aigua? Quina part
de les obres executarà un i altre? Hi ha la part important que és
tota la carretera, que és diu la carretera del far que l’ha
d’executar l’Agència Balear de l’Aigua. L’Agència Balear de
l’Aigua des que vostè ha assumit Ports no ha tornat donar la
cara en aquest tema del passeig, no sé si és perquè no interessa,
no es duen bé vostès entre si, no ho sé, ho haurem d’aclarir. És
un projecte que han executar dues empreses, abans tot era de la
mateixa conselleria, s’ha dividit.

Respectarà -li deman- el projecte consensuat? M’interessa.
Respectarà el projecte consensuat? D’aquesta fase de la qual em
parla, que vol d’aquí a un mes tenir el projecte d’execució, la
respectarà? Li anuncio i ja l’avís afecta molt a allò que és
clavegueram, bomba impulsora, etc., ho respectarà?

Sr. Conseller, a dia d’avui no ha passat cap tràmit ambiental
aquest projecte. El Sr. Grimalt, en el seu moment i li duc l’acta
de dia 8 d’octubre a Portocolom, a la qual jo també hi era
present, va dir “admet que aquest projecte ha estat paralitzat un
any”, ara jo admet que ja hi ha estat dos anys, un any seu i un de
vostè. 

Sr. Conseller, vostè va estar... el febrer i al novembre aquest
projecte s’havia de començar l’any passat, encara no s’ha
començat. Li deman, per favor: creu en aquest projecte? Em
desmentirà que aquest és un projecte consensuat d’una obra
pública de la comunitat autònoma, el més consensuat que vostè
probablement es trobi dins la seva conselleria, amb totes les
entitats que afecten el municipi de Felanitx? Vostè pensa que
això és un mal projecte per a Portocolom? Pensa que això ferirà
la sensibilitat dels ciutadans de Portocolom? Pensa que els
ciutadans de Portocolom no mereixen una inversió com aquesta
de 9 milions d’euros?

Pensa que no és necessari aquesta obra? Per què, si creu en
aquest projecte, em diu que ara farà un projecte lumínic només
de la zona de port de 110.000 euros quan aquest projecte recull
tota la ilAluminació que afecta tant a ports com no ports, Sr.
Conseller? Quan pensa dirigir-se de manera oficial a la comissió
del projecte, de la qual formen part Quin Port Volem,
l’Associació de Veïns, l’Associació del Llaüt, la Tercera Edat,

l’Associació Hotelera, el Club Nàutic, tots els de Portocolom
que no han pogut tenir una reunió formal amb vostè de cap de
les maneres i s’aixequi una acta? Quan pensa tenir el projecte a
punt? Pensa que ABAQUA colAlaborarà amb l’execució
d’aquest projecte?

Sr. Conseller, ho ha demanat abans i jo li deman: la
transparència política no és deixadesa política i la transparència
política no és deixar podrir un projecte bo per a un municipi i
consensuat per tot un municipi. La transparència política és
saber executar i saber gestionar per damunt tots els entrebancs
i li ho resumiré: el senyor o el Govern del Sr. Antich, com que
diuen vostès el Govern del Sr. Matas jo li diré el Govern del Sr.
Antich, s’ha trobat amb un projecte i li ha fet por executar
aquest projecte, por, no han sabut per on havien de partir, uns
per altres i fa des de l’any 2004... un conveni, però fa quatre
anys, farà quatre anys al maig i no hauran mogut res. 

Li deman, Sr. Conseller, quin és el seu compromís davant
aquest projecte i davant els ciutadans de Portocolom? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Pel Grup BLOC per Mallorca... no vol
intervenir. Pel Grup Socialista, Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair la
presència del Sr. Conseller, malgrat dels petits problemes que
arrossega i d’entrada diria que una vegada escoltades les dues
intervencions arribar a un punt d’enteniment se’m fa un tant
complicat; un tant complicat perquè si tan difícil resulta
entendre que en determinades qüestions és normal i fins i tot
diria que fonamental que el criteri de gestió sigui diferent quan
governen uns de quan governen els altres, molt malament anam.
Queda molt clar que la interpretació d’allò que necessita el
nostre territori i en concret el nostre litoral difereix molt
l’exposició que ha fet el Sr. Conseller de l’exposició que ha fet
la portaveu del Partit Popular.

Pel que un pot deduir d’aquestes intervencions està clar que
el Sr. Conseller es troba amb un projecte que des del punt de
vista d’impacte, té un impacte important i la voluntat del
conseller és minimitzar o reduir aquests impactes. Al final s’han
fet un seguit de preguntes i he de dir que crec haver estat atent
a la intervenció del Sr. Conseller i no he sentit en cap moment
que digués que Portocolom no mereix millores, que Portocolom
no mereix inversió i que Portocolom no mereix actuacions. El
que sí he sentit és que mereix unes altres actuacions, potser no
les que estaven previstes. Això no significa deixadesa de
funcions, significa entendre la necessitat i la manera de
gestionar d’una manera molt diferent a la que uns entenen
respecte dels altres.
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Crec que és una cosa tan senzilla com això i que, arribat al
seu punt, si un no està disposat a entendre que en allò que
correspon a aquesta conselleria la gestió d’aquest litoral... es té
clar quina ha de ser i que no és necessari abusar, com ja s’ha fet
en altres moments del Govern d’aquesta comunitat autònoma de
macroprojectes que s’haurien de valorar si independentment que
puguin tenir més o menys consens, potser el que s’ha de valorar
és si són imprescindibles o si les millores que necessita aquest
litoral es poden executar d’una manera diferent amb un menor
impacte, crec que això és el fonamental. Crec que a dia d’avui
amb aquesta compareixença es poden discutir, segur que es
discutiran, les versions i les interpretacions que es faran seran
molt diferents. Crec que és molt complicat arribar a un punt
d’enteniment. 

Simplement li vull dir, Sr. Conseller, que per part del Grup
Socialista entenem les seves explicacions, entenem la seva
versió i que evidentment ens tendrà al seu costat per tot allò que
necessiti. Poca cosa més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Té ara la paraula el Sr. Conseller
d’Habitatge i Obres Públiques per contestar totes les preguntes
i observacions.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Boned per la
seva intervenció. Sra. Diputada, Sra. Soler, la veritat és que em
sap greu haver-la decebuda, però de la seva intervenció tampoc
no s’han deduït massa els motius de la decepció, és a dir,
decepció per decepció en qualsevol cas, però jo ho he explicat
de manera que m’ha semblat suficientment clara i repetesc que
jo personalment, la conselleria i Ports estam completament
d’acord en aquest projecte i ho he explicat i he explicat que
aquest projecte provenia d’un consens i no m’he volgut retre
treure a aquest projecte que va fer TRACSA ni qui el va fer ni
qui el va encarregar ni qui el va seguir, ho he dit, el mateix que
he dit abans de Ports, anem a ser positius, anem a partir d’allò
que ens uneix i anem a veure si tiram endavant amb aquest
tema.

Tampoc no acab d’entendre aquesta diferència entre una
reunió oficial i aquella a la qual vaig anar perquè vaig entendre
que anava a una reunió que tenia el nivell d’oficialitat que li
donava el fet que fos el mateix ajuntament qui l’havia
organitzada, va ser l’Ajuntament de Felanitx, demani-ho al
batlle, va ser l’Ajuntament de Felanitx qui va organitzar la
reunió, vaig anar a aquesta reunió, hem vaig reunir amb els que
l’Ajuntament de Felanitx va convocar. Mai no he vetat a ningú
i molt manco a la Federació Hotelera, mai no he vetat a ningú
ni mai no he dit a una reunió jo hi aniré amb aquests, etc.

Vostè ha parlat que el Club Nàutic..., el Club Nàutic era allò,
no és veritat que només hi hagués una associació de veïns, n’hi
havia... no és veritat, no és veritat, Sra. Diputada, jo hi era a
aquesta reunió, vostè no. Jo hi era, allà hi havia una sèrie
d’associacions de veïns, hi havia, que varen anar a dinar amb
ells, els representants del Club Nàutic. Per tant, que no hi va
haver per ventura tots els que hi podien ésser? Escolti, li ho puc
assegurar, no és culpa meva. No és culpa meva i això li ho puc

assegurar. Mai en la meva vida he dit “aquests que no venguin”.
No ho faria ara i molt manco en un projecte d’aquestes
característiques.

En relació amb el tram, miri, hi ha una sèrie de confusions
amb totes les xifres, vostè parla de 9 milions d’euros, crec que
vostès varen fer una comanda, una cessió de crèdit a la
Conselleria de Medi Ambient qui va encomanar a ABAQUA
que executàs el passeig marítim de Portocolom i li varen
transferir 8 milions d’euros, els 9 no sé d’on les treu. No, bé,
però no és el mateix, eh?, és a dir, un milió d’euros, ja en podem
fer alguna cosa, és a dir, són 8 milions d’euros que té ABAQUA
i, com vostè sap, ABAQUA no està en aquests moments
adscrita a la conselleria que dirigesc i per tant, comprenc que
tengui algun problema a discutir amb ABAQUA, però jo poques
coses li puc dir... sí, no, no, bé, això va anar així i si volen en
parlam, però en definitiva jo no li puc dir a ABAQUA que faci
una sèrie de coses, però sí que ho puc dir a l’empresa que
presidesc que és Ports. 

Per tant, a Ports, li hem dit que, d’acord amb els tècnics que
varen redactar el projecte, les reunions que hem mantingut amb
el Sr. Carles Oliver, etc., es posi en marxa un tram, que em
sembla que en això també hi ha discussió o una certa confusió,
no és el tram que vostè diu, que es posi en marxa un tram, que
la competència d’aquest tram sigui exclusiva de Ports i que es
pugui executar, de manera fidel, el projecte que s’ha redactat i
que tengui un pressupost no superior a 2 milions d’euros que es
detreuen dels pressuposts de Ports de les Illes Balears, no
d’aquells 8 milions d’euros d’ABAQUA, 2 milions d’euros que
posa Ports de les Illes Balears per començar d’una vegada el
passeig marítim. Miri si jo hi crec, en aquest passeig marítim!

Em diu que no sap què passa amb l’enllumenat i amb la
instalAlació elèctrica. Doncs, miri, que és urgent arreglar segons
quines qüestions pel que em diuen. No passi pena, no
espenyarem el projecte, no posarem unes faroles que vagin en
contradicció amb el que està previst, consensuat i, des del meu
punt de vista, molt ben redactat. Per tant, ho farem d’acord amb
allò que diu el projecte. 

El tram que haguem de fer, el tram que s’hagi d’arreglar de
manera urgent i per això posam aquests doblers perquè es
necessita de manera urgent, doncs ho farem en coordinació amb
les previsions del projecte del qual estic satisfet de veure que
coincidim i que no podria ser d’una altra manera perquè es va
fer, es va redactar, com molt bé vostè ha dit, amb consens.

Per tant, miri, jo pens que no s’ha podrit, almanco per part
meva, no s’ha podrit un projecte consensuat, s’intenta posar en
marxa, s’intenta posar en marxa amb els mitjans que tenim i
respectant el consens. Jo fos oficial o no ho fos, és igual, vaig
anar a Portocolom em vaig reunir amb el batle i amb els
regidors i amb la gent que ell em va dir, i si fa falta que hi torni
la setmana que ve hi tornaré i els hi tornarem a explicar i
tornarem a posar el tema damunt la taula, serà oficial o no
oficial, però serà, serà una reunió.
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Per tant, jo comprenc que el canvi de conselleries i les
promeses que en el seu dia es varen fer i que després han tengut
qualque tipus d’excepció per part de tota la gent que viu allà i
que ho viu d’una manera molt més activa que nosaltres, per part
de vostè mateixa, és veritat que s’han produït una sèrie de
retards, és veritat que es varen prometre una sèrie de coses que
tal vegada en aquests moments doncs pel que sigui no s’han
pogut mantenir, però jo li puc assegurar i repetir el que li he dit,
si continuam el projecte és perquè creim en ell i aquest projecte,
en la mesura de les nostres possibilitats, segons les possibilitats
de Ports de les Illes Balears i la Conselleria d’Habitatge, i en el
que jo pugui influir a la Conselleria de Medi Ambient i a
l’empresa ABAQUA aquest projecte tirarà endavant. I jo crec
que tirarà endavant en benefici de tots i tots al final ens podrem
felicitar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. Conseller. Té raó vostè quan ha dit vuit milions
d’euros, té raó vostè, jo he dit nou i m’he equivocat, per tant,
són vuit milions d’euros el projecte.

Sr. Conseller, com no puc estar decebuda si vostè em respon
d’una part del projecte que depèn de vostè que és Ports. La gran
majoria del projecte que depèn d’ABAQUA, que és el que té els
vuit milions d’euros, no sabem res perquè ni ha vengut a la
compareixença perquè no el deuen haver cridat, no ho sé, no es
preocupi jo demanaré una compareixença del conseller de Medi
Ambient, jo l’hi demanaré que vengui ell a donar la cara per la
part que li toca pel projecte d’ABAQUA, una. Dues, li deman,
em pot especificar, per això és la seva compareixença, quin tram
pensa d’aquí un mes tenir el projecte d’execució i licitat que
sols afecti Ports? Li deman, almanco ho digui, i sabrem quin és
el tram que sols afecta a vostè i que no pot arribar ni a dos
milions d’euros. Per tant, si vostè ja inverteix dos milions
d’euros el projecte ja només tocarà valer sis milions, regalarà
dos milions a ABAQUA, és molt generós per la seva part. 

Com no vol que no estiguem preocupats si quan les dues
empreses públiques depenien de la mateixa conselleria, per dir-
ho de qualque manera, fins el mes de febrer, varen venir a la
reunió la gerent d’ABAQUA, Margalida Miquel, i va venir el
president de Ports, el Sr. Patiño, a aquestes dues reunions a les
quals vaig assistir i es varen distribuir el projecte. Jo li deman,
quin és el tram que vostè em diu que en un mes tendrà el
projecte d’execució i que una vegada tengut el projecte
d’execució vostè licitarà i vostè executarà dins aquest hivern?,
li deman que m’ho especifiqui i que val dos milions d’euros. 

Jo li deman, la ilAluminació, és veritat que no va bé la
ilAluminació de Ports, no hi va ara ni hi anava l’any passat, no és
que sigui una cosa d’ara, hi estic d’acord, ara bé vostè esperi
que vagi consensuat amb els redactors del projecte, almanco dir-
li vull licitar 110.000 euros de la ilAluminació i que ja facin
referència a allò que preveu el projecte, esper, se sabrà també,
esper, se sabrà.

Segon, hi ha una discrepància entre l’Ajuntament de
Felanitx i vostè. L’Ajuntament de Felanitx manté que no es va
poder reunir amb totes les associacions perquè la conselleria li
va dir que segons quines associacions no, vostè em diu que no,
però això és un tema que hauré d’aclarir jo perquè com que
vostè em diu una cosa i l’altre em diu una altra jo aclariré les
dues administracions, d’acord. 

Li deman que faci les coses amb transparència i amb
claredat, però amb rapidesa ara ja, d’aquí al maig ens queden
pocs mesos, nou mesos, no arriben. És a dir, la legislatura s’ha
esgotat, just, just m’atreviria a dir que tendrà licitat aquest
primer tram del projecte. Saps quants d’anys fa que Portocolom
espera executar aquest projecte? Vostè no n’és conscient, quatre
la legislatura passada per les tasques de consensuar-ho, i jo no
sé si el Sr. Boned ho ha entès, va dur molta feina consensuar
aquest projecte, no és fàcil començar un projecte que afecta la
primera línia del litoral de Portocolom, que afecta el seu
paisatge, que no el trastoqui, que a més tenguin veu i vot tots els
colAlectius, són moltes hores de reunions i molts de sacrificis per
tots els que hem participat, per tots, i surt un projecte cent per
cent consensuat que l’únic que faltava pràcticament és l’actuant
del club nàutic, que el club nàutic ara també comença les seves
obres que, per tant, trastocarà el rerafons del que suposarà part
del projecte. Vostè n’és conscient.

És a dir, expliqui’m com han d’estar els ciutadans de
Portocolom després de vuit anys de sentir parlar d’un projecte
que ha d’arribar i que no han vist moure ni una pedra. Quina
credibilitat podem donar els polítics davant aquests ciutadans.
Si hem estat elegits per dur a terme determinades tasques i una
d’elles en concret és aquesta de Portocolom i no s’ha mogut res,
els mateixos tècnics redactors estan desilAlusionats, jo els
comprenc. Vostè que és tècnic, jo no ho som, si vostè fes un
projecte i durant vuit anys es parlàs d’aquest projecte i no
arribàs a veure la llum de res, crec que també hi hauria un
moment que diria, mira, fins aquí hem arribat. Entengui que fa
vuit anys que redacten un projecte, que el modifiquen, que
accepten alAlegacions, que el milloren dia a dia, que es
reuneixen amb Ports, que es reuneixen amb l’Agència Balear de
l’Aigua, que modifiquen les propostes que els fa el Govern, que
el tornen reunir a la comissió, la comissió les accepta, tornen
enrere, ..., fa vuit anys. 

Per tant, Sr. Conseller, li deman, quin tram licitarà
breument? Quan pensa licitar-lo? I, quines tasques pensa dur a
terme davant l’Agència Balear de l’Aigua? Així i tot, la meva
responsabilitat com a diputada serà fer comparèixer el conseller
de Medi Ambient perquè m’expliqui de la part del projecte que
li afecta a ell què pensen fer. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Pel Grup Parlamentari Socialista? No
vol intervenir. Doncs, Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com deia aquell cantant
argentí: “qué vida tan diferente la mía y la suya, señor
presidente”. Dic això, tot és segons s’estigui vuit anys dels
quals fa sis mesos que jo presidesc Ports i clar pareix que jo en
aquests moments som el culpable que hi hagi vuit anys menys
sis mesos de retard. Jo comprenc, és veritat que jo som tècnic,
i miri li contaré una cosa, jo com a tècnic, com a arquitecte, vaig
anar en representació del ColAlegi d’Arquitectes a un concurs,
a un jurat d’un concurs, pel projecte de la primera línia de
Portocolom, però d’això li estic parlant de fa vint o vint-i-cinc
anys, jo m’he fet molt major, i va ser un concurs que jo el
record amb molta estimació perquè es varen presentar moltes
propostes, la que va guanyar era una proposta molt assenyada i
després per les raons que siguin no es va fer.

Per tant, jo crec que la decepció no ve des de fa vuit anys ja
ve de molt abans, de molt abans hi ha una certa voluntat
d’intervenir i una sèrie de problemes, problemes que es varen
veure lògicament agreujats amb un projecte desenfocat que es
va retirar quan s’havia de retirar i que després varen tornar a
provocar una certa ilAlusió al voltant d’un projecte que, ja li he
dit i vull repetir-ho, el projecte que està redactat a nosaltres ens
sembla, a l’empresa a mi mateix, ens sembla un projecte
realment adequat i que hem de fer tot el possible entre tots
perquè tiri endavant. 

Miri, sí és veritat, vostè ho ha dit, el cent per cent de consens
és pràcticament impossible, sempre hi ha algú a qui no li sembla
bé, vostè ho ha dit, el club nàutic té unes pretensions que es
veuen reflectides en el cent per cent en el projecte aquest,
s’haurà de fer feina en aquests temes i també s’haurà de fer
feina amb les dues entitats que tenen competència sobre el front
litoral, és a dir, ABAQUA i la Demarcació de Costes per tal que
es pugui tirar endavant el projecte en el seu conjunt. Miri, no és
veritat que nosaltres regalem dos milions d’euros a ABAQUA,
nosaltres, en tot cas, aquests dos milions d’euros els destinam a
Portocolom perquè creim que és imprescindible. 

Vostè ha dit: “tenim molta presa”, doncs bé, jo ho he dit
abans amb el tema de Ciutadella, nosaltres també, nosaltres
tenim molta presa i si hem d’arribar a una discussió sobre com
s’inverteixen els fons i en quin tram s’inverteixen mentrestant
jo aquesta discussió la vull tenir, la vull tenir perquè jo
efectivament crec que aquests vuit milions d’euros els ha de
tenir ABAQUA, i ABAQUA els ha de destinar a allò que en el
seu dia es va preveure i jo vull fer feina en aquesta línia, però
mentrestant no vull quedar aturat, no vull quedar aturat perquè
no m’agradaria que passàs la legislatura i es recordàs aquesta
legislatura en aquest aspecte per una certa inactivitat que el que
faria seria afegir al que va suposar la legislatura anterior quant
a inactivitat en aquest tema.

Per tant, nosaltres farem el tram que va ..., proposarem,
proposarem perquè a nivell de consens el vull mantenir també
des d’aquest punt de vista, que va des de el club nàutic fins el
varador i es fa feina de manera coordinada amb l’equip redactor
del projecte i intentarem fer la via més ràpida possible. I no
passi pena amb el tema de les faroles, en principi la idea és que
siguin balises, com vostè ha assenyalat, així se les diu
tècnicament a aquests punts de llums baixos que ilAluminen el
que és terra i a la vegada no produeixen distorsions lumíniques
a la part de dalt. Per tant, en aquest tema lògicament
continuarem el projecte que està previst. 

I per part meva res més, Sra. Presidenta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui només queda agrair la presència del Sr. Conseller i dels
seus acompanyants i, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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