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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyores diputats, bon dia. Començarem la sessió
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. En primer lloc, jo
deman si hi ha substitucions. Sí?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President, Avel•lí Casasnovas substitueix Antoni
Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Damià Pons del PSM substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Quetglas.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, en relació al
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997 (RGE núm.
5448/96).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a tractar l'únic punt de l'ordre
del dia d'avui relatiu a la compareixença sol•licitada pel Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble.
Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
Sr. Bartomeu Reus i Beltran, sobre la tramitació dels
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997. 

El Sr. Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs:
secretari general tècnic, Sr. Bernardo Salvà i Alloza; director
d'Ibagua, Sr. Josep Antoni Fayas i Janer; director d'Ibasan, Sr.
Gabriel de Juan i Coll; director de Sefobasa, Sr. Carles Pizà i
Alabern.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Conseller de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades, bon
dia  Ara fa un més, possiblement, més o manco, vaig ser
aquí per explicar el programa d'actuacions de la conselleria;
intentaré avui no repetir els temes, amb la qual cosa deixaré
de banda el que és l'àmbit de gestió pur, en el sentit que es
va explicar ara fa un mes i entraré un poquet en les xifres
pressupostàries.

D'entrada, recordarem únicament que el pressupost
d'aquesta conselleria, una conselleria nova que es crea per
addició d'altres, puja exactament a 12.168 milions de
pessetes, dels quals 10.409 són despeses de capital, un
85,5%. 

A nivell d'estructura, per explicar el pressuposts, agafaré
estructura orgànica; tenim una conformació, secretaria
general tècnica com a primer òrgan de govern, que acumula
les xifres de despesa relatives a serveis generals; aquí
s'expressen des de partides que van a lloguers a servei
jurídic, econòmic, assumptes generals i gestió de personal.
Per altra banda, aqueixa àrea dóna suport a dos programes
de despesa, que són el Parc BIT, l'àrea del que és el Parc
BIT, i l'àrea del Pla Mirall.

Del Parc BIT he de dit que l'any 97 és un any en el qual
aqueixa definició cobra una línia d'interés, considerant que
es crea l'empresa que durà el camí definitiu de l'execució de
l'obra, una empresa que es crea amb 10 milions de pessetes
i que, a continuació, té una activació de capital per
l'aportació dels terrenys classificats. Aquí, evidentment, hi
haurà un problema: determinar l'import d'aquesta activació,
un problema que el Registre mercantil ha de determinar de
forma clara, i serà a partir d'aquests moment quan les coses
agafaran un fil conductor, jo pens que ràpid, operatiu. Dins
l'any que ve també hi haurà execució d'obra respecte de les
cases de Son Espanyol, on hi ha d'haver el primer nucli, el
primer embrió empresarial, i també hi pot haver la
instal•lació de dos projectes empresarials que avui en dia
estan més o manco definits.

Vostès hauran vist també que a la llei d'acompanyament
del pressupost apareix una nova regulació respecte del Parc
BIT en el sentit que es modifica la llei de creació d'aqueixa
figura, donada la consideració que hem estimat que ens
convé fer una operació de caràcter general per damunt de
visions localistes; en aquest sentit cream una figura
urbanística amb el nom de Pla especial que substitueixi els
plans parcials. Serà el Govern balear que, en solitari,
acabarà determinant tot el planejament d'aquest parc i hem
de dir que anam de la mà d'un tècnic prestigiós, el Sr.
Rogers, com vostès coneixen, i tots voldríem que aqueixa
conformació urbanística fos puntera i ens servís d'exemple
per altres zones.
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Hi ha feines importants respecte de l'aspecte comercial del
parc a on, amb aqueixa fase, acudim a les fires immobiliàries
més importants del món, perquè hem de considerar que hi ha un
factor important, que hi ha precedents en els quals empreses
promotores puguin participar, d'una forma clara, en la dinàmica
i empenta d'aquest projecte. En aquest sentit no podem deixar
d'acudir a aquells llocs on es pugui crear aqueixa demanda.

Passant al Pla Mirall -vostès ja el coneixeran- pertoca a la
Conselleria de Medi Ambient la gestió del que fa referència a
infraestructures a nuclis no turístics. Hi ha una previsió de
despesa de 241 milions de pessetes, que la previsió baixa
considerant que, a la vista que els projectes tenen un termini de
presentació final del 31 de març i ens obligam, com a Govern,
a contestar peticions el mes de juny, pensam que l'anualitat de
despesa, certificació a pagar pels ajuntaments a tercers l'any 97,
serà molt baixa. En aquest sentit l'estimació de cost és molt
ajustadeta, perquè pensam que serà un any d'inici d'obra.
Voldria que això fos un èxit en el sentit que pot millorar molt
el que és la visió (...) dels nostres pobles i, en aquest sentit, no
volem regatejar esforços. Com dic, el termini acaba el 31 de
març, hi ha molts d'ajuntamentes interessats i, en aquest sentit,
pot ser una fórmula d'optimitzar, de millorar el que tenim.

Passant a l'àrea de territori i urbanisme, hem de comentar
com a primera dada important, perquè és un tema que vostès
segueixen de prop, que tenim ja tancat un primer esborrany de
directrius d'ordenació del territori. Intentarem que dins el mesos
de gener i febrer pugui sortir, ja, un primer esquema a la llum
pública. Ara volem fer una reflexió interna, durant aquest temps
que va d'aquí a Nadal, però que sàpiguen només que hi ha un
primer esborrany, la qual cosa és un bé molt desitjat per vostès
i per nosaltres.

Hi ha una imputació de cost important, 126 milions de
pessetes, pel que fa a formulació de figures de planejament, que
van des de directrius a plans territorials parcials, a plans de
medi natural. Els plans de medi natural consideram que feim
una cosa distinta: ens trobam que, evidentment, sempre, si
actuam abans de tenir aprovades directrius, hi ha d'haver uns
criteris aprovats; els criteris pel que fa a plans de medi natural
poden ser uns d'estandartitzats; jo pens que podria ser un bon
camí arribar a comprendre que molts dels elements a tocar per
cada pla de medi natural són molt similars àmbit a àmbit, amb
la qual cosa es podria fer una aprovació estandarditzada d'uns
criteris que poguessin servir per a la protecció particular de
cada àrea. No obstant això, també hem de considerar el fet que
jo crec que hem de fer un reestudi de figures normatives,
perquè avui en dia arriba a haver un poc de confusió respecte a
moltes fórmules d'ordenació, hi ha massa confluència de figures
i, possiblement, hem de fer una revisió de la Llei d'Ordenació
del territori, considerant que actuam en un mateix lloc amb
massa figures de protecció, distintes, diferenciades, unes que
puguin ser ambientalistes i altres que són, simplement,
urbanístiques o d'ordenació del territori. Sempre una actitud
comuna presideix tot, amb la qual cosa podríem trobar un fil
conductor comú.

Actuam, evidentment, en temes cartogràfics on cobra
importància un possible conveni amb els consells insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa, per fer de la cartografia un
element més dinàmic, amb revisions més constants i a on
els consells insulars, gestors urbanístics, puguin tenir més
possibilitat d'explotació d'aqueixa base.

Continuam mantenint una línia de suport a modificació
de planejament municipal, una línia que és molt dificultosa
perquè constantment tenim el problema que els ajuntaments
incompleixen terminis; és mal de fer que es pugui obligar
un ajuntament a fer una aprovació inicial o definitiva en un
espai de temps determinat i constantment duim a liquidació
partides assignades als ajuntaments. És un tema que el
tenim en revisió però, de fet, ens crea moltes dificultats.

Enguany serà, un cop vostès, els senyors diputats,
aprovin els criteris, serà el moment d'entrar, en aquest
parlament, un pla energètic que agafarà com a base
l'anterior que hi havia redactat, que no era un pla director,
era un simple estudi. Jo pens que potser el problema que hi
ha hagut fins ara és que no s'havia determinat una figura
jurídica com a pla director sinó simplement a nivell d'estudi,
a on l'essencial és ponderar un grapat de coses; vivim un
canvi energètic quant a política de preus, quant a política
d'empreses, i, en aquest sentit, el més important per a
nosaltres és intentar combinar factors econòmics i
ambientals o ambientals i econòmics respecte del que és el
subministrament d'energia a les Balears. Primer apostarem
pel que és diversificar, pel que pugui ser millorar l'eficiència
energètica, i després, un pic que la demanda està atacada,
intentarem abordar el que pugui ser la cobertura del dèficit
via plantejaments de producció energètica que puguin anar
molt entroncats amb el que és el factor ambiental. 

En aquest sentit, evidentment, el debat està en energia
importada o creada o generada a les Balears, però aquí sí
que realment hi ha la incògnita de decidir bé,pensant quin
pot ser el futur mapa energètic, el futur mapa de preus. En
aquest sentit hi ha una assignació de recursos que ens
ajudarà a indagar en aquestes possibilitats, possibilitats que
avui en dia ja estan en discussió: sabran que hi ha un
protocol que, avui en dia, pot determinar un camí de futur
que implica moltes coses, implica, realment, posicions molt
determinants com puguin ser afavorir una certa presència
(...) on una empresa obri el mercat de la competència.
Treballam ara, aquests dies, en aquesta fase de discussió que
és complexa, perquè és un món nou respecte que aquests
dies s'estan creant els marcs jurídics.

Hi ha una partida molt important per a nosaltres, de 100
milions de pessetes, que està definida per donar suport a
diversificació i eficiència energètica. Això, intentarem
fomentar, més que altra cosa, energia solar. Per altra banda,
també hi haurà qualque cosa pel que fa a eòlica, a Menorca
en particular, i en tercer lloc intentarem anar a processos
d'optimització energètica, sigui fomentant cogeneració o
sigui millorant sistemes de consum i eficiència.
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Havia oblidat, com a tema important en energia, que es crea
enguany una empresa pública que té com a missió la
planificació, l'eficiència i la diversificació energètica. El que
feim és unir dues empreses, l'actual Ibagua passarà a ser una
empresa que farà aigua i energia que, en base a un equip
gerencial administratiu comú, tendrà dues branques d'actuació:
l'aigua, proveïment, amb alta, i energia, planificació,
diversificació i estalvi. És un tema per a mi important; vostès
han de pensar que la Unió Europea estimula i fomenta la
creació d'agències regionals d'energia; els precedents d'agències
del País Basc, de Catalunya, de València, d'Andalusia, són
òptims i he de dir, també, que en aquest moment ja tenim a la
vista un possible conveni amb l'Idae, entitat que depèn
d'Indústria central, que pot permetre fer gestió, a Balears, de les
línies estatals pel que fa a foment d'alternatives renovables.

Bé, en qualitat ambiental, a nivell de partides significatives
hem de recordar la imputació de l'ordre de 638 milions de
pessetes a residus a nivell global, siguin (...) a Mallorca, 600
milions de pessetes, 33 milions a Menorca, una imputació que
s'ha de fer a Eivissa, també, per afavorir el seu tractament de
residus, i també qualque actuació a Formentera pel que fa al seu
abocador. Hi ha actuacions previstes pel que fa a millora de
gestió en olis usats, en particular el transport de l'oli des de
Menorca a Eivissa, Mallorca; hi ha actuacions ben clares, ben
definides, dins qualitat ambiental pel que fa a laboratori
industrial, laboratori ambiental, tot el tema de seguiment
d'emissions, immissions, contaminació, etc., etc., i, en aquest
sentit, les partides arriben a l'ordre dels 92 milions de pessetes.

Passant a l'àrea de costes i ports, hem de dir que costes
viuen un moment distint, considerant que hi ha hagut una
sentència del contenciós que ens faculta ordenar amb una certa
claredat d'idees. Vàrem tenim uns anys on hi havia, realment,
certa confusió conceptual respecte de la competència balear
d'ordenació del litoral. En aquest moment hi ha un marc jurídic
que, possiblement, es veurà recolzat en la futura llei de costes
de l'Estat, a on molts dels criteris que avui en dia han
aconseguir guanyar en els tribunals quedaran definits a la llei
estatal; això ho puc dir una vegada que he tengut contactes amb
el ministeri i sembla que la línia és aqueixa. Ningú no pot fer
res en el litoral sense ordenació prèvia del Govern balear, amb
la qual cosa qualsevol acció d'administracions públiques
distintes ve supeditada al que pugui ser una ordenació.

Els plans d'ordenació tenen un camí que és llarg; no obstant
això el que farem serà passar un ordre de criteris temporals a
ser de criteris fixes; d'aqueixa forma aqueix estiu que ve ja hi
haurà uns criteris d'explotació del que és zona marítima
terrestre més definits, més clars, més permanents, possiblement,
i entrarem en la fase de crear figures d'ordenació del litoral,
zona a zona, començant, evidentment, per les zones de màxim
interès, que són per a nosaltres aquelles a on hi ha més
demanda d'ús públic. Això pot ser una feina -com dic- que el
primer pla pot estar aprovar d'aquí a un any i mig, és una feina
complexa, i el que voldríem també seria trobar elements
comuns a cadascun dels plans de litoral per fer una borsa
comuna informativa i després poder desenvolupar elements
particulars de cada àrea, en el sentit que allò ideal seria poder
racionalitzar i optimitzar esforços.

Hi ha una feina, també, que és molt important, que és la
defensa i millora de l'espai marítim interior en el sentit que
avui en dia hi ha confusió administrativa, hi ha concurrència
de moltes administracions que van des de Marina a Govern
central, ajuntaments i nosaltres, i el fet és que hi ha molt de
desordre a moltes badies. Voldríem veure com estimular,
com posar-nos davant un esforç comú que ha de ser, en
certa forma, ordenar badies tancades, en particular, amb la
qual cosa dins l'any 97 alguna cosa voldríem fer a les badies
de Sant Antoni, de Fornells, de Pollença, de Sóller, de Porto
Colom... -en deix una, no record quina és ara, en particular-
perquè no passi el que passa, que és que arriba qualsevol i
tira l'àncora allà on li passa pel cap i aleshores tot això és
desordre. Per altra banda també hem de recordar que hi ha
interessos econòmics que determinen l'explotació d'espai
marítim interior, sigui (...) d'esquí, motos aquàtiques...; hem
d'intentar que la mar també tengui ordenació clara, a part
del territori, en l'àrea de confluència.

En el tema de ports, es crea una empresa pública
definida com a empresa que ha de fer la recepció dels ports
transferits per l'Estat. D'entrada, hi ha dos ports que poden
ser imminents, que són el port d'Alcúdia i el port de la
Savina; un port que té un problema específic, perquè avui en
dia està escrit a Defensa, que és el port de Sóller, i sumats
aquests tres ports al conjunt de ports que actualment, avui
en dia, duim, podem tenir, realment, una massa crítica,
significativa, que en pot ajudar a definir aqueixa figura
portuària. Els ports impliquen molta gestió econòmica, els
ports impliquen molts de moments punta i, en aquest sentit,
una empresa portuària que pugui fer front a les demandes
puntuals, a les demandes -diguem- estivals, en particular,
pot ser molt fluïda. També hem de menester un instrument
financer per poder dur endavant política de ports, en el
sentit que ja hem definit que a les Balears hi ha d'haver
ports nous; el que sí s'ha de fer és ampliar en la mesura del
possible, amb la qual cosa el criteri per a nosaltres seria que
allà on hi hagi instal•lació pública que es pugui ampliar, que
sigui sempre el Govern balear que l'ampliï; a on hi hagi una
àrea a ampliar que també tengui una certa permeabilitat en
allò públic, que sigui el Govern balear que pugui ampliar, i
deixar en mans de tercers, de particulars, ampliacions que
no siguin confrontants o que tenguin permeabilitat amb la
zona pública.
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També hi pot haver actuacions ambicioses a executar
aquests anys en matèria portuària, considerant que l'empresa
vol llençar un programa d'inversió distint del Govern, més
ampli i més ambiciós. En aquest sentit ports com per exemple
Sant Antoni precisen d'una inversió substantiva, per no parlar,
evidentment, del port de Ciutadella. Evidentment, si poguéssim
assumir el port de Sóller també seria una àrea on la inversió
seria preferent. 

Passant a règim hidràulic, comentarem que el pressupost
d'enguany opera l'extinció jurídica de la Junta d'Aigües com a
entitat autònoma administrativa. Vostès saben perfectament que
la distinta normativa, tant financera com contractual, determina
que avui en dia no hi hagi cap diferència real jurídica entre la
gestió d'una entitat autònoma administrativa i una secció
pressupostària. En aquest sentit vivíem, gaire bé, una certa
esquizofrènia, perquè la gestió era la mateixa, el conseller
president era el mateix i, de fer, no s'aportava res. El que feim
és mantenir la Junta d'Aigües com a persona jurídica no
diferenciada i, en aquest sentit, serà el ente participativo de
l'aigua a les Balears; tendrà una conformació a la que avui en
dia tenia, és a dir, no perd el caràcter d'ente de encuentro; el que
perd és la independència administrativa i independència
econòmica, considerant que, jurídicament, ja havia desaparegut;
el que feim és racionalitzar aquest tema.

En polítiques d'abastiment, hi ha una imputació
pressupostària de 898 milions de pessetes a on hi ha actuacions
majors i menors. Jo quasi deixaré aquest tema al Sr. Fayas, que
en la seva exposició pugui fer referència a allò que realment hi
ha previst, perquè hem de saber que el tema d'abastiment té
reflex, sempre, en allò que és la gestió d'Ibagua, empresa
aquesta que vostès diran que té un pressupost molt baix, però
han de recordar sempre que l'Ibagua funciona amb gestió
d'inversió de l'Estat i inversions fetes a través de consorcis, amb
la qual cosa sempre l'Ibagua és un gestor d'interessos
importants, però diferenciats dels seu pressupost.

En política de sanejament, això és, evidentment, la partida
més significativa del nostre pressupost. Hi ha un desglossament
pel que fa a despeses d'explotació i un desglossament pel que
fa a despeses de retorn d'inversió molt important. Jo deixaria al
Sr. de Juan que faci una explicació correcta del que és Ibasan;
només vull dir que, en aquest moment, estam finançant
ajuntaments pel que fa a explotació per import de 522 milions
de pessetes a Palma, Emaya, 415 milions de pessetes el conjunt
de Mallorca distint del que és Emaya, i 78 milions de pessetes
a Menorca; el conjunt d'Eivissa ho fa l'Ibasan. Per altra banda,
pel que fa a retorn d'inversions, l'aplicació que es fa a Emaya
són 175 milions de pessetes i 275 milions de pessetes a
ajuntaments distints de Palma.

Passant a l'àrea d'infraestructura, hi ha una àrea
important, que vostès coneixen perfectament, que és el
conveni que hi ha cada any entre Govern balear i consells
insular pel que fa a suport a polítiques d'infraestructura
d'aigua, sanejament. Això és una qüestió que crea dificultats
a qualque consell insular, considerant que hi ha illes a on el
Pla de sanejament, residuals, està més avançat que d'altres.
Jo he de proposar que fins i tot dins enguany pugui haver
una revisió d'aquest tema; vostès recordaran que aquest
pressupost d'enguany paga el conveni de l'any passat. Seria
important saber si hi ha consells insulars que estan en la tesi
que aquesta partida, amb aquesta quantia o amb una altra,
pugui ser assignada a consells insulars d'una forma més
lliure, perquè veim que hi ha consells insulars que poden
tenir problemes d'aplicació d'aqueixes partides; jo sé que a
Mallorca encara hi ha un pla d'inversió bastant important,
però hi ha consells insulars que han tocat ja un poquet el seu
límit, perquè han cobert aqueixa demanda. Jo faré una
proposta perquè aquest conveni, amb aqueixa quantia o amb
una altra, pugui tenir una assignació menys finalista als
consells insulars de tal forma que puguin abordar polítiques
un poc més àmplies. Recordin que la partida eren 200, 50 i
50, ho tenen present, vostès.

Quant a estudis de base de reconeixement de situació
hidràulica, aplicam 55 milions de pessetes en assistències
tècniques molt relatives a espais concrets, en particular
l'àrea de Tramuntana és molt estudiada, i hem de dir que
enguany començam una tasca important que, un pic que
veim que les inversions que es varen convenir entren en
despesa d'una forma clara, començarem a estudiar, de cara
a Madrid, la possibilitat de fer d'interès general els
aprofitaments d'Almadrà, Solleric i d'Ufanes, que són les
actuacions importants que, avui en dia, les directrius
marquen a fer a les Balears de cara al futur. Per
tranquil•litzar vull dir que ses Ufanes, el que es pugui fer ho
diran els tècnics en base a paràmetres, també,
ambientalistes, és a dir, que ningú no es preocupi en excés
pensant en grans embassaments; es farà el que realment
estigui més equilibrat, en posicions d'aportament i
ambientals.

Quant a torrents, enguany també entra en obra el conveni
firmat amb l'Estat l'any 94 amb una obra molt significativa,
que és el desviament del torrent de Manacor. Voldríem que
això es fes el més prest possible, però vaja, endevinam i
sabem que la temporada perillosa de l'any que ve, de
setembre a novembre, no estarà resolt el problema, hi haurà
obra en curs; en aquest sentit alguna cosa hem fet en
solitari, el Govern balear, aplicant de l'ordre de 150 milions
de pessetes a certes obres de millora del llit actual, però
aqueixa obra calculada i quantificada en uns 850 milions
podrà estar en execució. També hi ha tres obres menors
finançades per l'Estat: a Eivissa, a la part d'Alcúdia-
Pollença, i a la part de sa Pobla-Muro; són obres poc
significatives pel que fa a import -ronden els 90 milions
cadascuna- però també hem de dir que, almanco, dels 3.000
milions de pessetes que hi havia convenguts, n'hi ha
almanco 1.000 que comencen a caminar; el nostre esforç ha
de ser empènyer perquè realment aquest programa
d'execució vagi endavant. 
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Hi ha també un programa de millores pel que fa a
manteniment de torrents que, amb un pressupost de 130 milions
de pessetes, és fer la millor defensa i la millor cura del que
tenim, així com una partida de 274 milions de pessetes per fer
obres de millora en un conjunt de torrents que estan llistats.

Passant a l'àrea de medi natural, he de dir, en primer lloc,
que anunciï una esmena al nostre pressuposts, perquè hi va
haver un error. De fet, hi ha una partida de 90 milions de
pessetes que apareix aplicada a capítol 6. Volem que aqueixa
partida passi a capítol 7 perquè serà transferència a la nova
empresa que farà gestió natural, perquè aqueixa empresa deixa
el caràcter d'S.A. per moltes raons i motius; estic anunciant la
dissolució de Sefobasa, perdonin, i la creació d'una empresa no
societària. L'S.A. crea dificultats de molts d'ordres; una d'elles,
que es crea un camí que per a mi no és el correcte, de
contractació amb la mateixa administració; allò important és
tenir un braç armat de l'administració que pugui actuar en
l'ordre de natura d'una forma clara, amb pressuposts assignats.
El que no és possible és intentar vehicular a través de contractes
el que són obligacions que l'administració a de dur molt
directament.

També aqueixa definició jurídica pot permetre un
endeutament d'aqueixa empresa per dur endavant polítiques
ambicioses. Jo, en aquest sentit, vull defensar davant qualsevol
que, en certs moments, amb tipus d'interès baixos, és més
rendible anar a polítiques de deute que anar a polítiques
d'inversió any a any amb recursos públics ajustats. Hi pot haver
un programa interessant d'inversió, per part d'aqueixa empresa,
que pugui significar poder fer, en dos anys, el que hi havia
previst fer, potser, en cinc anys via parcs naturals. Agafarem els
plans d'usos i gestió d'aquests parcs, i el seu pla d'inversió,
definit a quatre i cinc anys, quedarà optimitzat en dos.

I també, per altra banda, entrarem en una política
d'adquisició d'espais per crear i potenciar una xarxa d'àrees
d'acollida, d'àrees recreatives. Vaig explicar en aquest
parlament, ara fa uns dies, una visió -que qualcú va quedar,
potser, sorprès- que era intentar indagar en la gestió de 200.000
hectàrees de sòl que avui en dia està completament defensat per
la LEN, llei que jo aplaudesc i sempre hauré de defensar.
Aleshores vàrem explicar què volem fer dins aquestes àrees
LEN: volem fer tres tipus de gestió, unes molt de defensa de la
natura, amb una definició tipus reserva; unes d'acollida i filtre
de població pel que fa al fet que, evidentment, hem de potenciar
una demanda que crec que existeix d'ús naturista, i defensant
sempre, evidentment, els factors ambientalistes, creant una
xarxa important, molt significativa, d'àrees d'acollida, molt
definides amb uns espais d'una certa amplitud per no crear un
sentiment de densitat alta als visitants, i d'aqueixa forma cobrir
la demanda i evitar un cert ús nociu d'espais naturals privatius,
perquè, com deia l'altre dia, hem de considerar que el 99% del
territori a nivell d'espai LEN és privatiu; dins aqueix espai
privatiu hi haurà les polítiques que ara explicaré, de defensa
ambiental horitzontal, amb polítiques de tractaments forestals,
tractaments de prevenció d'incendis, tractaments pel que fa a
prevenció d'avingudes i torrents i també, evidentment, la funció
de control i policia. 

És a dir, hi haurà 90 milions de pessetes de transferència
a l'empresa pública a crear per fer una política d'adquisició
de sòl a concretar, encara; a concretar perquè el que hem de
fer és cercar les millors ubicacions per fer una xarxa
important d'àrees recreatives.

Hi ha 263 milions de pessetes que s'apliquen en distintes
partides a allò que és política de parcs públics, que són
funcions que van des de vigilància i seguretat, a inversions
i manteniment.

Hi ha una partida de 512 milions de pessetes que és la
que aborda la política forestal en ella mateixa, que després
té distintes vessants; aquí parlam de programes que van des
de repoblació, forestació, treballs silvícoles, lluita contra la
processionària, subvencions a empreses d'aprofitament
forestal; això és important, perquè essent partides petites,
aqueixes subvencions, el que volem és crear una cultura
empresarial forestal, perquè si no hi ha un factor econòmic
que pugui empènyer, realment, aqueixa qüestió, pot ser un
tema que entri en declivi. Si Sefobasa entra en dissolució,
també, és per evitar que hi hagi una empresa pública que
entri en competència amb empreses privades. Volem que les
finques privades estiguin gestionades, en allò que són
mesures particulars no horitzontals, per empreses privades,
i que el sector públic cobreixi el que és públic i faci mesures
horitzontals en terrenys privats.

Hi ha una partida de 506 milions de pessetes que van
aplicats directament a la campanya contra incendis, però
recordem que a la partida de 512 milions hi ha molta
política de prevenció d'incendis pel que fa a neteja, ben
igual que, per separat, hi ha dues partides molt
significatives, una de 102 milions de pessetes pel que fa a
adequació de camins forestals que es fa sempre amb la
premissa de tenir un canal de comunicació clar per arribar
a zones d'incendis; hi ha una partida, també important, de
128 milions de pessetes per fer processos d'hidrotènia, a
efectes de millorar conques, de millorar segons quin tipus
de torrents, que per confluència de massa forestal a la zona
puguin tenir un significat important.

Enguany també hi haurà una assignació de l'ordre dels
87 milions de pessetes per al programa Life Ferreret. Aquí
hi ha l'adquisició d'una finca i la recreació d'un biòtop
determinat. Hi ha partides d'un ordre menor a efectes
d'inventari de flora i fauna, Renatura 2000, etc., etc.

He fet una exposició molt breu pensant que fa ara un
mes vaig explicar, amb un poquet més de detall, altres
actuacions, i ara, Sr. President, passaria la paraula al gerent
d'empreses públiques i després amb molt de gust
contestaríem les preguntes que hi hagués.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Conseller. Pot vostè mateix donar-los la paraula
a cadascun d'ells.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies; idò, Sr. de Juan, ens podria explicar el
pressupost de l'Ibasan.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L'IBASAN (Gabriel de
Juan i Coll):

El objectius que s'han de cobrir per part de l'Ibasan a partir
del 97 són completar la xarxa de depuradores a municipis on no
n'hi hagi, adequar les depuradores a la directiva 91271 i,
consegüentment, al Reial Decret de desembre del 95, adequar
els tractaments terciaris al Pla de reutilització d'aigües, i
tractament de fangs i el finançament.

La xarxa de depuradores no la comentaré perquè seria una
llista inacabable, dir el que s'ha fer i el que falta per fer; el que
falta per fer és molt manco i ho comentarem després, en el
moment del pressupost.

Quant a la directiva, sobretot l'actuació se centra a les zones
sensibles que abans del 98 han d'estar pràcticament acabats els
tractaments terciaris d'eliminació de nodriments, sobretot per
aquells abocaments que es fan a la mar en zones sensibles.

Quant a pla de reutilització d'aigües, que ja es va fer per part
de la conselleria, la part que correspon a l'Ibasan és adequar els
terciaris per al tipus d'aprofitament que puguin tenir aquestes
aigües: uns seran de filtració, els altres seran d'ultrafiltració i
els altres seran tractaments de tipus de desinfecció.

Quant a tractament de fangs, en aquest moment tenim dues
plantes, pràcticament plantes, diguem, que no estan en pla
industrial, que són la de Felanitx i la de Ciutadella. En aquest
moment el ministeri ha acordar finançar la construcció d'una
planta en el terme municipal d'Ariany que, en aquests moments,
és a punt de sortir a concurs. Per part nostra, també traurem la
industrialització de la planta de Felanitx, perquè amb aquestes
dues actuacions puguem tractar, pràcticament, gran part dels
fangs produïts per les depuradores de l'Ibasan.

Per altra banda, el ministeri té previst, dins l'actuació a la
zona d'interès general, la depuradora de Palma I, de fer una
planta d'assecat tèrmic de fangs capaç de tractar els fangs de
Palma I, Palma II i la zona costera de Llucmajor. En aquest
moment negociam amb el ministeri el tractament que s'ha de
donar als fangs produïts per les depuradores de Calvià.

Pel que fa a finançament, pràcticament a partir del 98
únicament hi haurà inversió per a remodelació i reposició
d'instal•lacions. Les inversions pendents de realitzar en el
període es canalitzaran a través de fons propis i fons de
cohesió a inversions de l'Estat.

Entrant ja en el pressupost, per a l'exercici del 97
ascendeix a 4.137 milions de pessetes, la qual cosa
representa una disminució del 13,74% pel que fa al
pressupost de l'any 96. Les partides principals del
pressupost són, pel que fa a despeses, càrrega financera
2.480 milions, el que suposa un 60%; d'aquest import, 1.397
milions són per pagar els interessos dels préstecs i 1.083
milions per fer front a l'amortització financera. Es produeix
un descens respecte a l'exercici del 96 per la baixada del
Mibor. 

Pel que fa a les inversions reals, que són 1.500 milions
de pessetes, que és un 36,3%, les principals obres previstes
per a aquest exercici -que moltes d'elles tendran despesa
plurianual- són la depuradora de Maó-Es Castell,
l'ampliació de la depuradora d'Andratx i incorporació de
s'Arracó, la depuradora de Llubí, la depuradora de Santanyí-
Cala Figuera, la depuradora port de Sant Miquel, el
tractament terciari de Ciutadella sud, el tractament terciari
d'Eivissa i acabar les iniciades durant l'any 96 com són la
depuradora de Santa Maria, l'ampliació de sa Pobla,
l'ampliació de Campanet-Búger, la depuradora de Campos,
l'ampliació de la planta de compost de Felanitx i el
tractament d'aigües de Cala Mondragó. 

Quant a despeses de personal, tenim 118 milions que és
un 2,8%, que s'ha mantingut el mateix import que l'exercici
del 96, excepte que hi ha una petita diferència pel que fa a
Seguretat Social i que s'han incorporat els nous triennis.

En la despesa de compra de béns i serveis, són 38
milions que és un 0,9% del pressupost. S'ha produït una
reducció d'un 1% pel que fa al pressupost de l'any 96.

A les partides d'ingressos tenim les transferències
corrents, 1.573 milions que són un 38%, que corresponen a
la subvenció atorgada per la Conselleria de Medi Ambient
per fer front als interessos del préstec, 1.383 milions, així
com la subvenció per despesa corrent de 190 milions.

Els ingressos patrimonials, que són menys 29 milions, la
facturació de la Junta d'Aigües 996, el manteniment de les
depuradores menys 996, això és la facturació de la Junta
d'Aigües i els contractes de manteniment; un està en negatiu
i l'altre en positiu perquè, pràcticament, el que es fa dins el
pressupost és deixar-ho a zero. I la variació del fons de
maniobra 28 milions, o sigui, que els ingressos patrimonials
pràcticament queden a zero perquè les partides es tapen
unes amb les altres.
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Les transferències de capital, que són 1.094 milions,
corresponen a les subvencions de la Conselleria de Medi
Ambient per fer front a l'amortització financera que són 1.075
milions i l'autofinançació per 19 milions de pessetes. La
variació del passiu financer és de 1.500 milions que correspon
a l'import del préstec a subscriure en l'exercici del 97 per fer
front a les inversions. 

I aquest, pràcticament, és el pressupost resumit.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Idò a continuació el Sr. Fayas ens pot explicar el pressupost
d'Ibagua.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L'IBAGUA (Josep
Antoni Fayas i Janer):

Sr. President, senyors diputats, bon dia. Ibagua, com tots
vostès ja saben, desenvolupa la seva activitat podríem dir en
tres grans camps, en tres grans direccions; una són els estudis,
projectes i direcció d'obra, és a dir, tot el que sigui amb càrrega
tècnica, per dir-ho de qualque manera, que representa les
actuacions pròpies, les actuacions que ens demana a Ibagua la
mateixa conselleria, i les obres d'interès, podríem dir, distingint
entre les obres d'interès general de l'Estat i obres d'interès
diguem-li municipal, que són les que podríem incloure dins el
concepte Consorcis, que després comentarem. 

Un altre camp és l'explotació de determinades instal•lacions,
com pot ser, en concret, la instal•lació de captació d'aigua de
Llubí que gestionam directament des d'Ibagua lliurant l'aigua a
Palma i a Calvià; com a dada els puc dir que l'any passat, l'any
95, es van lliurar de l'ordre de 2.500.000 de metres cúbics;
perdó, el 94; el 95 vàrem arribar a 4 milions i en aquest moment
estam també damunt els 4 milions, ja dins el 96.

I el tercer camp d'actuació és el tema de consorcis amb els
ajuntaments per millorar i ampliar els seus proveïments d'aigua
potable. Això comporta actuacions de diferent caire, des
d'actuacions de tipus administratiu i financer, a actuacions de
tipus tècnic, perquè, en realitat, el suport tècnic dels consorcis
els feim nosaltres. Per exemple, el tema de la dessaladora
d'Eivissa, que és el consorci Eivissa ciutat i qui s'encarrega de
la gestió d'aquesta dessaladora som nosaltres directament
controlant l'explotació, en definitiva.

Dins aquests camps d'actuació, per tant, continuarem l'any
97 pràcticament fent el mateix tipus de coses que hem fet al
llarg del 96, i en certa manera això es reflecteix en el fet que si
vostès han vist el pressupost, idò és exactament igual el del 97
que era el del 96, pel que fa a partides pressupostàries. Hi ha 82
milions per despeses de personal, 21 milions -en nombres
rodons- per a despeses de capítol 2, una previsió d'1.500.000
per a despeses financeres que enguany no hi hem arribat, ni
molt manco, i per a inversions reals 100 milions de pessetes per
a obres que podríem dir pròpies d'Ibagua.

Així idò, les coses que tenim en línia per continuar
actuant l'any 97, hem de pensar que dins el primer tram -
estudis, projectes, obres, direcció tècnica- tenim el que
puguem fer amb aquests 100 milions que després ho
comentarem, i tot el que hem de fer en relació amb les obres
que tenim en col•laboració o que ha aportat la nostra
col•laboració a la gestió i a l'execució d'obres d'interès
general que, en concret, per a l'any 97, serà acabar les obres
de les dessaladores de Formentera i Sant Antoni i es podran
iniciar les obres de la dessaladora de la badia de Palma.
Això pot representar gestionar una inversió de 1.000, 1.200
milions de pessetes si les previsions d'inversió per part del
Ministeri de Medi Ambient del Govern central es
produeixen. Tenim, en el cas de les dessaladores de
Formentera i de Sant Antoni, en marxa uns projectes
modificats d'obra per rematar l'actuació i unes obres
complementàries; per exemple, en el cas de Formentera està
prevista la construcció d'una artèria de distribució que
permetrà dur l'aigua als nuclis de població fixa de Sant
Francesc, Sant Ferran i la Savina; és una inversió de 40
milions de pessetes, en números rodons. En el cas de Sant
Antoni, la previsió d'obra complementària que està en
marxa, amb projecte ja redactat i aprovat pel Ministeri de
Medi Ambient i pendent, per tant, de les seves habilitacions
econòmiques, es tracta de fer una artèria que permeti
subministrar aigua, també, al municipi de Sant Josep, és a
dir, que la dessaladora de Sant Antoni podrà permetre cobrir
les necessitats del terme municipal de Sant Antoni i de la
part del terme municipal de Sant Josep que dóna a la vessant
de la badia de Sant Antoni. 

I el tema de la dessaladora de la badia de Palma, que les
previsions per part del Ministeri de Medi Ambient són que
les obres puguin començar dins el primer trimestre del 97.
Això comporta, per part nostra, participar en el control de
les darreres passes del projecte, en el moment de la firma
del contracte per part del ministeri i la direcció d'obra
d'aquesta inversió.

A part d'això, per part nostra també els 100 milions de
pessetes del nostre pressupost estan pensats per dedicar-los,
una part important, a facilitar la implantació de les obres
d'aquesta dessaladora de la badia de Palma. Hem previst una
reserva de 65 milions de pessetes per a tots els temes que
siguin adquisició de terrenys i servituds de pas. Per tant,
dels altres que ens queden, dels altres 35 milions, hi ha una
previsió de 15 milions per obres de petita importància, de
petita quantia i obres d'emergència, de 15 milions; aquesta
és una previsió, en certa manera, diguem, (...) en el sentit de
dir: bé, exactament què farem i a on ho farem..., bé, per això
és una bosseta per si hem de fer actuacions d'urgència com
molts d'estius sol succeir. Aquest estiu passat hem hagut de
fer una actuació as Mercadal i una altra actuació a
Banyalbufar que, en conjunt, han estat de l'ordre de 16
milions de pessetes.
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I la tercera partida, per dir-ho d'aquesta manera, dins les
inversions dels nostres 100 milions, per dir-ho així, són 20
milions que estan pensats per rematar algunes de les obres a
Formentera i a Sant Antoni que no poden entrar dins els
pressuposts del Ministeri de Medi Ambient perquè les seves
limitacions pressupostàries ja s'han acabat en relació en
aquestes obres. Pensam, en concret, en una actuació a la
dessaladora de Sant Antoni que permeti adaptar la instal•lació
a les produccions necessàries en època baixa; si vostès
coneixen la dessaladora de Sant Antoni, està projectada i
construïda, pràcticament acabada, amb dues línies de 4.000
metres cúbics cada línia de producció; això fa que a l'estiu,
evidentment, no tendrem problemes per donar un bon servei,
però en aquest moment la demanda d'hivern és inferior a 4.000;
això fa que si aquesta dessaladora ha de funcionar produint
4.000 durant l'hivern seria absurd; farem unes adaptacions dins
aquesta dessaladora per poder donar un servei de l'ordre dels
1.500 durant l'època hivernal que és una tercer part, en números
rodons, d'una de les línies.

Continuarem amb tota la nostra activitat en relació amb els
consorcis i amb l'explotació de les nostres pròpies obres, per
dir-ho d'alguna manera, és a dir, continuarem amb l'explotació
de Llubí i continuarem aportant suport tècnic i de gestió als
consorcis, començant pel consorci badia de Palma, continuant
el consorci d'Eivissa que és, fonamentalment, l'explotació de la
dessaladora d'Eivissa ciutat, que tenim previst també poder
ampliar aquest servei d'aquesta dessaladora al terme municipal
de Sant Josep -vessant Eivissa- i, possiblement, també cap al
terme de Santa Eulàlia. Tots coneixem sense cap dubte que el
terme municipal d'Eivissa ciutat és relativament petit
geogràficament i que els termes de Sant Josep i Santa Eulàlia
estan molt damunt, per dir-ho d'alguna manera. La planta
d'Eivissa, especialment a l'hivern, té unes..., de baixa,
lògicament, la demanda d'aigua a Eivissa ciutat, i això ens pot
permetre donar servei als municipis veïnats, de manera que les
captacions pròpies d'aquests municipis descansin durant
l'hivern.

Això és un resum. Tota l'activitat d'Ibagua i crec que el
dibuix és prou clar perquè estigui ben entès quines són les
nostres activitats i quina serà la repercussió pressupostària que
en aquest cas concret tenim, que, com ja ha apuntat el conseller,
si només miram els cent milions de pessetes propis sembla molt
de personal i molta de despesa en compres, o en capítol 2, però
si es considera tota l'activitat que estam desenvolupant, fent una
gestió de l'ordre de 200 milions de pessetes i fent un control
d'inversions de l'ordre de 1.000, 1.500 milions de pessetes, més
l'activitat de redacció de projectes o d'estudis que també podem
estar fent, tant per consorcis com per la mateixa col•laboració
del ministeri com pels mateixos interessos d'Ibagua crec que
queda plenament justificat.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Per explicar el pressupost de Sefobasa, nova empresa, el
Sr. Pizà. Gràcies.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE SEFOBASA (Carles
Pizà i Alabern):

Sr. President, senyors diputats, bon dia. Com ja ha
comunicat el conseller, tenim previst canviar la personalitat
jurídica de l'entitat convertint-la en un institut i adequant-la,
d'aquesta manera, al seu objecte que és el servei públic.

Les actuacions previstes per aquest any 1997 les poden
dividir en quatre blocs; el primer seria la campanya contra
incendis, després gestió de les àrees recreatives, gestió de
les finques públiques i gestió de l'ús públic i manteniment
dels parcs naturals.

Pel que fa al primer bloc, a la campanya contra incendis,
s'ha de dir que a data d'avui està pràcticament acabat el
programa d'extinció previst per a l'any 1997 i una dada a
considerar és l'ampliació respecte a anys anteriors,
començant el mes d'abril, amb alguns operatius en
funcionament; per exemple, és important dir que aquest any
passat hi ha hagut 76 incendis forestals dels quals han
cremat 82 hectàrees i 30 d'elles es varen cremar el mes
d'abril, que encara no teníem cap operatiu en marxa, i per
aquest bloc comptam, com ha dit el conseller, amb un
pressupost de 506 milions de pessetes.

El segon bloc, que és la gestió i manteniment de les
àrees recreatives, degut a l'èxit que veim que tenen per la
seva afluència de gent, pretenem incrementar el seu nombre
en aproximadament un 30% en funció de l'increment
d'aquests 90 milions de què disposam dotant-les dels serveis
que han de tenir -aigua,fogons, bancs, taules, servicis, servei
de llenya, que és molt important, perquè si no ens
desbancarien tots els arbres que hi ha al voltant- i en aquest
bloc, a més de les àrees recreatives es contemplen també els
refugis de muntanya, zones d'acampada i itineraris per als
vianants, que també formen part d'aquest increment que
pretenem fer.

El tercer bloc és la gestió de les finques públiques. S'han
de diferenciar dues parts: una part és la cura i manteniment
de l'ús que donam a les cases, per exemple en el cas de
Binifaldó que l'aprofitament és d'escola de natura per a
al•lots d'escoles i això, i per un altre costat hi ha el
tractament silvícola que es fa a la garriga, en el bosc, una
pràctica que està més que experimentada i demostrada al
llarg de deu anys de vida de Sefobasa.
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I en el quart bloc hi ha la gestió de l'ús públic i del
manteniment dels parcs naturals. Bé, entenem que en els parcs
naturals existeixen dues zones perfectament diferenciades; una
d'elles correspon a la zona que podríem nomenar de l'avifauna,
que estarà dirigida per tècnics especialistes de la Conselleria de
Medi Ambient, si bé el personal operari encarregat de realitzar
les funcions i les tasques que s'hagin de fer pertanyeran a
l'institut que crearem; i un altre zona que correspon a l'ús públic
i al manteniment, que la gestió i la direcció serà a càrrec de
personal de l'institut.

Per desenvolupar aquests quatre blocs comptam amb un
pressupost d'explotació que podem desglossar de la següent
manera: en despeses de personal hi ha 135 milions de pessetes,
en despeses d'explotació tenim 31.184.000 pessetes i en
despeses financeres 8.967.000 pessetes; el total del pressupost
d'explotació és de 175.000.158 pessetes. El pressupost de
capital el podem desglossar en adquisició de maquinària, equips
informàtics, elements de transport, etc.; és un pressupost que
puja a 756,777 milions de pessetes. El pressupost total de
Sefobasa o del nou institut que es crearà serà de 931.935.000
pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller i acompanyants, per les seves
explicacions. 

I acabada l'exposició dels membres de la conselleria, del
conseller i dels alts càrrecs, jo deman als diferents portaveus si
podem continuar? Volen un recés? De quant de temps?

Deu minuts? D'acord, a les 10,15 continuarem.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió i entram en
el torn de formulació de preguntes i observacions per part dels
grups parlamentaris. 

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Deman disculpes a la
comissió per haver demanat el recés; de tota manera, Sr.
Conseller, és un superconseller que maneja molts de doblers,
molt de pressupost, que toca molts de pitos i moltes flautes en
aquest govern i, evidentment, és complicat fer una anàlisi de la
seva gestió i dels seus pressuposts. Per tant, una mica
ràpidament, perquè realment són molts els temes que podrien
ser objecte de la meva intervenció, n'esmentaré uns quants. 

Tema directrius d'ordenació territorial. Vostè ha parlat que
el mes de febrer es podrà plantejar un primer esquema a l'opinió
pública; això m'agradaria que es traduís en termes de tramitació
de les directrius tal com jurídicament s'ha de produir aquesta
aprovació i, per tant, que s'ubicàs dins un esquema global de
planificació en el temps de l'aprovació de les directrius
d'ordenació territorial.

Respecte als plans de medi natural vostè ha parlat de
possibilitat d'aprovació de criteris genèrics, ha parlar -fins
i tot- de revisió de la LOT; jo esper que això no sigui motiu
de nous retards en l'aprovació d'aquest pla en el sentit que
ara ens haguem de replantejar el contingut de la LOT i, en
funció del nou contingut, llavors abordar aquest tema i, per
tant, més concretament a mi el que m'agradaria és saber,
d'aquest apartat, de la seva activitat, què podem esperar
durant l'any 97, és a dir, en termes quantitatius, d'aprovació
de plans de medi natural, quin avanç coneixerem amb
l'aprovació d'aquest tipus d'instrument d'ordenació del
territori.

Després hi ha una qüestió puntual dins el programa
d'ordenació del territori que són 132 milions d'inversions
immaterials que m'agradaria que s'explicàs el contingut
d'aquesta partida. 

Quant al tema de residus, vostè ha esmentat la
possibilitat d'establir ajuts, també, a Eivissa i Formentera,
juntament amb les percepcions que, en virtut de conveni,
reben el Consell Insular de Mallorca i de Menorca;
m'agradaria saber si això està quantificat o si es podria
donar una aproximació del que puguin rebre Eivissa i
Formentera per al tema dels abocadors, m'imagin, o el que
estigui previst.

I vull dir-li, naturalment, que des del nostre punt de
vista, des del Govern autònom i des de la seva conselleria,
que manté un control bastant directe, importants
competències sobre la manera com es gestionen els residus
a la nostra comunitat autònoma, el que s'hauria de fer és
posar recursos a allò que és el tractament de futur dels
residus, és a dir, la reducció, el reciclatge i el compostatge
dels residus, i això, insistesc, s'hauria de reflectir
pressupostàriament i la pena és que ni tan sols ho tenim
reflectit jurídicament i que ni tan sols en aquests moments
tenim un pla director, per exemple a l'illa de Mallorca, que
permeti aquest tipus d'actuacions, és a dir, allò que ja
hauríem d'estar impulsant des del punt de vista
pressupostari, ni tan sols ho podem fer des del punt de vista
jurídic; jo crec que hi ha d'haver un impuls seriós en aquest
sentit, perquè insistesc en el fet que el futur és aquest i no és
un altre i això és una cosa que no diuen quatre marginats, és
una cosa que diu tothom i que qualsevol societat
desenvolupada té perfectament clar.
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Respecte del Pla Mirall, que sembla que està -una mica-
subdividida la seva gestió entre diverses conselleries, i a vostè
li toquen els nuclis no turístics, etc., clar, hi ha una cosa
curiosa: 240 milions de transferències a ajuntaments i 1.000
pessetes als consells insulars. Bé, jo crec que és una radiografia
bastant definitòria, no? Jo la veritat és que el Pla Mirall, així
com s'està dissenyant em sembla una OPA hostil sobre els
consells insulars, és a dir, és una manera d'intervenir
directament des del Govern en els ajuntaments quan la
cooperació municipal és, bàsicament, una funció dels consells
insulars; els consells insulars fan un esforç important en
infraestructures importants per als municipis i, una mica, a les
obres més vistoses hi haurà una intervenció directa i no
mediatitzada per part del Govern autònom que supòs que
donarà peu a un reguiu inacabable de fotos, inauguracions i
cintes, però que, sincerament, no em sembla particularment
correcte, de la mateixa manera que, potser, doblers que en
aquest moment inverteix el Govern autònom i que transfereix
als consells perquè precisament els consells ajudin a la
cooperació municipal, també són doblers que potser el Govern
no capitalitza políticament, ho vull dir clarament, però jo crec
que, en definitiva, s'hauria de cercar un mecanisme de
cooperació institucional consells-govern autònom, d'ajuda als
ajuntaments, a les seves infraestructures, a la millora del seu
teixit urbà, etc., d'una manera consensuada, d'una manera
harmònica, on tothom pogués sortir a les fotos sense cap tipus
de problema, on cadascú, realment, rendibilitzàs l'aportació
pressupostària que fa i no establir instruments com aquests que
em semblen una mica idò obeir a la filosofia de tonto el último,
de veure qui és més viu a l'hora de capitalitzar més
determinades partides pressupostàries.

Quant al tema de l'energia i a l'espera de la definició,
naturalment, del que és la política energètica del Govern, que
l'esperam amb ànsia, hi ha aquesta partida de 100 milions, de
foment de l'estalvi i de les energies alternatives, que és una
partida que és de capítol 7 i que és empreses privades. Llavors,
m'agradaria saber el criteri per què es troba que això és el
mecanisme adient per fomentar l'estalvi i les energies
alternatives i com s'articularà aquesta ajuda al foment de
l'estalvi i de les energies alternatives; l'objectiu està clar, la
quantitat està clara, el mecanisme, com es vehicula aquesta
ajuda, no el tenc tan clar i per què s'han descartat altres tipus de
mecanismes.

El tema d'Ibasan jo crec que crida l'atenció aquesta minva
del 13% en el seu pressupost; jo crec que supòs que exigiria una
certa explicació, són 600 milions de pessetes, un 13% menys en
un context jo crec que clarament expansionista del pressupost
del 1997 respecte al 1996. I també en el tema d'Ibasan, malgrat
que el responsable d'aquesta empresa hagi dit que seria molt
llarg fer el llistat del que s'ha fet, del que està pendent de fer,
etc., jo crec que quan es parla d'actuacions, com que moltes
vegades són actuacions plurianuals, idò la mateixa relació de
cap a on van les inversions que figura en el pressupost, idò és
poc indicativa; llavors, el que a mi m'agradaria és, dins un
planning plurianual i a llarg termini, idò dir: mira, 1997, dins el
que nosaltres hem traçat com a objectius a mig i llarg termini,
significa avançar cinc punts, ja tenim fet la meitat i això
significarà un 10% més o un 5% més, ens queda un 35..., una
mica des d'aquest punt de vista; és a dir, jo m'imagin que la
conselleria, i a més s'ha dit, té uns objectius a llarg termini del
que hauria de ser un horitzó desitjable de depuració secundària
i de depuració terciària; llavors, on estam en l'avanç cap aquest
objectiu?, i què significarà 1997 dins aquest camí? Jo crec que
això seria molt important, tenir aquesta valoració, més enllà
d'una enumeració d'actuacions.

Després, respecte a la gestió dels parcs, a mi m'agradaria,
simplement, una avaluació quantitativa i comparativa entre
el 97 i el 96 quant a assignació de recursos.

I ja per acabar, dins el tema de la gestió, clar, hi ha molts
de canvis, des d'Ibasan, que segons sembla, he cregut
entendre que assumirà temes d'energia..., Ibagua, perdó,
exacte, Ibagua assumirà temes d'energia, amb la qual cosa,
la primera cosa que s'ha de demanar és si canviarà el títol,
però vaja, això és una petita broma. De tota manera, bé,
queda Ibagua, Ibasan, es creen noves empreses, la del Parc
BIT, la de gestió dels ports, una altra empresa passa a ser un
institut, que és Sefobasa, la Junta d'Aigües deixa de ser
organisme autònom per integrar-se directament dins
l'administració i la gestió directa de l'administració..., és a
dir, hi ha molts de canvis i multidireccionals. Llavors, no és
que ni ens tirem cap a les empreses ni que en hi deixem de
tirar; llavors a mi m'agradaria, una mica, una explicació
global sobre aquests nous criteris de gestió que signifiquen
creació de noves empreses, desaparició d'altres, desaparició
d'organismes autònoms, etc., etc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Aniré per ordre. Quant a directrius, el
mes de febrer hi haurà exposició pública d'una banda
directrius, que és una primera passa formal per acabar amb
el que pugui ser un document jurídicament vàlid.

La revisió de la LOT no és tal revisió, és el tema
d'intentar veure el següent: jo voldria arribar a convèncer els
senyors diputats, d'allà on hi hagi un pla territorial parcial o
on hi hagi un parc natural no es faci més ordenació que
aquesta. És a dir, per què hi ha d'haver una zona definida
com a àrea, jurídicament rellevant, via un pla territorial
parcial, i a continuació hem d'anar a cercar petites zones per
fer plans de medi natural? Tan de bo el Pla, per exemple, de
Tramuntana, el Pla de Menorca, el Pla d'Eivissa i
Formentera, puguin definir també la millor utilització, la
millor defensa del medi natural; fer un sol instrument jurídic
i no començar a crear massa fórmules, perquè avui en dia,
de fet, en puc expressar moltes, plans especials, plans de
medi natural, plans d'ordenació de recursos naturals, plans
d'usos i gestió; són tantes les figures, sumats a això, plans
territorials parcials, Llei de sòl rústic, etc. Més que altra
cosa jurídicament hi ha confusió, fins i tot el gestor públic
ens crea dificultats. Intentarem que hi hagi plans de medi
natural, on realment no hi hagi una norma, diguem, superior
o distinta. Evidentment que allà on hi hagi un PORN no fa
falta que hi hagi un pla de medi natural. I si podem definir
uns plans territorials parcials així com volem, serà el
conjunt de molts de sistemes operatius, on hi haurà un
PORN, pla especial o pla de medi natural inclòs.
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I per altra banda, tendrem preparats uns criteris
estandaritzats, perquè els criteris no són altra cosa que uns
punts definits de forma genèrica o abstracta, on el bàsic és
deixar obert com a índex la feina posterior, que és fer el pla en
si mateix; amb la qual cosa els criteris han d'abundar merament
quasi quasi en una orientació global.

Aquesta partida que vostè ha explicat d'immaterial, amb 130
milions de pessetes, està definida a la cobertura de despeses per
fer planificació territorial, tant puguin ser directrius com puguin
ser territorial parcial, com puguin ser plans de medi natural, etc.
És un conjunt de planificació començada o per començar, això
és imputació de despesa.

Residus sòlids quant a Formentera i a Eivissa, a Eivissa hi
haurà una imputació de despesa d'uns 15 milions de pessetes
on, fins i tot, possiblement enguany avancem qualque cosa
d'aquests doblers. I a Formentera estam un poquet pendents de
veure la solució global de Formentera i la quantificació vendrà
donada per aquest esquema final.

El que és el reciclatge i compostatge, residus sòlids a
Mallorca. He de dir que estam treballant nosaltres amb el que
pugui ser el millor reciclatge. Quant a compostatge vull
anunciar que estic trobant moltes dificultats, considerant que
l'experiència que tenim quant a compostatge a Menorca no és
bona, el compostatge té mala sortida, fins i tot a nivell de
comparança amb altres països veim que el rendiment no és bo;
hi ha països que paguen perquè la gent retiri el compostatge.
Nosaltres a petita escala a Mallorca també en feim, a Felanitx,
i també tenim moltes dificultats perquè el compostatge
s'apliqui.

Dit això, he de dir que estam intentant que el reciclatge
tengui un factor econòmic tal que no impliqui per se subvenció
pública. El reciclatge s'ha de fer sempre amb mesures molt
d'ordre, molt economicistes, on l'important és saber que no hem
d'imposar al particular més càrregues si realment no són
necessàries. Un reciclatge ben entès en paper va sempre afecta
a processos de (...) on la imputació d'energia de la xarxa pot fer
molt rendible segons quins processos. El reciclatge quant a
segons quin tipus de materials, llaunes, etc., avui en dia està
ben tocat a l'illa de Mallorca, amb la qual cosa són línies. Hi ha
un problema jurídic ben clar, molt definit, que és que hi pot
haver una lectura, que pot ser la correcta, on avui en dia tot el
que sigui residu sòlid urbà sigui un residu que hagi d'entrar a
favor d'una empresa en particular, que és Tirme. A partir d'aquí
es crea un cert monopoli de matèria prima, que nosaltres
pensam que ha de tenir una sortida a tercers amb regles de
mercat. Si arribam al convenciment tots que avui en dia hi ha
una concessió que és cent per cent de residu sòlid urbà, que és
un concepte molt acunyat, ha d'anar a estacions de transferència
i ha d'arribar a Son Reus, a partir d'aquí s'ha de crear un sistema
perquè la matèria prima triada pugui sortir en condicions de
mercat lliure a tercers que puguin fer millor reciclatge. I això,
estam treballant amb aquesta dificultat, que no és bo de fer
combinar dos conceptes, una gestió unitària de residus sòlids
quant al que pugui ser tractament final i selecció, i després un
reaprofitament. Això és un camí dificultós.

El compostatge, com dic, és un tema que he de reconèixer
que té molts dubtes, perquè aprofundim i veim que
l'experiència comparada mai no és bona. I on tenim un
sistema complet de reciclatge és Es Milà a Menorca i no
veim que el tema sigui operatiu. Qualque cosa hem de fer,
tal vegada sigui culpa nostra, que no hem treballat
abastament, qualque cosa hem de fer perquè tengui sortida
aquest producte.

El Pla Mirall. Si vostè indaga un poquet en un document
que vàrem presentar que són hipòtesis de model territorial,
que es va presentar, crec recordar que va ser el mes de maig,
veurà que hi ha polítiques molt orientades a certs aspectes.
Hi havia una política que es deia recuperació urbana
paisatgística, no és més que aquest programa. És un
programa que per a mi és molt important, on, em cregui,
vostè ho ha dit molt bé, jo maneig una partida de 300
milions de pessetes per fer obres de sanejament municipal
(...) consells insulars, i mai en la vida jo, com a conseller, he
fet política amb això, mai he venut aquesta pel•lícula.
L'objectiu d'aquesta definició no va ser política entre
cometes, sinó realment fer qualque cosa que pot ser molt
important.

Un vegada que sabem que el problema d'infraestructures
comença a estar ben resolt, ens tocava avançar en un tema
un poc descuidat, que és la millora d'elements que avui en
dia existeixen, perquè el Pla Mirall, més que fer coses
noves, vol recrear coses que ja hi ha. Si vostè diu, això és
una voluntat política deixar de banda els consells insulars,
jo no crec que sigui així. Vostè pensi que aquí el Govern
balear s'endeuterà per fer front a aquest Pla Mirall; és una
operació extraordinària que anirà coberta per endeutament.
Estam parlant d'una política de despesa no suportada per un
cost efectiu, i per a mi és una política molt important. I
vostè veurà que a partir d'ara hi haurà actuacions molt
emmarcades en un document que jo he de dir que la fase
l'hem comentada molt poc, que són unes hipòtesis que es
veuran ara confirmades el mes de febrer amb un avanç de
directrius. Però el que no hem de fer és esperar que passi un
any i busques, tenir aprovades unes directrius i començar a
aplicar programes de gestió, que pens que són molt
coherents, molt intel•ligents.
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Quant a energia, aquesta de partida de 100 milions de
pessetes, que pot arribar a 120 i busques, s'aplicarà amb
subvenció a empreses i persones que facin l'esforç d'adequar-se
a energia solar, en particular, i a empreses que actuïn amb
eficiència energètica. Eficiència pot ser, auditories energètiques
per indagar en els consums i també entrar en els processos de
cogeneració. Hi pot haver, més que res, empreses hoteleres que,
fent una bona anàlisi, poden comprendre que la creació
d'energia amb motors diesel pot afavorir uns processos més
complexos i més rendibles, ho explicaré. Si per exemple vostè
fa energia amb un generador, pot aprofitar el calor residual per
altres coses, tant per fer aire calent-aigua calenta com per fer
aire condicionat-aire fred. A partir d'aquí la rendibilitat d'un
metre cúbic de combustible es multiplica quasi quasi per 1'8, i
són processos molt rendibles. També, per altra banda, ajuden a
diversificar la demanda i implica això que hi hagi menys
necessitat de centres de generació massa grossos. Així, intentar
que hi hagi una creació d'energia pròpia, fer més eficient el que
és el tractament del combustible.

L'Ibasan baixa en pressupost, més que res en base a una
conjuntura financera que avui en dia és favorable. I l'Ibasan té
una definició molt clara, a l'any 97 acabam el pla d'inversió
amb el que són plantes noves. En aquest sentit, hem de dir que
possiblement, a no ser qualque petita llacuna, ens trobarem que
el pla d'inversions en depuració a Balears, en depuració
secundària, estarà acabat. He de dir, amb satisfacció, que l'altra
dia, reunit amb un grup ambientalista molt conegut, va aplaudir
aquest esforç del Govern balear, un esforç que ha significat un
endeutament molt important, que jo sempre he explicat que en
certa època, ara ja veig que no, es criticava molt que el Govern
balear hagués de pagar molts d'interessos de molts de préstecs,
i jo deia tenim una infraestructura bàsica que ja està en gestió
i estam pagant el deute com paga un pare de família una
hipoteca de casa seva que gaudeix avui en dia. El fet és que
estam acabant aquest marc, amb la qual els anys que vénen
haurem d'apostar a l'Ibasan pel que és el manteniment,
reposició d'infraestructures i pel que pugui ser abundar en
tractaments terciaris, on possiblement ens acollirem amb molta
més facilitat a fons de cohesió i altres partides de despesa.

En terciaris, el que han de saber vostès és que jo no estic tan
boig per començar d'una forma indiscriminada a fer terciaris i
col•lectors. Estam intentant, amb la Conselleria d'Agricultura,
que hi hagi una demanda d'aquesta aigua, que existeixi, perquè
ningú arriba a entendre el car que és, sobretot, dur l'aigua a un
punt de reguiu si realment la superfície és mínima; hem de fer
una balança econòmica per a realment saber si això és eficient.
Hi ha actuacions a empreses, estan a la vista, hi ho de dir: hi ha
hagut una onada inversora important respecte a depuració. Si
aquests anys que vénen tenim l'èxit el Govern, amb el suport de
vostès, de crear una cultura d'aigua residual, model israelià,
etc., hi haurà una segona ona d'inversió relativa a terciaris; però
això sempre i quan hi hagi la demanda, perquè avui en dia no
existeix, sempre hi ha un pagès que de forma aïllada voldria
tenir aigua depurada. Però això no significa que el Govern
balear hagi de fer un tractament, hagi de fer un col•lector i
estacions d'impulsió per beneficiar un regant, hem d'anar a
operacions més àmplies.

La gestió dels parcs, ho he explicat, cream ara una
empresa, com institut, que pot tenir una conformació
financera distinta. Aquesta empresa anirà també a dèficits;
dèficits significa que es pot endeutar per fer polítiques
necessàries. Jo voldré defensar enfront de qui faci falta,
enfront del Parlament, una ampliació de crèdits a l'empresa
pública, via endeutament, per finançar que tots els plans
d'inversió que marquen els parcs naturals a fer amb cinc
anys, es facin amb un programa de dos anys. Si hi ha
inversions necessàries en els parcs naturals que es facin ja
i es gaudeixin ja, i es paguin poc a poc. En aquest sentit,
possiblement el pressupost final dels parcs naturals l'any
que ve s'haurà multiplicat per tres, el més probable. És una
política que s'ha discutit en el sentit que vull endeutar
l'empresa per fer una política molt eficient quant a natura,
jugant amb un esquema que jo sempre he comprès que en
èpoques de tipus d'interès baixos és molt eficient finançar i
endeutar i pagar a llarg termini.

Bé, quant a la component de noves empreses, intentam,
més que altra cosa, racionalitzar. Qualque vegada hem dit
aquí que sempre queim en una batalla de fer dolenta
qualsevol empresa pública, jo voldria explicar i fer veure
que en aquest moment no tenir una empresa pública
portuària és anar contra corrent, és pensar que hi pot haver
agilitat en l'Administració pública per tirar endavant
problemes que són demandes punta; he de fer veure que,
evidentment, per llançar la inversió en el parc BIT hem de
menester un instrument societari financer; serà aquesta
empresa qui tendrà el benefici d'una classificació
urbanística, aquesta activació pot determinar un capital
social de l'ordre dels 2.000 milions de pessetes i això pot ser
l'instrument financer que realment pot abordar una política
de parcs, sense grans fluxos de recursos balears. És a dir,
una plusvàlua immobiliària activada ens dóna un capital
social que pot ser molt rendible als efectes de definir
polítiques d'infraestructures, polítiques comercials de
vendes.

El tema d'energia, ho dic i ho explic, és a dir, d'entrada
el Llibre blanc energètic de la Unió Europea determina una
autèntica vocació en la creació d'aquestes agències
regionals. El resultat que hi ha hagut a altres indrets
espanyols és molt bo i el que feim és no duplicar empreses
i trobar un instrument comú que faci aigua i energia; hi
haurà dues branques, hi haurà una àrea d'iniciativa comú i
dues gerències molt separades amb aigua i energia. I també
hem de saber que aigua i energia cada dia estan més
comunicats, perquè el que hem de veure és que el futur a
Balears, tal vegada amb 30 o 40 anys, per desgràcia, si no
hi ha correccions, serà optimitzar els rendiments energètics
sobrants en producció elèctrica per fer, tal vegada, aigua a
altres zones que avui en dia estan controlades; estic pensant,
tal vegada, a l'àrea d'Alcúdia. Vostè em dirà, heu de
planificar be el tema d'aigua per a no arribar a això; tant de
bo, però no obstant, jo veig que sempre la combinació
energia-aigua serà molt interessant i això és una experiència
que és molt clara a Canàries, on avui en dia tot el tractament
energètic té també una visió futura quant a aigua.
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La Junta d'Aigües no tenia ja una raó de ser com a entitat
autònoma administrativa, era una entitat diguem artificial,
perquè tant la Llei de finances modificada, com la Llei de
contractes de l'Estat havien determinat uns usos exactament
idèntics al que era la conselleria; essent jo el President de la
Junta d'Aigües i el conseller, doncs no hi havia cap dificultat en
unir les dues coses perquè no implicava res. Hem intentat, més
que altra cosa, normalitzar les coses, no crear confusions
jurídiques.

Això és un poc tot, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, torn de rèplica, té vostè
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, molt breument. Respecte al tema, en definitiva, dels
plans de medi natural i tota aquesta qüestió, bé, crec que no és
un problema d'instruments, és un problema de fer efectiva,
jurídicament parlant, la protecció; i, per tant, que es faci des
d'una xarxa d'instruments més o manco simplificada, que es
faci des d'un pla territorial o es faci des d'una altra qüestió jo
crec que no és el problema fonamental. Crec que el tema polític
fonamental és el que va ser objecte de debat en aquest
parlament, no fa gaire, quan es parlava del desenvolupament de
la LEN i de l'arbitri de figures de protecció per a les Aneis, tal
com la LEN contempla. I llavors, independentment del disseny
jurídic des del qual es faci aquesta qüestió, crec que queda
pendent el tema de quin avanç coneixerem respecte a allò que
vàrem debatre en el parlament fa unes setmanes, és a dir, el
grau de desenvolupament de la protecció de les Aneis i dels
espais d'aquestes característiques que la LEN contempla.

Respecte al tema de reciclatge i al compostatge, que vostè
ha parlat de criteris economicistes, nosaltres no compartim
aquesta visió del tema. Per què? Perquè en aquesta qüestió hi
ha avantatges econòmics i socials que van més enllà del balanç
dels resultats de l'activitat de reciclatge de compostatge. És a
dir, efectivament s'ha de fer una cosa tan rendible com sigui
possible, el compostatge ha de tenir sortida, s'ha de fer un
compostatge de qualitat; però, en definitiva, si a un lloc, bé, ara
plou a balquena fa un any, per sort per a tots, però un clima que
és més aviat àrid on els incendis forestals, que també coneixen
una millora en el seu control, en definitiva, provoquen pèrdua
de masses forestals, on es coneixen fenòmens d'erossió del sòl;
el fet de poder comptar amb un estoc, per dir-ho així, de
compostatge que te pugui ajudar fins i tot a abordar plans o
programes de forestació, de reforestació, crec que és un
avantatge social més enllà del que sigui el compte de resultats
de l'organisme gestor d'aquesta activitat. I fins i tot des del punt
de vista de reciclatge, idò, el que t'estalvies en consum de nous
recursos en la mesura que recicles, també s'ha de comptar des
d'aquest punt de vista. I comptar amb altres coses que tots
assumim que s'han d'impulsar des de l'Administració, perquè
suposen un avantatge en termes socials i en termes generals,
independentment que no tenguin un compte de resultats
comptablement positiu, crec que això s'ha de tenir en compte en
aquest cas.

Després, tercera qüestió, sobre el tema de la depuració
terciària. La depuració terciària, efectivament ha de tenir
sortida, perquè no et pots quedar amb l'aigua depurada a
nivell terciari acumulada en dipòsits sense utilitat, però s'ha
d'estimular des de diversos angles aquesta utilització; s'ha
d'estimular des de la cultura del que significa la bondat de
la utilització d'aquests tipus d'aigües, però també s'ha
d'estimular des del punt de vista que aquella persona o
aquella empresa que tengui la possibilitat d'utilitzar aquest
tipus d'aigua i ho pugui fer amb garanties de qualitat, etc.,
no se li ha de facilitar d'altra banda la possibilitat, via
concessió o el que sigui, d'utilitzar altre tipus d'aigua. És a
dir, de qualque manera s'ha d'utilitzar una mica la vella
tàctica del palo y la zanahoria, és a dir, un poquet anar
conduint la societat a la missió de la utilització d'aquest
tipus d'aigua perquè és una necessitat objectiva si volem
mantenir aquest recurs en uns nivells acceptables.

Sobre el tema de la gestió dels parcs, la veritat és que jo
estic totalment d'acord amb el que vostè ha plantejat. És a
dir, si vostè es planeja una política agressiva entre cometes
de millora de la gestió dels parcs naturals, fins i tot recorrent
a un dèficit, crec que la seva filosofia és perfectament
admissible; és a dir, una persona s'hipoteca a 10 o 15 anys
vista per poder fruir del seu habitatge ara mateix, no estalvia
durant 20 anys per a després comprar la casa al comptat.
Crec que si se coneix per tant una important dotació de
recursos en aquesta matèria, crec que tots ens haurem de
felicitar i nosaltres, òbviament, donarem suport a aquesta
política.

I sobre el tema de la gestió, nosaltres evidentment mai
no hem fet sang amb el tema de les empreses públiques,
tampoc perquè vulguem mantenir una posició dogmàtica
que les empreses com més públiques millor, però de
vegades aquests intents de dir-li al Govern que no és tan
lliberal com diu són una mica patètics, és a dir, guanyar-los
per la dreta a vostès és una operació una mica arriscada i
una mica difícil, no passa res. Les empreses públiques, si
són útils i funcionen bé, bé, si no són útils o si es gestiona
malament o si donen lloc a irregularitats o encobreixen
segons quines coses que no han d'encobrir, llavors
malament. Crec que aquesta és la qüestió i no una altra.

I respecte, i ja per acabar i, en definitiva, no té excessiu
contingut pressupostari per a l'any 1997, aquest circuit
aigua-energia que vostè ja una mica ha expressat amb la
prevenció de dir, vostè em dirà que no hem d'arribar a
aquesta situació; efectivament, jo li diré que no hem
d'arribar a aquesta situació perquè aquesta superconselleria
que vostè maneja amenaça d'esbucar-se-li damunt el cap. És
a dir, si vostè entra en aquest circuit d'energia-aigua aigua-
energia per satisfer demandes de consum, l'altra part de la
conselleria, que és el territori, li caurà damunt el cap. És una
darrera observació de caràcter general. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Molt bé. Quant a medi natural, plans, ja he explicat que
l'important és fer coses molt realistes i estam d'acord vostè i jo
que el concepte jurídic ha de ser el més eficient possible, és
indistint el nom. També, només per avançar, he de dir que
també sortirà un decret que farà una delimitació d'Aneis, siguin
d'alta protecció o no d'alta protecció, amb una escala
planimètrica molt determinada, on una gran part del problema
que hi pugui haver amb la falta de plans especials, quedarà
cobert.

Reciclatge. Intentarem que estigui molt aproximat al que
pugui ser cobertura de cost, i jo pens que és bo de fer.
Compostatge, només he de dir que ens falta, tal vegada, de
moment idees per donar sortida a això; perquè avui en dia vostè
pensi que a l'illa de Mallorca, una petita planta que hi ha a
Felanitx, que és nostra, realment tenim problemes de
col•locació del compostatge; i a Menorca, no saben què han de
fer amb ell. I vostè si fa un dia un càlcul del que pugui ser
reforestar una àrea cremada duent massa important compostada,
els costs realment és que són exagerats. I per altra banda, hem
de saber que la reforestació són conceptes molt tecnificats, on
tal vegada hi ha solucions distintes.

Els terciaris, nosaltres ja hem apostat pel, diguem, el palo y
la zanahoria, ja hem prohibit que hi hagi nous regadius que no
siguin amb aigua depurada. El que passa és que a Balears no hi
ha creixement agrari productiu, no existeix, hi ha regressió
tremenda. En aquest sentit, ens trobam amb una pagesia d'una
certa edat que no vol atendre nous canvis; hi ha comarques
agràries intenses que avui en dia possiblement sigui un tema
cultural fer-los arribar a entendre la possibilitat d'intercanviar;
no obstant, arribar a fer terciaris per fer verdura fresca té uns
costs molt importants i avui en dia possiblement encara no sigui
la necessitat, però sí que hi pot haver una política molt clara en
terciaris amb el que pugui ser masses forestals, arbres, en una
paraula, farratgeres, així com temes que consumeixen menys
aigua, com puguin ser jardins públics i també potenciar el que
ja està quasi quasi a punt de caure, que camps de golf que
poden regar amb aigua bona passin a regar amb aigua depurada.
He de dir que no és un tema imposat per l'Administració, hi ha
empresaris de camps de golf que, de forma voluntària,
s'aproximen a nosaltres per demanar aigua depurada per fer un
canvi, podent regar com poden amb aigua natural.

Estic content que vostè apreciï que amb temes tant
sensibles com parcs hi pot haver una política de dèficits. I
quant a empreses públiques també crec que hi ha una
sintonia, pensant que cada problema és un món i que cada
qüestió s'ha d'analitzar la millor solució al marge de teories
generals.

Després, evidentment que jo he de pensar amb tot i que
qualque vegada puc tenir contradiccions amb mi mateix
respecte a àrees com puguin ser territori, aigua i energia. La
combinació d'aquests factors és el que pot donar la millor
garantia d'èxit. Jo he jugar a assegurar les coses, intentar
treballar el millor possible amb uns paràmetres ambientals;
ja sé que parlar un conseller amb corbata, de dretes, de medi
ambient es mira amb certa reticència, però jo vull fer d'això
un treball constant; però també estic obligat a ser previsor
i a deixar portes obertes per si un dia realment el que puguin
ser processos més adequats a la nostra època no donen
resultat. No tanquem una porta al futur pensant que tal
vegada aquest canvi climàtic ens condueix a èpoques
climàtiques absurdes a Balears, amb unes pluges, com
sempre ens passa darrerament, que plou en mitja hora
moltíssim i no plou en dies; i l'aigua s'embruta, corre i no
s'aprofita. Hem de tenir esquemes ben clars perquè si no ens
arriscam que en base a molta voluntat i en base a idees
tècnicament molt correctes en el segle XX, en el segle XXI
no siguin aplicables per molts de factors.

Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també intentarem no
reproduir debats anteriors que encara estan frescs, ni tornar
incidir en conceptes que el Sr. Grosske ja ha tractat. De
totes maneres també el vull felicitar, des d'una certa enveja,
té una conselleria que ja m'agradaria; és a dir, com diu el
meu company Ramon Orfila, vostè no té una àrea, té una
hectàrea, una hectàrea amb molts de recursos econòmics.
No només és la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, hem d'afegir Sefobasa, que
ara ja no serà una empresa pública maleïda -maleïda pel seu
president ahir mateix amb la conferència al Segle XXI-, és
a dir, qui maleeix el sector públic són els sectors
neolliberals i que canten les maldats del sector públic des
del Partit Popular, des d'aquí no ho farem, criticarem el mal
ús que es pugui fer de les empreses públiques. Sefobasa ara
es transforma en institut, l'Institut Balear de l'Aigua agafarà
més competències en energia, Ibasan, Junta d'Aigües, que
passarà a una direcció general, i dues noves empreses
públiques, Parc d'Innovació Tecnològica i Gestió de Ports.
Tot això, més el Pla Mirall que també es mescla per dins tot
aquest pressupost; el Pla Mirall pel que fa referència a
nuclis no turístics, és a dir, una meravella.
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Voldria començar pel tema, precisament, de la creació
d'aquesta empresa pública i fent referència a la llei
d'acompanyament dels pressuposts, l'article 8, on precisament
hi ha una modificació de la Llei de creació del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica, concretament l'article 8.1 diu:
Prèviament a la formulació i execució dels plans especials al
desenvolupament del Parc Bit, podran autoritzar-se pel Govern
les obres d'edificació dels elements del Parc Bit del qual la
urgent realització es considera necessària com a element
dinamitzador de l'actuació. És a dir que sense un pla parcial ens
demanen, mitjançant aquesta llei d'acompanyament, poder
iniciar obres sense un pla parcial; això és un procediment, jo no
som especialista en temes urbanístics, però ens pareix un
procediment extraordinari. Aleshores, demanar, com a mínim,
quines són aquestes obres de tan urgent realització que
necessiten aquest tractament extraordinari?

I des d'aquí també voldria fer un comentari a la filosofia que
ha inspirat el Parc Bit, enguany hi torna haver 308 milions de
pessetes dedicats al Parc d'Innovació Tecnològica, que s'han de
sumar als centenars de milions que ja duim gastats en la
definició i redacció del projecte i la venda pública, la venda a
l'opinió pública mitjançant publicitat d'aquest projecte. Són
centenars i centenars de milions que, amb la filosofia que
nosaltres tenim del treball a distància, es podrien haver utilitzat
ja per adequar desenes i desenes de domicilis o de cases
deshabitades, des del nucli antic, des del casc històric de Palma
al municipi de l'interior que està perdent població i adequant
aquests edificis al treball a distància. S'ha optat, una vegada
més, per la macropolítica i no per la micro, és a dir, pel gran
macroprojecte, per jo per començar la casa per la finestra, i,
com dic, amb aquesta doblerada que s'ha gastat, ja podríem
tenir per ventura 100 o 150 professionals lliberals que estarien
treballant amb el seu ordinador i connectats per Internet o per
qui sap, amb tota xarxa mundial que ja existeix.

En el tema del Pla Mirall, bé, li llegiré per il•lustrar el que
ja ha fet un poc de referència el Sr. Grosske, una descripció
d'activitats, per exemple dins el programa dinamització
territorial: descripció d'activitats, 101: accions de millora de les
petites infraestructures municipals de subministrament d'aigua
i de sanejament, enllumenat públic, accessos i reposició de
pavimentació. Això és el pla d'obres i serveis dels consells
insulars. L'activitat 201: rehabilitació de monuments i de zones
de valor historicoartístic. I què fa el Sr. Pons a la Comissió de
Patrimoni al Consell Insular de Mallorca? Això mateix que li
dic ara ho estava parlant ahir amb el Sr. Verger. Té centenars
de milions de pessetes també per a actuacions en patrimoni; ho
hem parlat amb el Conseller de Turisme, que està planificant
rutes cicloturístics pel Pla de Mallorca que, en definitiva,
consisteixen a habilitar camins rurals; n'hem parlat amb el
Conseller d'Agricultura, que té plans d'asfaltar camins rurals
dins el 5B i tal. Aquí, mirin, hi ha una superposició de funcions
entre conselleries i entre institucions que farem tornar els batles
bojos, arribarà que, bé, jo m'ho imagin, els projectes les
comanaran per quadruplicat o per quintuplicat i un mateix
projecte el trobarem a cinc o sis despatxos. És que hi ha una
confusió i, en definitiva, això és el que estam llegint als
pressuposts. I en el seu cas, molt més. Un altre exemple, que
aquest ja l'hem tret altres anys, urbanisme; no estan transferides
les competències exclusives en matèria urbanística als consells
insulars, a les comissions insulars d'urbanisme? 43 milions de
pessetes als ajuntaments per a planejaments municipals, i les
comissions insulars d'urbanisme que saben, que coneixen les
dificultats dels ajuntaments estan in albis, amb unes
competències transferides totalment insuficients. En definitiva,
un vertader desgavell que intentarem seguir al llarg del curs.

Amb el tema de residus. Jo em conformaria que ens
deixàs fer, jo em conformaria que no hi posàs cap pesseta,
que deixàs fer política de residus. Duim dos anys i mig, des
de principis del 94 que el Consell Insular de Mallorca,
presidit pel Sr. Verger, va demanar, per unanimitat, la
modificació del pla director. Des d'aleshores hi va haver una
comissió, dirigida per l'Institut Cerdà, que és l'empresa més
prestigiosa de l'Estat, una de les empreses de més prestigi jo
crec que a nivell europeu, que va definir tot un pla
d'actuació, necessita llavors una concreció. El tema de la
problemàtica del compost l'estudiarem a fons, les plantes de
reciclatge, coneixem tot el que hi ha a nivell mundial, ens
deixin fer; simplement basta una línia al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma que digui el Pla Director de
Residus Sòlids per a l'illa de Mallorca permet el reciclatge
i el compostatge, ja ens espavilarem, ja ens entendrem amb
els empresaris que estan pugnant per fer feina dins el sector;
ja ho arreglarem, ens donin un poquet d'autonomia, la
mateixa autonomia que demanam al Govern central, els
consells insulars la demanen al Govern balear. Si llavors, a
més a més, volen col•laborar amb el reciclatge, molt bé, ja
posarem l'escut també, però si no deixin fer, quasi el que els
demanaríem.

En política d'adquisició de sòl, especialment dins
patrimoni rústic, ens pareix positiu, he entès que hi ha 90
milions per a refugis i llavors hi ha una actuació per adquirir
una finca pel Ferreret. Ara, avui en dia hi ha una oferta de
finques dins la Serra de Tramuntana especialment, però dins
àrees naturals d'especial interès, i jo crec que valdria la pena
fer un esforç important d'adquisició de finques rústiques,
amb casals que es podrien restaurar molt important. Jo
sempre pos un exemple, amb els 3.000 milions que ens va
costar Cala Mondragó, podríem tenir finques que
connectassin tota la Serra de Tramuntana d'Andratx fins al
Port de Pollença; perquè he visitat algunes de les finques
que estan en venda avui i li puc posar exemples, li faria un
calendari per a la Serra de Tramuntana, un itinerari de
finques que podrien ser perfectament públiques, amb una
tercera part del que va costar adquirir Mondragó.
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I només volia un comentari, bé, en el tema energètic.
Definirem el pla energètic, esper dins el 1997, i crec que els
recursos haurien d'anar per a planificació, per a estalvi, per a
foment d'energies netes, però no hauríem de caure en l'error del
projecte de pla energètic que ja va circular per aquesta casa
que, fins i tot, preveia finançar inversions; perquè només
faltaria que finançàssim les empreses elèctriques. El que han de
fer les administracions públiques és substituir el que no faran
les empreses elèctriques, perquè encara no hi veuen rendibilitat,
però subvencionar una central tèrmica, fins aquí hauríem
arribat; i hi havia en aquell pla, recordin, no sé si hi havia 9.000
milions de subvencions per a aquests temes.

En política hidràulica, jo també només li demanaria una
qüestió, manca de pressuposts; i és que la Junta d'Aigües
assumís la direcció de la política hidràulica de Mallorca i de les
Illes Balears, i a Emaya que la situàssim allà on està, és una
empresa d'un municipi. I li posaré una altra vegada dos
exemples ben il•lustratius: fa un mes, jo fa tres setmanes que
vaig anar al Gorg Blau i vessava un pam, no està al 98% està al
103 o al 104%, jo el dia que hi vaig anar vessava un pam, i
aquesta aigua s'ha estat tirant. Avui he vist que començaran a
recarregar l'Estremera amb l'aigua del Gorg Blau; no es pot tirar
una gota d'aigua. Jo, la impressió que em va donar aquell dia,
compartint indignació amb totes les persones, que hi havia
centenars de persones que miràvem com l'aigua vessava; és que
es pretén justificar l'operació "barco"? És a dir, tirant aigua del
Gorg Blau se'ns deu voler dir que l'operació "barco" és
necessària. Clar, els que ho vèiem allà estàvem indignats aquell
dia.

Una segona qüestió. Emaya planifica embassaments que ni
estan prevists a les directrius del Pla hidrològic, que era el
torrent de Lluc, que el batle d'Escorca, fins i tot del seu partit,
es va escandalitzar i públicament va criticar aquesta actuació a
damunt els diaris. Aquesta empresa situem-la allà on està, que
s'encarregui de subministrar aigua als ciutadans de Palma, però
en alta planifiquin vostès en criteris de planificació general.

I li faria una petició. Per què sempre en parlar d'aigua hem
de donar la culpa a l'agricultura? He posat entre cometes, és que
els pagesos vells no entenen això de regar amb aigua terciària;
perquè no ens diu una vegada és que els urbanitzadors vells, jo
li diria "carques" no entenen que una urbanització moderna ha
de tenir una doble xarxa. Per què sempre les culpes del dèficit
d'aigua al sector agrícola, al sector agrari? Una altra vegada en
utilitzar un exemple digui això, és que ens costa molt convèncer
els urbanitzadors que haurien de posar una doble xarxa, una
d'aigua potable i una d'aigua terciària, per regar les zones
ajardinades, per regar aquestes gespes. És una qüestió filosòfica
molt important, però sobretot a un sector agonitzant, a més a
més, no li carreguem les culpes de la mala planificació
territorial que han tengut els governants.

I això és tot moltes gràcies. El conveni de torrents, perdoni,
l'any 1997 havia d'acabar la inversió del Govern central de
3.000 milions de pessetes. Com s'executarà aquest acord,
firmat entre el Sr. Borrell i el Sr. Cañellas, quins doblers es
gastaran dins el 97 i si pensa dur als tribunals al Govern
central per l'incompliment d'aquest conveni escrit?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El primer, gràcies per
aquesta alabança a la conselleria, que l'estimam molt i ho
agraïm molt. Bé, la llei d'acompanyament de pressuposts sí
que modifica la llei del parc, considerant que donam una
visió més comunitària abans que localista del Parc Bit,
pensam que és una operació que transcendeix el merament
local; d'aquesta forma no farem un pla parcial, farem un pla
especial, que és un concepte jurídic que crea aquesta llei de
forma expressa, i també, d'acord ja amb precedents de
l'anterior llei del sòl, cream figures específiques per fer
actuacions singularitzades. Pot ser que, abans fins i tot de
tenir aprovat el pla especial, sigui necessari tirar endavant
qualque tipus d'actuació, en particular la millora de les cases
de Son Espanyol i, possiblement, dues inversions que avui
en dia estan bastant avançades. Això significa que dins
l'ordre del que és el pla urbanístic que ja avui en dia està
més o menys definit, hi pot haver actuacions al marge del
pla especial. És una norma exorbitant per donar solució i
activar inversions a la vista. El Parc Bit, la definició de Parc
Bit pot ser molt contestada; evidentment que volem que a
les Balears hi hagi una implantació de residents que puguin
treballar des del seu poble, de fet és un fenomen que avui en
dia ja l'estam apreciant sense necessitat del Parc Bit. No
obstant també, Sr. Sampol, si resulta que a moltes altres
bandes aquests petits parcs empresarials donen un gran
resultat i ajuden a crear una dinàmica correcta, per què
despreciar això? En base a l'impacte de territori merament?
Li puc defensar, amb molta tranquil•litat que això no és ver?
Però bé, no hi ha temps.

El Pla Mirall, tal vegada vostès, aquí d'entrada he de dir
que hi ha un error que el vaig apreciar l'altre dia a la
documentació, el Pla Mirall no cobreix mai el que és
infraestructura d'aigua, no ho cobreix, cobrirà reesfaltat,
capa asfàltica darrera, empedrat de carrers, enllumenat,
millores quant a ajardinament, però mai infraestructura
bàsica. El Pla Mirall és una altra cosa més que tal vegada
aquí fa falta fer un debat quant a concurrència entre
administracions públiques, que és un tema completament
ignorat possiblement; sempre hi ha una lectura que feim
cadascun de nosaltres pensant en nosaltres mateixos, de
quina és la meva competència i quina és la de l'altre.
Actuam amb polítiques on realment el tema financer és el
bàsic, això s'ha d'entendre d'aquesta forma, el problema
financer pot determinar sempre posicionaments de
l'Administració de cara a un problema. Avui en dia nosaltres
abordam el Pla Mirall anant a polítiques d'endeutement, no
hi ha un cost efectiu afecte a una competència que determini
que el Govern balear pugui finançar això, es finança anant
a deute i, en aquest sentit, hi ha un poder de despesa
induïda. La concurrència de competències és una qüestió
que sempre implica coordinació, no hi ha a nivell estatutària
una expulsió d'una administració amb l'altra, no existeix.
Aquí el fet és que fer un monopoli amb independència
competencial no és un bé previst a l'Estatut d'Autonomia. Jo
ho dic ara amb molta tranquil•litat, no és un debat del dia,
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però em creguin que qualque vegada feim d'això batalles que
tècnicament no són; i, per altra banda, si hem d'anar a aquesta
línia final entre uns i els altres crearem problemes. Durant
molts d'anys hi ha hagut dificultats per eliminar una
competència de l'Estat amb nosaltres, sempre hi ha polèmiques,
però de fet fins i tot a Alemanya hi ha una coexistència, fins i
tot als Estats Units. Això també afecta urbanisme, afecta altres
qüestions.

Respecte a residus sòlids, Sr. Sampol, em sap greu però en
aquesta qüestió m'han de creure que jo aquest tema l'he agafat
i no he vist que l'actuació del consell insular fins a la data sigui
tampoc massa eficient, massa ràpida, massa eficaç; no obstant,
jo ara li faré un escrit que és el següent, el meu escrit dirà
exactament, a veure si el consell insular en plenari pren l'acord
de fer-se responsable de qualsevol problema derivat de
qualsevol modificació del pla director. Perquè jo no sé si vostès
ignoren, perquè jo ja no ho sé, estic despistat, que avui en dia
amb aquest tema hi pot haver problemes penals, hi pot haver
problemes de resolució del contracte de concessió, amb una
reversió parcial o total de la concessió, estan jugant amb uns
temes completament mal enfocats, on possiblement, si vostès
diuen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo crec que estam tractant els pressuposts de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997, jo li
agrairia, dins un marge de llibertat ...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Perdó, bé, idò en resum, molt bé Sr. President. És a dir que
és un tema, per a mi, mal abordat, però jo faré el següent: si
vostès Consell Insular de Mallorca es pronuncien que volen fer
front a qualsevol indemnització possible o responsabilitat per
una visió determinada quant a residus, perfecte; el que passa
que em creguin tenc una desconfiança conceptual o intel•lectual
de la seva claredat d'idees, perquè avui en dia aquest tema està
molt mal enfocat. I em creguin, el gran tema està en saber si tot
quant residu sòlid urbà de Mallorca és de Tirme o no és de
Tirme i el que això pugui implicar. I això és un tema de
discussió profunda i intensa, i la sortida a reciclatge de
productes tractats de forma unitària és un tema molt difícil.
Informes, els que vostè em digui i més, però és un tema de
pessetes, i moltes vegades a qualque administració ens oblidam
que l'important abans de tot és defensar el contribuent, amb
solucions que siguin equilibrades i pràctiques.

El compostatge ja ho dic, jo, amb humilitat el
compostatge és un tema que el tenc pendent, no sé com
enfocar-lo d'una forma clara, no ho veig, no veig que els
números quadrin i els números no han de quadrar, però
almanco han d'estar equilibrats.

La política quant a adquisició de sòl rústic per a mi és
molt important, però hauríem de pensar que hauria d'estar
més definida per crear àrees d'acollida abans que comprar
finques rústiques. Mirin, els parcs naturals avui en dia tenen
un concepte tal vegada per la via dels fets, un poquet
equívoc, de fet els pressupost d'un parc natural té més
doblers en l'aplicació del que és acollida de visitants i
seguretat que en el tema del que pugui ser biodiversitat.
Voldríem saber, per exemple a Tramuntana, per exemple a
la part nord d'Eivissa, quines són les àrees on els biòtops
estiguin avui en dia més consagrats i, a partir d'aquí, actuar
amb reserva. Com? Amb convenis amb particulars, amb
finques privatives, perquè el 99% són finques privatives.
Pens que sí que hem de fer actuació de sòl públic per crear
àrees d'acollida d'un cert espai i superfície. Jo estaria
encantat de poder tenir recursos per fer una adquisició de
sòl amb condicions de preus adequats.

Bé, el Pla energètic el primer de tot vostès ja hauran
pogut pegar una primera llegida als criteris, veuran que
començam a actuar amb el que és la demanda, intentam
dirigir la demanda i afavorir altres possibilitats. Pel cas que
faci falta generació elèctrica en plantes de producció
intensa, evidentment que ara ens trobam, com deia abans,
amb el gran problema; estam en una fase de canvi d'un
sistema que ha funcionat molts anys. Ara veurem
possiblement en un espai de poc temps un canvi radical.
Vostès pensin que s'han dit moltes coses, en aquest moment,
d'acord amb la llei, si s'hagués de fer un cable, el cable
sortiria a concurs o el faria Red Eléctrica Nacional, una
planta nova que gasifiqui les Balears sortiria a concurs. Són
moltes coses que s'han dit que tal vegada no s'ha apreciat
realment el contingut normatiu. El que tenim ara com a
dubte és un, és el fet que la tarifa única nacional poc quedar
en poc temps segmentada a nivell regional. Hem de pensar
que gràcies Déu començam a intuir que és possible generar
energia a Balears a un cost similar que a la península,
començam a intuir això; sigui per transport o sigui per
connexió. El bàsic seria arribar a la solució ambientalment
més correcta, és a dir, pel cas que hagin de generar energia
a Balears serà sempre amb gas, a partir d'aquesta moment
ho dic ben clar, amb gas, però no hi ha res descartat. El
bàsic és estar en un sistema on hi hagi defensa de preus amb
el conjunt peninsular. Quin és el millor esquema de cara al
futur? Tenir independència real i uns preus propis o estar
connectat al sistema general i compartir preus? Jo no ho sé,
jo no ho sé perquè fins ara aquesta qüestió ningú se l'havia
demanada mai, i és el tema d'estudi. I vostès em creguin, no
hi base d'anàlisi, hi ha fets diaris, cada dia hi ha debats vies
nou protocol del sector elèctric, i estam treballant darrera
aquesta tema nosaltres, per saber el què; per saber si hem
d'apostar per a un cert monopoli productiu o per anar a un
sistema de coexistència quant a generació? És un tema
difícil.
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Quant al tema d'obres hidràuliques, jo, Sr. Sampol, de
vegades m'ho diu la meva gent, Tomeu has de sortir més a la
premsa amb els temes, perquè pareix que no feim, pareix que
fan els altres. Jo crec que sí que tenen raó, perquè per desgràcia
moltes vegades nosaltres mateixos pensam que un fa o deixa de
fer segons el que surti a la premsa, i és una pena que els polítics
mateixos caiguem en aquest, per a mi, error, error i vici. Que
vostès sàpiguen que molts de temes que vostès veuen damunt
la premsa que diu Emaya, Emaya no fa altra cosa que actuar en
una línia de subordinació i coordinació amb nosaltres; que
molts de temes que de cop i volta surten, x, x, tal vegada és la
motivació d'un o l'altre que vulgui sortir més o menys en
premsa; però no existeix una descoordinació. Això, Sr. Sampol,
és així de clar.

Anant al tema de "barco", jo, Sr. Sampol, vostè sap que
l'aprecio molt, perquè és ben ver, però vostè ha de recordar i fer
memòria que a l'octubre de l'any 94 o novembre hi va haver un
debat al Parlament balear respecte del "barco" si havíem de
començar, i vostè deia: Sr. Conseller, els albellons de Mallorca
brollen per tot, l'aigua ens sobra, estam inundats d'aigua, hi va
haver unes pluges importants. Aquell estiu del 95, com que el
"barco" va dur un retard de dos mesos, l'aigua va ser salada a la
badia de Palma. Estam intentant en aquest moment, Sr. Sampol,
mirar com podem passar a partir de novembre de l'any 97, fins
que entri en producció la planta de la badia de Palma, sense
tenir problemes d'aigua de qualitat. la recàrrega de s'Estremera,
que és tenir un embassament subterrani, és el tema pel qual
estam lluitant des de fa un temps. Per altra banda, el torrent de
Lluc, ho vaig a un debat en aquest Parlament, no és altra cosa
que una millora a la gestió d'uns embassaments que avui en dia,
per un regal del Govern de l'Estat, en el temps anys A, va fer
l'Ajuntament de Palma el seu; presenten una millora, que és un
tema que està estudiat des de fa moltíssims d'anys que els
informes tècnics diran realment si és un tema que es pugui
suportar o no. D'entrada estam tramitant un expedient on hi ha
informes de parts o al•legacions; jo sempre ho he dit, jo som un
pobre polític que no faig altra cosa que estar subordinat als
informes tècnics, i sempre actuo amb molta humilitat per no dir
que res és impossible fins que realment ho se. I per favor em
creguin, aquesta batalla que es vol crear entre Emaya i nosaltres
no és tal, no existeix, tan sols que jo a partir d'ara hauré de fer
cas a la meva gent i xerraré més amb la premsa i vendré més les
coses, perquè si no pareixerà que els que fan coses són Emaya,
i vostè mateix quedarà amb un "deixò".

Jo mai no he parlat que els pagesos vells tenguin els
problemes de l'aigua; he dit que avui en dia respecte de
l'aigua residual hi ha un problema, que tenim una població
agrària envellida que tal vegada no està en la línia d'actuar
de forma nova, i això vostè és conscient que és així, és la
pura realitat. Mai, quan vaig entrar en el Govern balear vaig
fer una lectura de l'aigua, possiblement equivocada, que
vaig fer un càlcul que pot fer qualsevol persona que fa
números, que és veure consums i començar a ponderar altres
variables. Avui en dia no la faig en absolut, per què? Perquè
tenc el convenciment que el factor agrari d'aigua té una
component ambiental que és el que hem de primar; i en
aquest sentit el que hem de fer és defensar aquesta població
agrària i aquest consum agrari. Dit això, el que li manifest
és que a tots els països del món, fins i tot a Israel, que amb
això són molt punters, tenen la gran dificultat per imputar
els canvis d'aigua per tot. Si vostè em diu actuacions en
doble xarxa són temes a ponderar, el que passa és que els
rendiments no són tan importants. Sigui com sigui jo ho
manifest, acabada aquesta onada inversora en planta
productiva depuració, farem front a qualsevol demanda que
hi pugui haver en matèria d'aigua residual, en quatre fronts:
l'urbà, respecte a jardins; la lúdica, quant a actuacions que
puguin ser camps de golf i instal•lacions esportives; una
agrària productiva, que pugui ser intercanvi d'aigua i
després una ambiental clara, amb la recreació d'espais
forestals. Nosaltres això ho hem acordat d'una forma
rigorosa amb una coordinació evident amb la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. I ho dic claríssim, no privarem els
esforços, perquè una aigua que avui en dia tenim, amb un
cabal molt important, es pugui aprofitar, i som el primer
interessat, el que passa és que els consumidors que tenim
avui en dia són baixos.

No obstant també, he de recordar que aquests darrers
dies, és quan estic veient com a més sensibilitat respecte a
aquest tema, no sé per què ni perquè no, però ara
possiblement estam vivint des de fa dos o tres mesos una
motivació diferenciada respecte a molts d'ajuntaments que
diuen: Tomeu anem a aprofitar l'aigua a efectes de jardins
públics; temes que a mi em pareixen perfectes i temes que
jo vull intentar enfocar.

Quant a torrents, sí, hi va haver un conveni que vàrem
firmar amb molta il•lusió i per desgràcia hem hagut
d'esperar un grapat d'anys llargs. Ens ha passat de tot, hem
tengut eleccions enmig, hem tengut dificultats; aquest
conveni ara arranca, entra en despesa enguany amb 1.000
milions de pessetes; no hi haurà cap dubte que el termini del
conveni que acabava el 97 es podrà prorrogar, jo el que he
de fer és intentar lluitar i defensar i si he d'anar als tribunals
hi aniré, que un conveni que és vigent, fins i tot vàrem
aconseguir, que tal vegada qualcú dels presents estava amb
nosaltres a la comissió mixta de transferències, que figuri
com a annex aquest conveni, queda reproduït com a annex
a la transferència d'aigües, als efectes que la seva vigència
sigui indiscutible. És a dir, farem sempre el màxim possible
perquè aquest conveni sigui una realitat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de... No. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Francesc Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Bé, jo recaptaré
informació perquè crec que els debats polítics tenen un altre
àmbit parlamentari on poder-se fer i, per tant, li demanaré
bàsicament xifres més desglossades i projectes concrets a cada
un dels programes que consider que no està prou aclarit.

En relació al programa del Parc Bit, li demanaria a veure
aquests 181 milions d'inversió, d'iniciatives comunitàries, i 82
milions de transferència a empreses públiques, com es detallen,
a quins projectes es destinen?

Al programa de proveïment d'aigües, els 705 milions, que se
suposa que van a consorcis; quins són els projectes que es
pensen fer amb aquests 705 milions de pessetes?

Quant a sanejament d'aigües, li voldria fer una qüestió
prèvia, i és: quin és en aquest moment el deute amb els
ajuntaments per conservació, manteniment i explotació? I quin
és el deute per obres i instal•lacions de depuracions que encara
no han estat indemnitzades i quins són els ajuntaments titulars
d'aquests deutes?

Que ens explicàs els 2.457 milions que van a empreses
públiques societàries, estam dins el programa de sanejament;
els 176 que van a empreses públiques no societàries; els 275
d'ajuntaments i els 150 que van a famílies i entitats sense fi de
lucre. I li voldria fer també una qüestió, una plantejament
general també del programa de sanejament: quines quantitats
del pressupost del 97 es dedicaran a acabar projectes iniciats el
96 i quines a iniciar nous projectes a l'any 97? I després una
pregunta que no trob la resposta a cap de les documentacions.
Dia 31 de desembre del 97 quines depuradores necessàries i
previstes no estaran iniciades en absolut?

Quant al programa de dinamització territorial, el Pla Mirall,
on hi ha 241 milions de pessetes, bé, prenem nota que està
malament idò la descripció de l'activitat i que, per tant, tot el
que diu de subministrament d'aigua i de sanejament això està
eliminat, per tant, partim ja d'aquí. Entenc que la Conselleria de
Medi Ambient és la que coordina el Pla Mirall, que és un pla
que afecta diverses conselleries, i si no és així m'ho digui, i si
és així: com es garanteix la inversió del conjunt de les
conselleries, o sigui, com es fa aquesta coordinació tenint en
compte que hem sentit responsables d'altres conselleries donant
xifres molt indeterminades d'aplicació a aquest Pla Mirall? I
també una qüestió, que pot ser estigui relacionada amb el Pla
Mirall, però vostè ens ho explicarà, que és que el que eren les
operacions territorials integrades, o sigui les Otis que hi havia
una sèrie de municipis que estaven adscrits a aquest programa,
han deixat d'estar a la Conselleria d'Agricultura i suposam que
estan a la Conselleria de Medi Ambient i, per tant, en el cas que
estiguin a la Conselleria de Medi Ambient: quin és el programa
que executa aquestes operacions territorials integrades i si té
alguna relació o de quin tipus amb aquest Pla Mirall?

Quant al programa de qualitat ambiental, per una part no
veim cap tipus que no sigui la merament enunciativa, cap
tipus d'actuació pressupostada en matèria de residus tòxics
i perillosos i, per tant, voldria ens explicàs si és que no
existeix cap problema o no existeix cap necessitat d'actuació
de l'Administració en matèria de dipòsit especial, etc.? I
També que en matèria de residus sòlids urbans una de les
qüestions que vostè havia abordat a la seva compareixença
de programa era de la necessitat de fer aportacions
pressupostàries a la rehabilitació dels abocadors preexistents
i que no veim aquí detallat.

Bé, no entraré en el Pla de residus de Mallorca, crec que
és un tema que supera aquesta compareixença, però que és
bastant polèmic i discrep molt del que vostè ha dit al
portaveu del PSM, però ja hi haurà ocasió de parlar
d'aquestes qüestions.

Quant al programa de parcs naturals i àrees recreatives,
voldria demanar explicacions sobre aquesta inversió en
terrenys, de 90 milions, quin detall té? Igualment que quan
es parla que hi haurà l'acumulació de la inversió de cinc
anys via endeutament, bé, idò quins són els projectes que
dins l'any 97 es pensen abordar idò, i endeutament, perquè
aquests sí que no apareixen en absolut dins cap descripció
ni avaluació? Igualment, també hem sentit declaracions que
el Govern es comprometrà a fer inversions al Parc Nacional
de Cabrera dins l'any 97 i també ens agradaria veure o
conèixer quina és la partida i quina és la voluntat en aquest
moment en relació amb aquesta participació inversora al
Parc Nacional de Cabrera.

Quant al programa d'infraestructures i recursos
hidràulics, veim dues partides d'inversió real, que es titulen
altres totes dues, altres 274 milions, altres 130 milions;
suposam que això són torrents a càrrec de la Comunitat
Autònoma i voldríem saber quins projectes de torrents a
càrrec de la Comunitat Autònoma es pensen dur endavant
dins l'any 97? Igualment, quines són aquestes empreses no
societàries que reben 94 milions de transferències dins
aquest mateix programa?

Dins l'ordenació del litoral, aquesta inversió en
infraestructura...

(remor de veus)
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...dins el programa d'infraestructura i recursos hidràulics,
part de les inversions reals, que són dues partides, a part de la
immaterial, hi ha dues partides de 274 i 130; i després al capítol
7 hi ha unes transferències a empreses no societàries de 94
milions; si ho tenc ben entès, crec que sí.

Seguesc? Sí. Al programa d'ordenació del litoral hi ha una
inversió de 25 milions en infraestructura, voldria conèixer el
detall de quin tipus d'infraestructura és la que es pensa fer?

I el de gestió d'instal•lacions portuàries també, quins són els
projectes que es pensen dur endavant de 177 i 120 milions,
quins són els ports que tendran aquesta inversió i quin tipus
d'inversió és?

I en el programa de protecció i defensa del medi natural, hi
ha una nova partida d'adquisició de finques, de 62 milions de
pessetes, a veure quines finques o en quins territoris o quin és
el perfil de les finques que es pensen adquirir; i de 266 milions
a empreses privades també, voldria conèixer quina és
exactament aquesta proposta.

I quant a Sefobasa, demanaríem major precisió o major
explicació quant a les dotacions econòmiques que corresponen
als quatre programes que ens ha explicat que es faran, que són
el d'incendis, àrees recreatives, finques públiques i ús públic de
parcs naturals. I certament, una explicació àmplia de 702
milions de pessetes que es destinen a investigació i
desenvolupament, que és una partida, bé, doncs la quantitat que
correspongui, quina és la quantitat que es destina a investigació
i desenvolupament i quin és el projecte que es vol dur endavant
o quin és el tipus d'investigació que s'ha de dur endavant, que
suposa un increment substancial respecte al que Sefobasa feia
en aquestes qüestions? Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Anant al Parc Bit, el
desglossament de despeses són 90 milions respecte a pagaments
al Sr. Norman Rogers respecte al tema urbanístic, quant a
planejament, Master Plan pla especial; 90 milions de pessetes
quant a gestió del Parc Bit en tot el tema que pugui ser definició
puntual de sortida a fires internacionals, d'aproximació a agents
de venda, elaboració del document de venda, preparació dels
contractes tipus, etc.; hi ha 80 milions de pessetes quant a obres
d'infraestructura bàsica com pugui ser el tema relatiu a
accessos, clavegueram, etc.

Anant ara al programa de sanejament, li he de dir que en
principi, a final de l'any 97 hi pot haver qualque romanent
de pagament a depuradores que estan previstes. No obstant,
el nostre pla seria executar obra al cent per cent, sempre hi
ha dificultats respecte a problemes que hi pugui haver
municipals, però de fet la voluntat seria aquesta. Hi pot
haver un romanent que pugui ser motivat en qualque tipus
de retard en aquesta qüestió. I quant a les quantitats del 97
que signifiquin imputació de pagament de projectes del 96
-el Gerent, ho tens a la vista Gabriel, plantes 96 amb
pagament 97, en aquest moment?

EL SR. PRESIDENT:

S'ha de donar la paraula i el nom de la persona que es
dóna la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, OBRES
PÚBLIQUES I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Perdó, em falten els grups parlamentaris. Donaria la
paraula per aquesta qüestió al Sr. Gabriel de Juan, Gerent de
l'Ibasan.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Té la paraula el Sr. Gabriel de Juan.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L'IBASAN (Gabriel
de Juan i Coll):

Moltes gràcies, Sr. President. En relació amb la pregunta
que ha fet el Sr. Triay, quant a les depuradores que falten
per fer, per aclarir-li, a l'Ibasan li falta per fer Campos,
Santanyí, Maó-Es Castell, Santamaria, Llubí, Port Sant
Miquel i Es Migjorn. Al Ministeri d'Obres Públiques del
conveni que ha firmat, li falten acabar les depuradores de
Calvià, la zona costera de Llucmajor i Palma I i Palma II. I
als ajuntaments, encara que jo no control aquesta situació,
falten la d'Inca i la de Manacor.

Quant a les obres de l'any 96 que no estan acabades, hi
ha doblers per acabar-les, perquè, com que funcionam a
base de préstecs bancaris, hi ha 500 milions que fins i tot no
hem demanat aquest préstec encara. Per què? Perquè s'han
demorat molt les autoritzacions de les llicències d'obra
degut a què com que els ajuntaments no tenen qualificats els
terrenys on hi ha d'haver les depuradores, s'ha de demanar
l'interès social del terreny corresponent. Això demora la
situació aproximadament nou mesos a un any.

Quant a les depuradores que tenen despesa plurianual del
67 i del 68, hi haurà Maó-Es Castell, el terciari d'Eivissa i
Santanyí. La resta bastaran els 1.500 milions que estan
prevists per poder acabar totes les actuacions. No enumer
aquí, amb les depuradores que falten fer, ampliacions i
modificacions o millora de les desodoritzacions perquè són
projectes petits que serien molt llargs d'avaluar.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. De Juan. Sr. Conseller, pot continuar amb la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies. Respecte al Pla Mirall la conselleria no
coordina el Pla Mirall, es coordina a través d'una comissió
d'encontre entre conselleries, el decret ja ho regula, ho diu així.
L'estimació de cost la fa cada conselleria d'una forma indicativa
perquè, evidentment, el primer any serà un any de contractació
i de baixa execució; en aquest sentit les partides són merament
enunciatives. Otis no se'n faran més, és a dir, el programa Oti
és un programa que queda tancat; en aquest sentit actuacions no
cobertes pel Pla Mirall seran objecte d'un tractament via altres
línies que puguin ser viari, que pugui ser de torrents, etc.

Quant a residus tòxics perillosos, hem de dir que sí, que hi
pot haver la visió de crear una sèrie de centres de recepció
unitària a Mallorca, a Menorca i a Eivissa; i en aquest sentit hi
ha conversacions molt avançades amb el Ministeri de Medi
Ambient per ajudar a finançar aquest tema, ben igual que el
tema dels abocadors. Recuperació d'abocadors pot ser un dels
temes més significatius, on aquí hauríem de treballar
conjuntament Govern central, Govern balear i, evidentment,
consells insulars.

En parcs naturals, en parcs naturals, no, en concepte
d'adquisició de finques, 90 milions de pessetes; això realment
pot ser l'anualitat financera d'un préstec important, préstec que
s'ha de traduir amb adquisició d'espais a Formentera, a Eivissa,
a Menorca i a Mallorca. No em facin dir ara el que hi ha a la
vista, perquè en aquest moment hi ha poques coses a la vista, és
una feina a emprendre però dins enguany volem firmar
escriptures d'uns certs espais importants en aquestes illes.

Respecte a inversió a parcs naturals, no he duit ara la
informació, però és agafar tots els grups dels quatre parcs,
quantificar, està definit, és analitzar les partides que realment
siguin executables per natura amb un exercici o amb dos i que
tengui un rendiment futur i apreciar-les. Per exemple l'Albufera
de Muro, tot el tema de defensa respecte a àrea humida es farà
en dos anys; tot el tema de millora d'accessos es farà en un any;
tot el tema d'acabament d'infraestructura d'acollida es farà amb
un any; el parc de Mondragó, tot el tema de depuració es fa des
de ja i es farà amb un any; tot el tema de millora d'acollida es
farà amb dos anys. És a dir, cada problema està tractat d'una
forma diferenciada en raó a certes dificultats operatives. 

Del Parc Nacional de Cabrera estam un poquet a
expenses de realment quin serà el futur d'aquest tema.
Tenim ja un primer esborrany que el Govern central ens ha
enviat respecte a la cogestió dels parcs nacionals, on es va
a un criteri d'una junta rectora mixta. Avui en dia no hi ha
hagut per desgràcia els contacte suficients per definir els
marcs financers de suport, però com a Govern balear un
parc com el de Cabrera farem el màxim esforç possible per
tirar endavant les operacions que siguin necessàries.

Quant a recursos hidràulics respecte a torrents, hi ha 130
milions de pessetes que s'apliquen al que és manteniment de
torrents; que n'hi ha 90 per a Mallorca, 20 i 20 Menorca i
Eivissa. Després hi ha un llistat que puja a 274 milions de
pessetes amb obres importants com puguin el torrent
d'Aumadrà, el torrent dels Revolts, el torrent de Petra a
Ariany, el torrent de Coma Freda, expropiacions a Manacor,
rectificació del torrent de Ca'n Barberà, expropiació del
torrent de Manacor, torrent de Muro, torrent de Sa Canaleta,
torrent de la Bassa, torrent de Son Granot, Santa Eulàlia,
torrent de Sa Cabana, etc.

Quant a ordenació del litoral, bé, em deixava qualque
cosa quant hidràuliques, perdoni. El consorci és important,
l'aportació se'n va d'una forma significativa, el Consorci
Badia de Palma: 250 milions de pessetes; el Consorci
d'Aigües de Badia d'Eivissa, 460 milions de pessetes, pens
recordar

(remor de veus)

... perdó, 251 Palma, 460 Eivissa i després una operació
que no és consorciada que és un conveni amb l'Ajuntament
de Palma per a Son Tugores, que poden ser 85 milions de
pessetes.

Quant a ordenació del litoral, el desglossament de
partides són aquests 25 milions de pessetes de capítol 6 són
20 milions d'assistència tècnica per a redacció de projectes
d'ordenació del litoral, més 5 milions de pessetes que van a
operacions de balisament, operacions que vénen
complicades per un problema de competències.

A nivell portuari hi ha dues partides, hi ha una partida
que és manteniment portuari, que són exactament 120
milions de pessetes; i després hi ha noves inversions, per
exemple, hi ha obres importants a Portocristo, 55 milions de
pessetes; a Sant Jordi a Mallorca, 15 milions de pessetes;
actuacions a Andratx, 5 milions; Port de Pollença, 10;
Ciutadella, 6 i 5, 11; a Sant Antoni una altra vegada una
inversió de 75 milions de pessetes. Això és el que hi ha
previst a nivell d'inversió Govern balear.
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Després hi ha una partida, quan anam a litoral, hi ha una
partida per adquirir i gestionar el biòtop Ferreret; serà adquirir
una finca a Tramuntana, on realment hi ha aquesta espècie i
està prevista aquesta actuació via, una part adquisició de
finques, 65 milions de pessetes, i una part que va al que és la
gestió d'aquesta àrea. La xifra de 266 milions de pessetes a
empreses privades, això tracta d'un tema de forestació, que va
ser un tema que l'altre dia vàrem venir aquí al Parlament a
explicar; suports de la Unió Europea, suports del Govern
central i del Govern balear, perquè finques agràries que deixin
la producció passin a forestació. Són ajudes que hi ha a la triple
modalitat d'implantació, manteniment inicial i cobertura de
rendes durant 20 anys.

Sefobasa quant a incendis no record bé la pregunta. El que
passa és que incendis té un grapat de components: té 420
milions de pessetes respecto a la campanya en si mateixa; té de
l'ordre de 60 milions de pessetes quant a assistència via radio
i comunicacions i després hi ha una suma de partides molt
important, que el seu conjunt puja tal vegada de l'ordre de 500
milions de pessetes, que s'aplica també a prevenció d'incendis,
perquè tot el tema de pistes rurals, tot el tema de tractaments
servícoles quant a neteja també és prevenció d'incendis.

I em deix un tema que ara no record exactament, que eren
94 milions de pessetes a proveïment d'aigua, m'ha dit vostè Sr.
Diputat, que no record? A torrents? Perdó.

Idò, no és empreses privades, perdoni Sr. Diputat, és el
conveni que tenim avui en dia amb l'Institut Tècnico Geológico-
Minero als efectes d'assistència tècnica amb la cooperació pel
que és controls d'aqüífers, contaminació, etc. M'excusi, ara, no
ve aquesta partida enlloc. Això és tot, en definitiva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Triay, té vostè la paraula en torn
de rèplica.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, bé, més que rèplica per insistir en algunes xifres. Bé,
efectivament, jo li he dit que al programa d'infraestructures i
recursos hidràulics, 94 milions a empreses no societàries, no
empreses privades.

Bé, li voldria insistir en una qüestió que no em queda clara,
i és a 31 de desembre del 97 ja no hi quedaran més obres de
reposició en matèria de depuradores o hi quedaran estacions
depuradores d'aigües residuals que encara no s'hauran amb
anterioritat. Aquesta és una qüestió, després n'hi plantejaré
alguna més.

Després, en matèria de residus insistir que aquests convenis
que es puguin fer amb el Govern, amb l'Administració central,
tant en matèria de residus tòxics i perillosos com en matèria de
recuperació d'abocadors, hauran de tenir una cofinançació per
part de la Comunitat Autònoma que no apareix detallada en
aquest pressupost, que no apareix en cap partida ni tan sols
oberta.

I per últim, el tema Sefobasa, crec que no se'ns dóna una
informació suficient sobre quines són les partides a cada un
dels quatre programes que Sefobasa, pens, quines són les
dotacions econòmiques a cada una de les quatre àrees o àrea
de quatre programes que pensa dur endavant; i, en
particular, hi ha un reconeixement aquí, inversions reals,
que hi ha un augment substancial a la partida d'investigació
i desenvolupament. Jo li demanaria a veure quina és la
quantia actual, no la diferència, la quantia actual
d'investigació i desenvolupament per part de Sefobasa o de
l'empresa pública que substitueixi Sefobasa i a què es
destinarà.

I per la resta, donar-li les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té vostè la paraula. Sr. Triay, vol fer el favor de pitjar el
botonet? Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ TERRITORIAL I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Molt bé, a 31-12-97 d'obres de depuració
hi haurà en marxa possiblement l'execució d'obra de planta
depuradora de Llucmajor, el Palma I i el Palma II, que és un
conveni amb l'Estat que marcava un pla d'execució a cinc
anys. Després hi pot haver en curs qualque obra que iniciat
el 97 per problemes de gestió tengui dificultats de final
d'obra. Això és el que hi ha.

Per altra banda, hi haurà les plantes d'Inca i Manacor,
que són plantes que financia el Govern balear que executen
els ajuntaments, no obstant a Inca hi pot haver un canvi
d'actitud perquè hi ha x problemes determinats, on tal
vegada hi entrarà l'Ibasan fins i tot a executar aquesta obra.
És a dir que d'entrada el pla, perdó, evidentment Maó té un
pla d'execució un poquet més llarg perquè és una obra
important, una obra que significarà 1.000 milions de
pessetes rodones; i en aquest sentit es començarà aquesta
obra el més aviat possible i l'execució per terminis acabarà
dins l'any 98. Però pensam que no hi haurà cap obra que no
estigui contractada, a no ser, tal vegada, el que és interès
general respecte al Palma I i al Palma II que a finals de l'any
que ve no estigui iniciada.

Residus sòlids respecte del tema dels perillosos. Aquí el
que hi ha és que dins enguany la tasca, el convenir amb
l'Estat redactar els projectes i contractar-los. Pensam que
imputació de despesa realment el 97 ha de ser molt baixa si
és que n'hi ha. D'entrada voldríem localitzar aquests centres
de recollida unitària en el que són àrees molt definides, com
puguin ser Es Milà a Menorca, l'abocador que es faci a
Eivissa en el seu moment; i, per altra banda, Son Reus aquí
a Mallorca. El conveni serà un conveni per a enguany, dins
enguany hi haurà ja projectes tècnics a redactar a efectes de
tenir aquesta definició, contractar obres i els pagaments,
evidentment, es faran a l'any 98. Quant a abocadors un
poquet el mateix, també amb abocadors el que hem de fer
en particular a Mallorca és tirar endavant una política molt
seriosa el mateix dia que puguin quedar en desús, tema que
avui en dia encara per desgràcia no passa.
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Jo, Sr. President, donaria la paraula al Gerent de Sefobasa
perquè explicàs imputació de cost a cada programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el Gerent de Sefobasa, Sr. Carles Pizà i Alabern, té la
paraula.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE SEFOBASA (Carles
Pizà i Alabern):

Sí. Quant als programes a cada un d'ells o als apartats que
hem dit, hem dit campanya d'incendis 506 milions de pessetes;
àrees recreatives, refugis, compra de finques per fer refugis,
itineraris peatonals 90 milions de pessetes; finques públiques es
preveuen 60 milions de pessetes i parcs naturals 270 milions de
pessetes. El total puja a 931 milions de pessetes, que hem dit.

Quant a la partida d'investigació i desenvolupament, les
inversions previstes en aquesta partida són la millora de la capa
vegetal, l'augment de mitjans de prevenció i extinció forestal.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pizà, per favor, s'atraqui una miqueta més al
micròfon perquè no l'entenen.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE SEFOBASA (Carles
Pizà i Alabern):

Dir que, quant a la partida investigació i desenvolupament
que és exactament de 702.477.000 pessetes, les inversions
previstes per a aquesta partida són la millora de capa vegetal;
l'augment dels mitjans en la prevenció i extinció d'incendis
forestals, així com la repoblació i adequació de camins i tot
això constitueix un patrimoni social i la seva conservació i
manteniment, com tots sabem. I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Pizà. Sr. Conseller, si vol continuar fent ús de la
paraula. No, ha acabat?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltíssimes gràcies, he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari del
Partit Popular, té la paraula el Diputat Sr. Avel•lí
Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per agrair la
presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l'han
acompanyat de la Secretaria General Tècnica, de l'Ibasan,
Ibagua i Sefobasa. Hem seguit amb interès les explicacions
del desglossament pressupostari de la seva conselleria i
creim que de la manera que l'ha exposat en fa una aplicació
pressupostària correcta i responsable de cara al futur, donant
aquesta primacia, ja anunciada en el seu moment pel
President del Govern, entorn als temes mediambientals a les
nostres illes.

Especialment interessant ens ha semblat i ens sembla
que projectes de l'Ibasan, la continuació d'ells, sobretot en
matèria de depuració tant en despesa d'infraestructura com
en terciària i que, efectivament, ens sembla positiu que en
temes de terciària es faci en base a unes demandes i no de
forma indiscriminada, ens sembla interessant. També creim
positiu potenciar l'Ibagua amb l'augment de competències
i a Sefobasa, tot i que es vagi transformant amb un institut,
creim que l'activitat que ha duit fins ara ha estat força
positiva i també aquest nou enfocament cap a l'institut ens
sembla del tot encertat.

També encoratjar-lo, des del Grup Popular, que amb
punts tan importants i ben dotats pressupostàriament es
continuï fent i es comenci a fer una política molt important
per a les nostres illes dins del marc del Parc d'Innovació
Tecnològica, dins la gestió de ports i molt especialment dins
aquest Pla Mirall.

Pel que fa a l'altra vessant, la vessant de territori, dir que
tendrà tot el nostre suport en temes de gestió de medi
natural i ordenació de litoral; i en temes de medi natural ens
sembla molt lloable l'exposició sobre espais protegits i parcs
naturals, a més d'aquest decret de delimitació d'Aneis que
creim important.

Per acabar, agrair al conseller aquesta visió global que
ens ha donat durant tot el seu discurs, aquest tarannà on ha
inclòs de forma indistinta totes les Illes Balears, amb aquest
respecte cap a totes elles. Lamentar que algun dels
representants de l'oposició sembla que de vegades les illes
no són vàries, sinó només una, i dir, per tant, que tendrà tot
el suport del Grup Parlamentari Popular durant aquest any
97 per dur a terme tota aquesta projecció pressupostària.

I res més,conseller. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Moltíssimes gràcies, agraït.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només em queda
agrair la presència de l'Hble. Conseller i la dels alts càrrecs que
l'han acompanyat; i hem acabat amb aquesta compareixença
totes les compareixences sol•licitades pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que feia referència
als pressuposts per al 1997.

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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