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EL SR. PRESIDENT:

Srs. Conseller i alts càrrecs. Comença la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a 1998.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, del Sr. Secretari
General Tècnic, del Sr. Director General d' d'Ordenació
Territorial, de la Sra. Directora General de Règim Hidràulic,
del Sr. Director General de Costes i Ports, del Sr. Director
General de Medi Ambient, del Sr. Gerent d'IBANAT; del Sr.
Gerent d'IBASAN i del Sr. Gerent d'IBAGUA, en relació al
projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1998 (RGE núm. 5644/97).

Passam, doncs, a la compareixença de l'Hble. Conseller de
Medi Ambient, Sr. Miquel Ramis i Socias, acompanyat dels
següents alts càrrecs: Bernardo Salvà, Secretari General Tècnic;
Lluís Alemany Mir, Director General d'Ordenació Territorial,
Catalina Terrassa i Crespí, Directora General de Règim
Hidràulic; Alejandro Lacour García, Director General de Costes
i Ports; Miquel Vidal Vidal, Director General de Medi
Ambient; Carlos Pizá Alabern, Gerent d'Ibanat; Gabriel de
Juan, Gerent d'Ibasan i Josep Antoni Fayas, Gerent d'Ibagua. 

La compareixença és per tal d'explicar els pressuposts de la
seva Conselleria.

En primer lloc, té la paraula l'Hble. Conseller de Medi
Ambient, Miquel Ramis i Socias. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Òbviament,
avui tractarem d'esbrinar, d'explicar uns pressuposts
continuïstes amb la línia política que continua mantenint la
Conselleria de Medi Ambient i el seu anterior titular, Sr.
Bartomeu Reus, perquè, òbviament, el fet de canviar les
persones no canvia les línies polítiques. Canvia la gestió,
s'incorpora el talant o s'incorporar la manera de fer feina
d'una persona, però no canvien les línies polítiques.

Tots vostès coneixen que l'actual Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral es va crear per
una ordre de presidència de la Comunitat Autònoma de dia
18 de juny de 1996, i la seva estructura, que pràcticament no
ha variat, respon a un esquema de funcions orgàniques que
jo, molt breument -només el citaré-, perquè tots vostès ho
tenen en la memòria, quin és l'esquema quant a contingut
funcional de l'organigrama de la Conselleria i, per tant, no
fa falta fer-hi incidència.

Hi ha una secretaria general tècnica, una direcció general
de territori i urbanisme, direcció general de costes i litoral,
direcció general de medi ambient, que té adscrita l'empresa
pública Institut Balear de la Naturalesa, i la direcció general
de règim hidràulic, amb les empreses públiques Institut
Balear de l'Aigua i Institut Balear de Sanejament.

És, lògicament, l'equip de persones que són aquí
presents, i que pretenem que intervenguin i entrin en
l'especificació del seu pressupost, de la part del pressupost
que els toca, perquè des de la Conselleria de Medi Ambient,
amb l'importantíssim nivell de gestió que s'està
desenvolupant -pensam nosaltres-, pensam que fa falta que
hi hagi un equip humà tan complet com el que avui és aquí
per presentar-se.

Per tant, el fet que avui hi hagi aquí vuit alts càrrecs, a
més del Conseller, presentant aquests pressuposts, respon a
això precisament, a intentar tractar de transmetre que el
nivell de gestió que duu la Conselleria és molt important i
que, per tant, es necessita un equip humà d'aquesta
importància.

En aquest sentit, i com a Conseller, simplement com a
coordinador d'aquest bon equip humà, tractaré d'esbrinar -i
tractaré de fer-ho molt breument- quines són les grans línies
mestres, les grans línies polítiques que corresponen a la
meva Conselleria per a l'any 98. Crec que marcar aquestes
línies i fer el seguiment de les mateixes, òbviament, són la
meva principal responsabilitat, i serà la de cada director
general, de cada gerent d'empresa pública, fer el seguiment,
com els deia abans, concret, específic de la seva pròpia àrea.
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Coneguda aquesta estructura funcional i orgànica per vostès,
seguint aquesta estructura, facem una mica de referència a
cadascuna d'aquestes àrees, a cadascuna d'aquestes seccions de
la Conselleria de Medi Ambient.

Començant per la Secretaria General Tècnica, hem de dir
que, bàsicament, i de cara a l'any 98, la seva actuació se centra
en dos grans camps: la cobertura dels serveis comuns de la
Conselleria, dels serveis que, d'alguna manera, afecten
indistintament distintes direccions generals, que té una partida
adscrita, en números globals, de 556 milions de pessetes.
Després, l'altre gran camp d'actuació és l'execució i seguiment
del Pla Mirall-Conselleria de Medi Ambient, és a dir, municipis
no turístics i el que no té a veure amb façanes. Hi ha una partida
pressupostada de 1.834 milions de pessetes per dur endavant
aquesta gestió.

Passant a la direcció general d'ordenació del territori,
m'agradaria fer-los arribar els set punts que, d'alguna manera,
són les línies mestres que, des de la Conselleria, volem
impulsar dins aquest camp concret. Directrius d'ordenació del
territori: s'han presentat i, lògicament hi ha un tràmit molt
important per dur-les endavant, fins a la seva -esper- aprovació
parlamentària. Aquesta és una prioritat absoluta de la
Conselleria, de la direcció general del territori.

Modificació del pla de residus sòlids urbans: tot el que fa
referència a les accions de transferència, adaptació a la llei
d'enllaços i embalatges, introducció del reciclatge i
compostatge, el tractament, en una paraula, del 100% dels
residus que es produeixen en aquesta Comunitat. Segona gran
prioritat.

Desenvolupament reglamentari de la llei del sòl rústica.
Tercera gran prioritat. Llei del sòl balear. Quarta gran prioritat.
Plans territorials de Mallorca: el pla, el Raiguer, el pla del
Nord, badia de Palma, sub llevant, tramuntana. Menorca i
Eivissa.

Plans d'ordenació del medi natural a les distintes illes, amb
especial incidència a l'illa de Menorca, on estan aprovats
inicialment, i hem de continuar endavant.

Per acabar aquesta direcció general, especial menció al
programa europeu Ecotur, Ecotur instal•lacions, Ecotur
destinacions, que, d'alguna manera -crec- marcaran una fita
dins la col•laboració entre les empreses privades i les
institucions, a nivell municipal, amb el Govern. Dins aquest
programa, tractam de trobar un suport, des d'Europa, que doni
un suport europeu, un suport important a les nostres
instal•lacions dins els propis mercats emissors. Aquesta
direcció general té una partida global de 693 milions de
pessetes.

La direcció de costes i litorals, dues prioritats bàsiques, no
més: la gestió del litoral balear i la recepció de les noves
competències de l'administració central, que vendrà donada per
la llei de costes. Faig referència a temes tan importants com
l'autorització de les concessions temporals a les nostres platges,
les edificacions del servei de platges, o el cobrament del que
fins ara ha estat un cànon per a ocupació de platges. Hi ha, en
aquests moments, una partida de 35 milions de pessetes, per
gestionar aquest tema, que, lògicament, es veurà matisada pel
nivell de competències que es transfereixin i la dotació
pressupostària que vengui amb aquestes.

L'altre gran tema de la direcció general de costes i litoral,
òbviament, és la gestió dels ports de la xarxa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. M'agradaria fer,
dins aquest apartat, especial esment a quatre punts, que és
on hem de fer, d'alguna manera, una feina especial: la badia
de Fornells, el port de Ciutadella, el port de Sóller, i el
tractament d'aquells ports que, en aquests moments,
continuen essent de l'administració central però que són
susceptibles de recuperar per a la gestió de la Comunitat
Autònoma. Em referesc, lògicament, al port d'Alcúdia i a La
Sabina, de Formentera. Hi ha una partida de 458 milions
pessetes per fer front a aquesta responsabilitat.

Lògicament, dins la direcció general de costes no puc
deixar de fer menció especial al que fa referència a
l'actualització i seguiment de les concessions
administratives portuàries on, en aquests moments, s'està
fent una important labor.

Direcció general de Medi Ambient: aquí, i a través de
l'empresa Ibanat, es donarà prioritat als següents camps
d'actuació: hi ha un pla de millora i ampliació de la xarxa
d'àrees recreatives del Govern. Hi ha una previsió
aproximada d'uns 300 milions de pessetes, i es pretén tractar
d'acostar, de crear noves àrees recreatives per als ciutadans
de la nostra Comunitat, millorar les que existeixen i crear-ne
de noves.

Adquisició de patrimoni natural -em referesc a finques-
a les illes de Formentera i Menorca i no descartam, en
absolut, actuacions en aquest sentit a Mallorca i a Eivissa,
encara que de moment no hi ha partides pressupostàries
previstes en aquest sentit. Lògicament tota la gestió dels
parcs naturals públics de la Comunitat Autònoma, on hi ha
prevista una inversió de 190 milions de pessetes.
Lògicament, també, i dins la línia d'actuació de l'Ibanat,
com ha estat norma durant els darrers anys -i jo diria que
amb molt èxit- hi ha tot el que fa referència a la campanya
contra incendis de l'any 98 amb un pressupost aproximat
d'uns 350 milions de pessetes.

Apart, i gestionat directament per la pròpia direcció
general tenim tot el que fa referència al que, tal vegada, són
plantejaments polítics: la definició de la figura del parc
natural balear, contraposant-lo al que és el pla natural típic.
Fer possible el respecte a la propietat privada, amb el seu ús
públic -òbviament estic pensant en la Serra de Tramuntana
o en altres zones, on també seria possible fer-ho-, és una de
les figures que, des d'aquesta direcció general, volem
impulsar i posar en marxa.

A més, continuarà la línia oberta en els temes d'educació
ambiental, conservació de la natura i gestió dels programes
europeus Life. Enguany acabam Es Ferraret, i continuarem
el tema de Cufinus. Hi ha una partida global, dins la pròpia
direcció general, de 1.556 milions de pessetes.
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Per acabar les direccions generals, queda la direcció general
de règim hidràulic. Aquesta està exercint tres tipus de
competència molt concrets: a través de l'IBASAN continuarà i
es reforçarà la política de sanejament d'aigües residuals. Hi ha
una partida de 5.497 milions de pessetes, que es manifesta -i és
important que vostès sàpiguen això- insuficient per fer..., bé
s'està mostrant suficient però no està suficientment ben dotada
a través del cànon d'aigua, que només són 4.200 milions de
pessetes, per dur endavant aquesta manteniment. És a dir, des
de la Conselleria estam finançant la diferència per fer el
sanejament de les aigües a les nostres illes. Gastam 5.500
milions de pessetes quan, des del cànon, en vénen 4.200. És una
feina que assumim, i pensam que hem de continuar dins aquesta
línia.

Un altre gran camp d'actuació, i a través d'Ibagua és el
subministrament, el proveïment d'aigües als diferents nuclis
urbans de la nostra Comunitat Autònoma, amb una partida
assignada de 571 milions de pessetes i, mitjançant les figures
del consorci ajudam, dotam tots aquells nuclis urbans que així
ho demanen, d'un subministrament important, estable, d'aigua
potable.

El tercer grup de competències és el que exerceix
directament la direcció general, i que fa referència a
infraestructures hidràuliques, domini públic hidràulic i règim de
les aigües brutes. Compta amb una partida de 1.343 milions de
pessetes.

Dins aquesta direcció, d'alt contingut polític, les línies
polítiques que m'agradaria remarcar són les següents: els
tractaments terciaris i reutilització d'aigües. D'una manera
definitiva ja, i hem començat a fer-hi un poc de feina,
apostarem per tot el que és inversió en tractament terciari i
reutilització d'aigües.

Segon: tractament de fangs de depuradores per aconseguir
una utilització racional d'aquests fangs. Tercer: continuar i
aconseguir el compliment dels convenis que existeixen en
aquests moments amb l'administració central, amb importants
inversions, que estan congelades, en aquests moments, en
matèria de règim hidrològic.

Quart: presentació, dins el mes de març, abril o maig, dins
aquestes dates, del pla hidrològic de les Illes Balears,
instrument que ha de servir, en un futur, per planificar, encara
millor, el nostre subministrament d'aigua a tota la Comunitat.

M'agradaria destacar, per acabar, tres actuacions que, per la
seva importància, i a pesar que siguin actuacions concretes,
dins el camp del règim hidrològic, jo crec que val la pena fer-hi
esment: em referesc, lògicament, a l'actuació de la dessaladora
de la badia de Palma. Dins l'any 98 hi ha prevists 2.500 milions
de pessetes, més 200 que estan dins l'any 97, que representen,
més o manco, un 60 o un 65% de la inversió total que s'ha de
fer. Dins l'any 98 ja hi serà. Existeix un compromís, per part de
l'empresa que l'ha d'executar, de tenir aquestes obres acabades
dins l'any 98 o principis del 99.

També em vull referir, lògicament, al desviament del
torrent de Manacor, una obra llargament esperada i que, per
fi, amb el pressupost serà una realitat.

Per acabar, una inversió molt important en tema de
torrents, manteniment de torrents, amb 211 milions de
pessetes, més 120 milions per al tema exclusiu del
manteniment. Són les tres obres que m'agradaria destacar
dins règim hidràulic.

En conclusió, els presentam uns pressuposts, com els
deia abans, continuïstes, però no per ser continuïstes deixen
de ser uns pressuposts ambiciosos. Pensin, i així els ho
explicaran, que parlam d'uns pressuposts que, sense
pràcticament obrir noves línies polítiques, nous camps
d'actuació, han estat incrementats, respecte de l'any anterior,
en termes reals, no en termes formals, però sí en termes
reals, en un 17%. Crec que és un increment importantíssim
i que val la pena destacar-ho.

Per una altra banda, m'agradaria transmetre que estam
davant uns pressuposts que són molt realistes, possibilistes,
es poden executar. Crec que els executarem.

Així doncs, sense més dilació, passaré la paraula al
Secretari General Tècnic, perquè cadascun d'ells pugui
entrar en les especificacions del seu camp d'actuació.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Bernat Salvà,
Secretari General Tècnic de la Conselleria.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Bernat
Salvà):

Sres. i Srs. Diputats: l'estructura dels programes que
conformen els pressuposts de la Conselleria per a l'any 98
és idèntica a la de l'exercici anterior, amb una excepció, que
és que el programa parc Bit, que abans estava assignat a la
nostra Conselleria, com vostès saben, depèn actualment de
la Conselleria d'Economia i Hisenda.

A la memòria dels pressuposts figura una explicació
succinta de cadascun dels programes, així com la descripció
dels seus objectius. El pressupost de l'exercici 98 ascendeix
a una xifra global de 12.546 milions de pessetes, cosa que
suposa un increment, respecte de l'any anterior, d'un 3,1%
en números. Ara bé, hem de tenir en compte que es
produeixen una sèrie de modificacions econòmicament
substancials respecte de l'any anterior, que són les següents:
en primer lloc, la subvenció que es feia, l'any 97, en relació
al consorci badia de Palma, que era de 250 milions, amb
motiu de l'operació vaixell, enguany ja no es fa.
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La subvenció que es materialitzava a Tirme, via Consell
Insular de Mallorca, a efectes del pla de residus sòlids urbans
de 600 milions de pessetes, per al proper any ja no es
contempla, perquè enguany finalitza aquesta despesa.

També s'ha formalitzat un traspàs del subprograma de
forestació amb la Conselleria d'Agricultura, en virtut d'una
ordre de presidència, que va sortir fa una sèrie de mesos, i això
suposa uns 266 milions de pessetes menys.

Per altra banda, com ja he esmentat, el programa parc BIT
no contempla per a l'any 98, i això suposa una quantitat de 308
milions de pessetes. Tot això s'observa que, realment, hi ha un
creixement real de la Conselleria, com abans ha dit el
Conseller, d'aproximadament un 17%.

Una bona part d'aquest increment addicional l'absorbeix la
quantitat que el Govern destinarà al pla Mirall. L'any passat ja
hi havia una partida, però enguany se suplementa amb un
import de 1.600 milions de pessetes.

Pel que respecte al capítol 1 global de la Conselleria, es
produeix un increment d'un 2,3. Cal ressaltar que passen a la
Conselleria d'Agricultura, precisament per dur a terme el
programa de forestació. Per altra banda, desapareix l'assessor
que tenia la Conselleria, un dels dos assessors que tenia la
Conselleria, exactament el que estava assignat al parc Bit,
perquè aquest programa passa a presidència.

Quant al capítol 2, l'increment és d'un 2,1% respecte de l'any
anterior, i pel que respecte a la resta de capítols dels programes
de la secretaria general tècnica, s'ha de parlar, òbviament, del
pla Mirall. Es contempla una quantitat de 1.834 milions de
pessetes, dels quals n'hi ha assignats al capítol 6 1.600. Amb
bona tècnica pressupostària, aquesta quantitat s'hauria d'ubicar
en el capítol 7. Es tracta d'un error de quan vàrem fer
l'avantprojecte de pressuposts que vàrem remetre a la
Conselleria d'Hisenda, perquè en aquells moments encara no
teníem clar com formalitzaríem el pagament de certificacions.
Per tant, jo esper que, al llarg del tràmit parlamentari, o bé
s'haurà de fer una modificació de crèdit a principi d'any, aquests
1.600 milions de pessetes es traspassin al programa que toca, a
efectes de poder tirar endavant aquest programa.

Quant a xifres del pla Mirall, els he de dir que a la
Conselleria de Medi Ambient es varen presentar 700
sol•licituds. Una vegada analitzades per la Conselleria han
quedat reduïdes a 645, que contemplen un pressupost
d'inversions de 27.536 milions de pessetes. Una vegada
examinats els diferents projectes per la comissió establerta a
l'efecte es contempla una inversió que es pot subvencionar per
un import de 21.484 milions. Aplicats els percentatges que ha
d'assumir la Comunitat Autònoma en virtut dels percentatges
que assenyalen els propis decrets del pla Mirall, la subvenció
global corresponent a la Conselleria ascendirà a 10.993 milions
de pessetes.

Com vostès saben, hi ha un decret que preveu que
aquells ajuntaments que hagin sol•licitat inversions
superiors a 500 milions de pessetes, la Comunitat preveu
tramitar-los a través de consorcis, consorcis que,
teòricament, s'han d'endeutar -en aquests moments, la
Conselleria d'Hisenda negocia un préstec global per poder
afrontar aquesta inversió i, per altra banda, la resta de
municipis efectuaran els pagaments mitjançant el pagament
per part de la Conselleria del percentatge de les
certificacions corresponents de cara a l'ajuntament.

Quant a consorcis, i ja per acabar, les xifres d'inversió
són 22.283 milions de pessetes, la inversió subvencionable,
17.665, i la subvenció a què ha de fer front la Comunitat,
8.837. 

Quant a ajudes directes, o sigui, subvencions directes a
ajuntaments, la quantitat és la diferència de les xifres que
els he dit en primer lloc i aquestes segones, és a dir 5.245
d'inversió, 3.818 d'inversió subvencionable i la quantitat que
ha de subvencionar la Comunitat puja a 2.160 milions de
pessetes.

Després, si vostès volen conèixer els consorcis de què
forma part la Conselleria i les dades respecte de qualsevol
consorci en particular, per no avorrir-los en aquest moment
amb xifres, les tenc i les hi puc comentar amb posterioritat.

I ara, ja passaré la paraula al director general
d'Ordenació del Territori.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, té la paraula el Sr. Lluís Alemany i Mir,
director general d'Ordenació del Territori.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI (Lluís Alemany i Mir):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Vegem ràpidament les accions que estan
integrades dins les quatre àrees que depenen de la Direcció
General d'Ordenació del Territori. En primer lloc, la pròpia
àrea d'Ordenació del Territori, dividida en el que és
ordenació del territori i cartografia. 

A Ordenació del Territori, en el pressupost de l'any que
ve, s'hi destinen 99 milions que seran destinats bàsicament
a finalitzar aquells instruments que ja tenim en marxa, com
són les directrius, el Pla del Pla i el Pa de pedreres,
començar la redacció d'aquells plans territorials els criteris
dels quals varen ser aprovats al Parlament el seu dia, és a
dir, Menorca, Eivissa i Formentera, Raiguer i Serra de
Tramuntana, així com començar a recollir informació sobre
la resta dels plans territorials.
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Respecte de les aneis continuar i finalitzar segurament la
delimitació d'àrees naturals, a escala 1/5.000, i continuar
treballant com s'està fent, en la delimitació d'àrees naturals
d'alta protecció, també continuar amb el que és la planificació
o bé via decrets directes que (...) itineraris naturals o bé plans
especials o d'ordenació del medi natural. També és continua
creant aquesta base de dades d'ordenació del territori, en base
d'ús territorial, bàsicament que ja està en marxa.

Pel que es refereix a cartografia, hi dedicam l'any que ve 39
milions de pessetes i bàsicament és la creació d'un sistema únic
de cartografia per a totes les Illes Balears, en aquest sentit, una
de les accions principals que es vol fer és activar aquesta
comissió de cartografia en la qual volem incorporar tot el que
es dóna a entitats privades i públiques de tal manera que hi
pugui haver un únic sistema de cartografia i, per tant incentivar
la col•laboració amb totes les entitats.

Actualització continuada de la cartografia 1/5.000 que ja es
va actualitzant cada any, d'any en any, i la implantació d'un
sistema d'informació geogràfica sobre aquesta cartografia, és a
dir, qualificar amb informació sectorial aquesta cartografia que
tenim en marxa. Una altra de les accions importants és millorar
l'atenció al públic que tenim en aquest moment i sobretot en
creació de nous productes.

Referent al que és l'àrea d'urbanisme, per a l'any que ve
estan prevists 57 milions de pessetes, 48 d'aquests dins el
capítol 7 per subvencionar aquells ajuntaments que vulguin
adaptar la seva normativa. Per altra banda estan previstos 9
milions de pessetes per a l'elaboració de la Llei de sòl balear,
elaboració de reglamentació dependent de la Llei de sòl rústic,
i continuar amb els informes que té previst el Govern per a les
comissions d'urbanisme.

Respecte al Guia, està prevista una quantitat de 131 milions
de pessetes per a l'any que ve, dels quals són 20 milions
bàsicament per a l'elaboració del Pla energètic, també, amb
criteris aprovats pel Parlament, i després accions per fomentar
l'estalvi i eficiència energètics. En aquest sentit, també, dins el
que és el Pla d'estalvi energètic, estan prevists 211 milions, és
a dir, un creixement d'un 10% respecte d'enguany, a pesar que
enguany s'han pogut cobrir el cent per cent de les sol•licituds.

Dins l'àrea de qualitat ambiental, hi ha una previsió de 137
milions per a capítol 6, i 67 milions a capítol 7, són les línies
principals, el que són estudis ambientals, que inclouen el que
són elaboració d'informes propis de servici o de la Comissió
balear de medi ambient, manteniment de biblioteca i fer estudis
concrets i després el que és el programa Ecotur, un programa
suportat pel programa Life amb 50 milions i que, com s'ha dit
abans, té dues vertents, una Ecotur instal•lacions, és a dir,
aplicació a les instal•lacions hoteleres de sistemes de gestió
ambiental, i una altra, Ecotur destins, que el que vol és
metodologia per aplicar Agenda 21 a destinacions turístiques.

Referent a contaminació i residus, en principi estan
prevists 20 milions en el que és l'àrea de l'aigua, per anàlisi
de depuradora i per continuar amb aquests grups específics
que s'han creat de coordinació mediambiental, estic parlant
del Comalab, que la seva finalitat és coordinar laboratoris
del Govern i bàsicament laboratoris institucionals, i el
Labac, que la seva funció és una aproximació, tant en
laboratoris institucionals com privats, a l'hora de preses de
mostres, procediment d'anàlisis i interpretació de resultats.

Respecte de la qualitat de l'aire, estan prevists 10 milions
de pessetes per continuar amb les anàlisis d'emissions,
control també d'immissions i creació de bases de dades,
continuar amb el cens d'aquelles activitats potencialment
contaminadores de l'atmosfera i continuar amb les funcions,
amb un grup creat recentment per coordinar també
laboratoris que intervenen en l'anàlisi de qüestions
atmosfèriques. 

Referent a residus, el gran repte que tenim de cara a l'any
que ve, és afrontar tota la problemàtica de residus, o bé amb
accions concretes o bé amb planificació que tenguem en
marxa. Així, diverses accions estarien englobades
bàsicament a procurar una recollida selectiva i reciclatge
dels residus, continuaríem, i en principi es vol potenciar,
aquest grup de treball, interinsular que s'ha creat, com un
òrgan de coordinació, amb Govern, consells insulars, perquè
hi pugui haver una dinamització d'aquest organisme,
modificació, com ha dit el conseller del Pla de residus sòlids
urbans, elaboració del Pla de residus, i propiciar recollida
selectiva a través de, o bé convenis amb el Ministeri,
administracions locals, o bé convenis amb associacions
sectorials, podríem parlar així no sols de l'aplicació de llei
d'envasos i embalatges, sinó també d'altres tipus de residus,
com poden ser piles, olis, bengales, bateries, pneumàtics,
etc.

També subvencionar el transport de residus, sobretot
entre les illes menors cap a Mallorca o cap a la Península,
perquè les illes menors no tenen possibilitat de reciclar
aquests residus, i continuar bàsicament la creació de bases
de dades de residus i bases de dades també d'autoritzacions,
de sensors, de gestors de residus. 

Aquestes serien les accions, bàsicament, de la Direcció
General. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alemany. A continuació, té la
paraula la Sra. Catalina Terrassa i Crespí, directora general
de Règim Hidràulic.
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÈGIM
HIDRÀULIC (Catalina Terrassa i Crespí):

Gràcies, Sr. President. La Direcció General de Règim
Hidràulic té un pressupost total de despeses i d'inversió de
7.180 milions de pessetes, quantitat bastant elevada, però que
bàsicament té un pes molt específic el programa de sanejament.

El pressupost s'ha estructurat en tres programes d'actuació
com bé ha dit el conseller abans, el programa de proveïment
d'aigües, el programa de sanejament i el programa
d'infraestructures hidràuliques.

Dins el programa de proveïment d'aigües, amb un
pressupost global de 571 milions de pessetes, destinats a
contemplar la totalitat de totes aquelles actuacions necessàries
per garantir el subministrament d'aigua en alta a determinades
poblacions, ja sigui amb actuacions directes a través d'Ibagua,
obres d'emrgència, o ja sigui a través de constitució de diferents
consorcis. Dins aquest programa, per a capítol 4 hi ha
pressupostats 99 milions per a despeses corrents de
funcionament d'Ibagua i de diferents consorcis, 300 milions
dins capítol 6 que es destinaran bàsicament a la construcció
d'una artèria d'enllaç entre les plantes dessaladores d'Eivissa
capital i de Sant Antoni, per aconseguir una millora del
proveïment dels nuclis de la zona, i dins capítol 7, una partida
de 171 milions destinats a transferències, tant a Ibagua per a
obres d'emergència destinades a garantir proveïment d'aigua
potable d'aigua en alta, o transferències a consorcis, bé a
consorcis ja constituïts o a consorcis que es poguessin constituir
enguany. A consorcis ja constituïts o en funcionament hi ha el
consorci de Maó, Lloseta, Mercadal, Andratx, Sant Antoni,
Deià, Artà, Eivissa capital, Formentera i Banyalbufar.

Quant al programa de sanejament, amb la finalitat de
mantenir tota la política d'ampliació i millora de tota la xarxa
de sanejament d'aigües residuals, sobretot el que fa referència
a substitució i renovació de les depuradores ja existents i de les
instal•lacions ja existents, preveu i contempla el dret que tenen
els ajuntaments i les altres entitats públiques a ser
indemnitzades, a través del cànon de sanejament per costos de
conservació, manteniment i explotació de depuradores, així
com el dret a ser compensat per les inversions realitzades en
instal•lacions de depuradores i col•lectors de nova construcció.

El pressupost total d'inversió és previst en 5.497 milions de
pessetes, que, com també ha esmentat el conseller abans, no és
suficient que es nodreixi del cànon de sanejament, sinó que
necessita d'una inversió i una aportació especial dels
pressuposts propis de la Conselleria.

Dins aquesta gran partida hi ha 2.230 milions destinats a
despeses d'explotació de depuradores, ja siguin explotades
directament per Ibasan o explotades per ajuntaments o altres
entitats públiques, i 3.068 milions de pessetes destinats a
compensacions per a costos de construcció de noves
depuradores. En aquest cas, també, ja siguin construccions que
dugui a terme l'Ibasan i construccions que duguin a terme altres
ajuntaments o empreses públiques locals. Cal dir que dins
aquesta partida també hi ha una despesa prevista d'uns 90
milions de pessetes per al pagament de contribucions especials,
per a aquells casos que s'hagi suportat la construcció de les
depurades per contribucions especials.

I, en tercer lloc, en el programa d'infraestructura hidràulica,
programa destinat a la gestió del domini públic hidràulic
que inclou tant obres pròpies de manteniment, neteja i llits
dels torrents de les Balears, així com obres d'infraestructures
per canalitzacions i sanejament a nuclis urbans. El
pressupost d'aquest programa és de 1.058 milions de
pessetes, i s'ha de dir que dins aquest programa estan
prevists, pressupostats 50 milions de pessetes per al cost de
les expropiacions dels terrenys necessaris per fer el
desviament del torrent de Manacor, obres que correran a
càrrec de l'Administració de l'Estat però que el Govern va
assumir la responsabilitat d'aportar els terrenys necessaris,
381 milions destinats a inversions en torrents de Balears,
d'obres de conservació, manteniment i obres de llits, com a
complement a les obres que es va comprometre a assumir
l'Administració de l'Estat a través dels convenis signats amb
anterioritat, i 130 milions de pessetes destinats a
conservació de la xarxa hidràulica, obres simplement de
neteja i conservació puntual, 130 milions que es reparteixen
entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
en funció de les necessitats.

I, finalment, la partida de 300 milions de pessetes
destinada a capítol 7 a transferències als consells insulars
per l'aportació que fa el Govern en el pla d'obres i serveis,
relatives a obres en xarxes de proveïment i sanejament
d'aigua, amb una distribució de 200 milions de pessetes al
Consell Insular de Mallorca, i 50 milions a Menorca i 50 a
Eivissa i Formentera.

Això és, en resum, el pressupost de la direcció general
que m'agradaria que pogués ser completat en aquest
moment pels gerents de les dues empreses públiques que en
depenen, el Sr. Gabriel de Juan com a gerent d'Ibasan, i el
Sr. Josep Antoni Fayas, com a gerent d'Ibagua.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Terrassa. A continuació, té la paraula el Sr.
Gabriel de Juan, gerent d'Ibasan.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. El pressupost de
l'Ibasan que presentam té un muntant total de 5.460.869.960
pessetes. Respecte de l'any 97, aquest pressupost augmenta
en un 32%, la partida principal d'augment són les inversions
reals, aquestes inversions reals que se xifren en actuacions
per a l'any 98, es refereixen concretament a l'ampliació de
la depuradora d'Eivissa, a les plantes de compostatge de Sa
Pobla i l'ampliació de la de Felanitx, als terciaris de
Ciutadella sud, Sóller, Cala Rajada i Cala d'Or, a les
remodelacions i estacions d'impulsió del terme municipal
d'Andratx, de depuradores del terme d'Andratx, a les
depuradores del terme de Sant Joan d'Eivissa, Sant Joan i
Port de Sant Miquel, a l'ampliació de la depuradora de
Canyamel, a la depuradora de Pina, a les fosses sèptiques de
Formentera, a un col•lector de Valldemossa i a la
depuradora de Son Serra de Marina.
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La resta de les actuacions són finalitzar les que teníem
començades l'any 97, com per exemple la depuradora de Maó-
Es Castell, la de Campos, la de Santa Maria i els col•lectors de
Formentera.

A finals d'aquest any, ens resulta que hem de complir amb
el que prescriu la directiva europea 91-271 de l'any 71 recollida
al Reial Decret Llei 11 del 1995, de desembre del 1995, on diu
que totes les poblacions superiors a 10.000 habitants
equivalents que aboquin a zones sensibles, han de tenir, a més
d'un tractament secundari, un tractament terciari. Aquest
tractament terciari no és un tractament terciari de reutilització,
és un tractament terciari d'eliminació de nutrients, d'eliminació
de fosfats i de nitrats. Aquesta directiva obliga que l'any 1999,
dia 1 de gener del 99, estiguin acabats aquests tractaments, pel
que respecta a les Illes Balears, aquests tractaments seran
acabats excepte en el cas d'aquelles depuradores que depenguin
de les actuacions que ha de fer el Govern central, que
possiblement no arribarà a temps a algunes d'elles.

Un altre tema és el Pla de reutilització d'aigües, com els he
esmentat abans, hi ha quatre terciaris per poder reutilitzar les
aigües, en aquests moments els terciaris que estam fent són
aquells que demana el mercat, o sigui aquells que d'alguna
manera, perquè hi ha una demanda agrícola, hi ha una demanda
d'ocui, hi ha una demanda de reutilització, val la pena
escometre, els altres, seria absurd fer-hi un tractament terciari
per després tirar l'aigua a la mar. Els puc dir que enguany s'ha
fet una experiència pilot a Sóller i, a més del tractament
purament terciari, s'ha pres un tractament sanitari, i
pràcticament hem acabat el tractament a base de raigs UVA,
amb això podem aconseguir que amb un tractament terciari i
amb un tractament sanitari, l'aigua sigui utilitzable sense cap
risc, tant per regar jardins públics com per regar fins i tot
plantes que es puguin menjar crues.

Quant al tractament de fangs, en aquests moments
s'escometen tres plantes que són, l'ampliació de Felanitx, la de
compostatge de Sa Pobla i, per altra part, la d'Ariany que la du
a terme el Govern central.

Quant al pressupost, el pressupost de despeses, el capítol 1
de despeses de personal ha augmentat en un 5,12 per cent,
motivat per un 2,1% d'increment salarial i per la incorporació
d'un nou treballador per la quantitat de feina que du l'aplicació
de contractes a les administracions públiques, i la diferència de
nous triennis i la consegüent repercussió de la Seguretat Social.

Al capítol 2, de despeses corrents, arrendaments,
manteniment d'elements, material ordinari, altres
subministraments, comunicacions, primes d'assegurances,
tributs i despeses diverses, han baixat en un 0,72%. En les
despeses financeres, hem baixat també en un 9,45%, en les
inversions reals hem pujat amb un 78,94%, però cal tenir en
compte que aquestes inversions, com a inversions són reals,
però part d'elles van finançades al 80% pels fons de cohesió,
el que passa és que primer s'ha d'invertir i després s'ha de
recuperar.

Quant a la variació dels passius financers, estam en un
24,57% més que l'any passat.

Quant al pressupost de cobraments, tenim les
transferències corrents amb un manco 7,95% que correspon
al pagament d'interessos; els ingressos patrimonials que això
és l'ajust de l'autofinançació, és un ajust financer i no té cap
importància quant a inversions, després al capítol 6 tenim
les transferències de capital, que és la devolució dels
préstecs que amb aquesta sí que hem augmentat amb un
36,56%, i en la variació de passius financers del capítol 9,
que són els préstecs per a noves inversions, hem augmentat
en un 66, 67%.

Com deia al principi, el pressupost total ha augmentat
respecte al de l'any passat en un 32%.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. de Juan. A continuació, té la paraula el Sr.
Josep Antoni Fayas i Janer, gerent d'Ibagua.

EL SR. GERENT D'IBAGUA (Josep Antoni Fayas i
Janer):

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats.
Quant a l'Institut balear de l'Aigua, el pressupost que tenim
previst per a l'any que ve, per a l'exercici del 98, totalitza
una despesa, en números rodons, d'execució pròpia, de 206
milions, dels quals 78,6 corresponen a despeses de personal,
26,4 a despeses en béns corrents i serveis, a capítol 2, en
definitiva, i 100 milions a inversions reals pròpies.

Amb aquest equip de persones i amb aquesta despesa de
capítol 2, el que pretenem fer és, a més de gestionar aquesta
petita, relativament petita inversió de 100 milions de
pessetes, bastants altres coses com correspon als objectius,
a les missions i al que desenvolupa aquesta empresa.
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Com tots vostès, sens dubte saben, Ibagua, la feina que fa
Ibagua, es distribueix o es canalitza en pràcticament tres línies
o tres vessants. Una, el que podríem dir actuacions pròpies, que
és aquesta inversió de 100 milions de pessetes de capítol propi
i totes les altres activitats, d'estudis, de suport, de gestió, del
que ens demani la conselleria a través de la Direcció General de
Règim Hidràulic, suport a serveis i a accions de la pròpia
conselleria, o de la direcció general; per una altra banda, tot el
que és la feina que correspon a la gestió, a l'administració i a les
actuacions que ens comanen els consorcis d'aigües; els
consorcis d'aigües, per una banda, ens representen la feina
corresponent a administració i gestió dels propis consorcis, en
el seu vessant de gerència administrativa, de gerència
econòmica, etc., i també en el vessant de suport tècnic a tot el
que cada un d'aquests consorcis decideixen. Això vol dir
redacció de projectes tècnics, això vol dir direccions d'obra, de
les actuacions d'aquets consorcis van fent. I un altre tercer grup
d'actuació és tota la col•laboració i suport tècnic que fem en
relació amb les inversions que a les nostres illes, en particular,
en aquest cas, serà Mallorca, fa el Ministeri de Medi Ambient,
el Govern central, Mallorca, i qualque cosa a Eivissa.

Dels anys passats, tots vostès saben que s'han fet les
dessaladores de Formentera i la dessaladora de la badia de Sant
Antoni, que han estat inversions del Ministeri d'Obres
Públiques. A nosaltres, des d'aquí, ens ha correspost col•laborar
en la redacció dels projectes en el seu moment i fer després, a
més, la direcció tècnica d'aquestes obres.

Perquè es puguin fer una idea de la feina que això
representa, els podré dir que les inversions que el Ministeri de
Medi Ambient esperam que pugui materialitzar dins l'exercici
pròxim, les quals haurem de gestionar els serveis tècnics
d'Ibagua, són de l'ordre de 3.000 milions de pessetes,
possiblement 3.000 llargs. En això s'inclouen les obres de la
dessaladora de la badia de Palma, en això s'inclou un tram de
conducció de Sa Costera, del que serà la conducció de Sa
Costera en un futur, aprofitant les obres de les carretera que es
fa a la boca nord del túnel i l'àrea urbana, el municipi, perdó, el
casc urbà de Sóller, i uns 230 milions de pessetes que
corresponen a les..., tenen, com a denominació oficial, obres
complementàries de la instal•lació dessaladora de Sant Antoni,
concretades en un dipòsit de regulació de 8.000 metres cúbics
de capacitat i una artèria per conduir aquestes obres a la part del
terme municipal de Sant Josep que correspon a la badia de Sant
Antoni.

En resum, per tant, haurem de gestionar i fer direcció
tècnica d'aquests 3.000 llargs milions de pessetes, en
col•laboració o suport a la inversió del Ministeri de Medi
ambient del Govern central.

Quant als consorcis d'aigüa, en aquest moment tenim
constituïts els que ha citat la directora general, en total són vuit
(...) constituïts. D'aquests vuit, n'hi ha sis que ja tenen
inversions en marxa per valor, e números rodons, de 700
milions de pessetes, cosa que representa per a la Conselleria de
Medi ambient una aportació al pressupost de l'any que ve de
l'ordre de 20 milions de pessetes. Com saben, aquestes
inversions dels consorcis es fan mitjançant alteracions de
préstecs, que es financen normalment a un 50% per part de la
conselleria.

Tenim entre mans la constitució, possiblement de dos
consorcis més, un a Ferreries i un altre a sa Pobla, els quals
representaran una nova inversió, potser de l'ordre de 200,
300 milions de pessetes. Del vuit que hi havia constituïts ja,
he dit que hi havia obres fetes o en marxa a sis, i dels altres
dos estam en aquest moment estudiant, fent-ne els estudis
previs, quines series les actuacions a dur a terme. Això vol
dir que la gestió del total, vuit, possiblement deu, consorcis,
apart dels altres, ja n'hi ha dotze, si sumam el consorci de la
badia de Palma i el consorci d'Eivissa ciutat, que aquest
darrer és precisament el que maneja la dessaladora d'Eivissa
ciutat, tot això representa una càrrega de feina que, com
poden comprendre, exigeix realment tot l'equip, que tampoc
no és massa gros, que tenim a l'Ibagua.

Aquests són els grans trets d'actuació per part d'aquesta
empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fayas. A continuació, té la paraula el Sr.
Alejandro Lacour i García, director general de Costes i
Ports.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE COSTES I PORTS
(Alejandro Lacour i García):

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. La Dirección General de Costas y Puertos tiene
a su cargo dos servicios, el de costas y litoral y el de
servicio en puertos.

En materia de costas, las actuaciones van encaminadas
a la normativa y gestión de las competencias atribuidas por
la Ley de Costas, así como a la vigilancia y control de las
costas, a lo que la dirección general dedica cuatro celadores
para toda Baleares.

En materia de costas, se realizan las siguientes
funciones: La tramitación y resolución de las solicitudes de
autorización para efectuar obras o instalaciones en la zona
de servidumbre o en la zona de tránsito; la tramitación y
resolución de expediente de infracción cometida en la zona
de servidumbre de protección en la Ley de Costas, la
tramitación o resolución de expedientes de solicitud de
autorizaciones de vertidos, además de los informes que la
Demarcación de costas solicita a la dirección general, como
son las instalaciones de temporada de playas, las
concesiones y el dominio público marítimo-terrestres, los
deslindes o las autorizaciones que da la Demarcación de
costas; informamos, además, a todos los ayuntamientos y
particulares en todo lo referente a la Dirección General de
Costas. Hemos informado 54 expedientes de ayuntamientos
y 51 expedientes de particulares. en el año 98, esperamos
firmar un convenio de cooperación entre la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma ara la gestión integral
de la costa de las Islas Baleares, por lo que se ha creado una
comisión de seguimiento e información, definición de
estudios o proyectos que se vayan a realizar, para lo cual la
dirección general, en su capítulo seis, ha presupuestado 15
millones de pesetas, para la realización de planes de
ordenación del litoral, en colaboración con los
ayuntamientos.
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El presupuesto de Puertos en el año 98 ha sido
confeccionado para lograr una mejor explotación en los
servicios portuarios. La dirección general gestiona trece
puertos, catorce instalaciones menores, que representa un total
de 2.886 amarres. Además, tiene en gestión indirecta 28
concesiones administrativas de puertos deportivos. Tiene en su
capítulo seis una inversión de 300 millones de pesetas, las
cifras más relevantes de la cual es una dotación para el tren de
fondeo de la Colonia de Sant Jordi por 13 millones de pesetas;
el acondicionamiento del varadero y muelle de pasajeros de
Cala Rajada, 17 millones de pesetas; la construcción de un
pantalán en el puerto de Andratx, 30 millones de pesetas; el
edificio de servicios de Portocristo, 20 millones de pesetas; un
edificio de servicios en Ciutadella, 15 millones de pesetas; un
estudio de ordenación de la vía de Fornells, 11 millones de
pesetas, y la más importante, pantalán y (...) en el puerto de
Sant Antoni, 80 millones de pesetas. Además, tiene
presupuestados 79 millones para mantenimiento y 20 millones
para los gastos de limpieza. En total, el presupuesto de la
dirección general es de 315 millones. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lacour. A continuació, té la paraula el Sr.
Miquel Vidal i Vidal, director general de Medi Ambient.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDI AMBIENT
(Miquel Vidal i Vidal):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bones
tardes. La Direcció General de Medi Ambient té com a objectiu
primordial l'adequat manteniment del medi natural mitjançant
programes que garanteixin la biodiversitat, aquells que eviten
o minimitzen les agressions al medi natural i aquells que es
destinen a administrar els espais naturals protegits de les Illes
Balears. Dins aquest objectiu, ens trobam amb tes eixos bàsics,
que duran a terme la realització d'aquest objectiu.

El primer és l'educació i promoció ambiental. Aquest apartat
comprèn l'activitat de promoció i divulgació del medi natural
i, fonamentalment, els programes que incideixen en l'educació
mediambiental en els centres escolars. Som conscients que
l'educació ambiental comença des de petits, i d'aquí que la gran
major part de projectes comencin a nivell de les escoles. La
participació d'escolars en les activitats referides a medi natural,
el seu concurs mitjançant premis i incentius amb programes
divulgatius i la seva integració en programes de caràcter
europeu ha d'incidir en un major respecte al nostre entorn i a la
consolidació de pautes de comportament, vitals per al nostre
futur.

Els instruments que utilitzam per aconseguir aquestes
finalitats, tant a nivell d'educació ambiental com de
promoció, posen a l'abast de tots els organismes públics i
privats, de totes les institucions, campanyes i programes,
material didàctic elaborat per desenvolupar o per introduir
les problemàtiques ambientals. Les principals activitats que
durà a terme són les següents: El manteniment de totes les
campanyes d'educació ambiental, ja siguin escolars com
campanya de l'aigua, campanya de residus, d'avaluació
d'impacte ambiental, o ja sigui a nivell de medi natural, com
les campanyes de plantació d'alzines o de control de la
processionària o, fins i tot, el mateix programa COSUAS.
L'elaboració de campanyes de biodiversitat, el manteniment
i l'ampliació de les activitats destinades a fomentar el
coneixement i la consciència cap al manteniment del medi
ambient.

Aquest servei té un pressupost de 25 milions de pessetes.

L'altre punt important és el que fa referència al parc
natural, a les àrees recreatives i a les finques públiques.
L'objectiu consisteix bàsicament en dur a terme els
programes del parc natural destinats a la seva conservació
i a la seva millora, mitjançant tots els organismes que ja
regulen els parcs naturals, dur a terme els plans anuals, els
plans rectors d'ús i gestió i l'eficàcia en l'esperit de la seva
biodiversitat. L'objectiu, per tant, serà el manteniment, la
conservació i la millora dels parcs naturals, les àrees
recreatives, els itineraris i els refugis.

I finalment el tercer eix, que és el de la conservació del
medi natural, en aquest es concreten dues línies substancials
d'actuació. Per una part, les actuacions destinades a minorar
els efectes de degradació del medi natural, bàsicament
consisteixen en la lluita contra els incendis forestals
mitjançant campanyes de prevenció i de contractació dels
mitjans complementaris necessaris per possibilitar una
intervenció cada vegada més ràpida. També dins aquest
programa es pretén l'estudi de la biodiversitat mitjançant
línies de protecció de les espècies amenaçades, de creació
d'hàbitats específics per assegurar la seva conservació i, així
mateix, actuacions específiques per contrarestar l'extensió
d'espècies invasores que minven considerablement el
desenvolupament de les espècies autòctones.

Les actuacions de protecció són bàsicament dues: La
lluita contra incendis forestals i la lluita contra l'erossió.
Ambdues persegueixen la protecció i conservació del sòl, de
les masses forestals i dels recursos hídrics, així mateix es
contempla la restauració de terrenys degradats com a
conseqüència d'incendis o d'altes causes.

La potenciació i la conservació de la biodiversitat inclou
la previsió de mesures i actuacions que garanteixen la
continuïtat de totes les formes de vida silvestres, la
promoció dels usos (...)ius, observació fotogràfica, la
conservació o millora d'hàbitats naturals i la recopilació i
facilitat d'ús de la informació rellevant de biodiversitat,
necessària per a la seva conservació.
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Els objectius, doncs, són: garantir la continuïtat  de totes les
formes de vida silvestre, la promoció dels usos no (...)ius, la
conservació d'hàbitats naturals i la recopilació d'inforamció
rellevant de biodiversitat, que inclou el control demogràfic
d'espècies conflictives, tant animals com vegetals.

Cal destacar dins aquest programa, que aquest any ha
finalitzat un programa europeu que teníem concedit fa cinc
anys per la Unió Europea, amb finançament del 50%, que era
el programa Life Ferreret. Aquest programa ha acabat o, més
ben dit, acaba dia 31 de desembre d'enguany, amb el
compliment de tots els objectius que vàrem marcar al principi,
quan sol•licitàrem aquest programa.

Igualment, cal dir que el pressupost d'aquest apartat és de
907 milions de pessetes i que la part que afecta a la zona 5B de
les Balears es de 278 milions de pessetes. Així, també vàrem
demanar aquest any a Brussel•les un altre programa Life, el
qual aquests dies ens ha vengut concedit; aquest Life és el del
pofinus i el cowan, o, així com es coneix aquesta espècie a
Eivissa i Formentera, virot, i aquí, a Mallorca, es coneix com
a baldritja. Aquest programa es desenvoluparà al llarg de cinc
anys i té un pressupost, ja acceptat per la Unió Europea, de 495
milions de pessetes, aproximadament.

Bàsicament, aquestes són les línies que durem a terme
enguany des d'aquesta direcció. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. A continuació, té la paraula el Sr. Carles
Pizà Alabern, gerent d'Ibanat.

EL SR. GERENT D'IBANAT (Carles Pizà i Alabern):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bones tardes.
L'Institut Balear de la Naturalesa, que depèn de la Conselleria
de Medi Ambient, està adscrita a la Direcció General de Medi
Ambient, per les funcions que té comanades al seu decret de
creació, s'organitza en dos blocs de gestió tècnica i un de gestió
administrativa, seguint l'estructura que té la Direcció General
de Medi Ambient.

Per un costat, la Direcció General de Medi Ambient té el
Servei de promoció i educació ambiental, a l'institu això es
denomina la coordinació de medi natural, i compta amb dos
programes, el e parcs naturals i el d'àrees recreatives i finques
públiques.

A l'altre costat, aquí on la Direcció General de Medi
Ambient té el Servei de conservació de la naturalesa, l'institut
té la coordinació del serveis tècnics, que també compta amb dos
programes, que són el programa de gestió forestal i la
campanya contra incendis forestals.

Així mateix, comptam també amb un tercer bloc, que és
l'administratiu,que és el que desenvolupa el servei administratiu
i burocràtic de l'institut.

El pressupost, segons l'organització descrita, es
distribuirà de la següent manera:

En el primer bloc, la coordinació de medi natural, es
gastarà en parcs naturals, en l'ús públic, 35.489.191
pessetes; en manteniment i vigilància, 45.908.147  pessetes.
Això suma un total de 81.397.000 pessetes.

En el segon bloc de medi natural, que és on s'han adscrit
les àrees recreatives, finques públiques i itineraris per a
vianants, refugis i escola de natura, hi ha previst, en àrees
recreatives, una despesa de 56.087.772 pessetes; en finques
públiques i itineraris, refugis i escola de natura, 43.108.000
pessetes.

El segon bloc, que hem dit que era el de coordinació de
serveis tècnics, té un pressupost global de 600.622.000
pessetes. En el subapartat a), de gestió forestal, s'hi gastaran
276.622.000 pessetes de la següent manera: Hi ha un
subprograma encaminat a la millora de la infraestructura
contra incendis forestals, que comprèn tallafocs, faixes
auxiliars, estassades, camins forestals, etc., amb un
pressupost de 140 milions de pessetes. Per un altre costat, hi
ha un altre subprograma encaminat a la millora forestal
quant a repoblacions, estassades, tancaments, etc., amb un
pressupost que puja a 136 milions de pessetes. I finalment,
l'altre subprograma de la coordinació de serveis tècnics, que
és l'altre programa de coordinació, dedicat exclusivament a
la campanya d'extinció d'incedi forestal,amb un pressupost
que puja, com ha dit el conseller, a 350 milions de pessetes.

Paral•lelament, i com ha suggerit el conseller, existeix
un pla d'endeutament susceptible de ser incrementat en cas
necessari que contempla l'adquisició i ampliació de les àrees
recreatives; adquisició de terreny públic a Formentera, a
Menorca i, possiblement a Mallorca; un pla d'inversió i
millores per dur a terme els plans d'ús i gestió dels parcs
naturals.

Per finançar aquestes operacions d'endeutament, es
preveu en el pressupost una partida de despesa financera
que puja a 59.905.000 pessetes.

Dit tot això, la despesa de pressupost de l'Ibanat de 1998
serà la següent:

Despesa de personal, 146.099.000 pessetes. Despesa de
compra de béns i serveis, 35.489.000 pessetes. Despeses
financeres, 59.905.000 pessetes. Inversions reals,
821.256.000 pessetes.

El total del pressupost puja a 1.062.749.000 pessetes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pizà. Ha acabat, Sr. Conseller?
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Sí, Sr. President. únicament he de dir que, tal vegada,
aquesta llarga exposició del que és la Conselleria de Medi
Ambient es correspon precisament amb això, amb el que és
realment la Conselleria de Medi Ambient.

He de reiterar un poc les paraules amb què acabava la meva
exposició. És una conselleria on hi ha un nivell de gestió
importantíssim. Crec que ha quedat òbviament demostrat, i crec
que en aquest sentit es fa necessari aquest equip humà que avui
és aquí, es fa necessari que fos aquí i que fes aquesta exposició.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moles gràcies. Sr. Conseller.

Acabada l'exposició del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que
l'acompanyen, jo deman als portaveus dels distints grups
parlamentaris si desitgen fer una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Cinc minuts? D'acord. D'aquí a cinc minuts
recomençarà la sessió.

Recomença la sessió. Entram en el torn de formulació de
preguntes o observacions per part dels diferents grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré anar una mica aviat
per així poder plantejar el major nombre d'observacions i
preguntes.

La primera, no estam d'acord amb aquesta màgia numèrica
que s'aplica per arribar a la conclusió que el pressupost de la
conselleria s'incrementa en un 17%. Es pot detreure del
pressupostat en el 97 el tema del parc BIT i el tema de la
repoblament, si passen a altres conselleries, però atès que la
política de residus i la política hidràulica romanen dins la
Conselleria de Medi ambient, lògicament les despeses en tema
d'operació vaixell i en tema d'incineradora de Mallorca, podrien
ser perfectament utilitzades amb altres objectius l'any 98, i, per
tant, s'han de comptabilitzar com a doblers; en definitiva, es
perden, i minven aquest pretès 17% d'increment del pressupost
de la conselleria.

Respecte del  tema de la política hidràulica, bé, hi ha una
observació petita a fer a la pàgina 406 de la memòria. Jo en
llevaria això de "les mancances de subministrament d'aigua a
la badia de Palma durant els darrers anys estan en part
superades per la millora de les expectatives de les obres com la
dessaladora de Palma i Sa Costera". Home, les expectatives,
que se sàpiga, encara no han donat ni un litre d'aigua enlloc, ni
aquí ni a qualsevol banda, allò que millorarà les mancances de
subministrament serà quan això comenci, en tot cas, a
funcionar, però no, evidentment, les expectatives, com aquí es
diu. És una petita observació, no té major importància.

De la informació que s'ha donat, efectivament, pels
responsables d'Ibagua, es deia que hi havia uns 3.000
milions entre dessaladora de Palma, dessaladora de Sant
Antoni i Sa Costera, és així? El tema de com es desglossava
entre les diferents obres no m'ha quedat clar, i m'agradaria
que es pogués aclarir.

Quant al tema de l'Ibasan, m'agradaria saber com estam
quant a reutilització d'aigua, és a dir, quins nivells hem
assolit quant a la reutilització d'aigua i quins objectius ens
hem plantejat per a l'any 98. Sé que es posen recursos en
funció de la demanda, etc., però no som i on volem arribar
durant l'any 1998. Hi ha un important recurs a
l'endeutament, a nou endeutament, dins Ibasan, quin és el
deu te viu previst per Ibasan durant 1998, és a dir, quina és
la quantitat global.

M'agradaria també que s'anomenassin aquestes
depuradors que no arribaran a temps perquè ens adeqüem a
aquesta normativa 91-271, de les quals s'ha dit que estaven
gestionades per l'Administració de l'Estat, m'agradaria que
se'n fes la relació.

Una altra observació, més que una pregunta.
Evidentment, aquí hi ha moltes coses que, des del nostre
punt de vista, suposen una invasió de competències
municipals. No té sentit que, tot el que és cooperació
municipal cavalqui entre Consells i Govern de la Comunitat
Autònoma.

Per tant, des de -en pla petit- les ajudes al planejament
urbanístic al -més en gran- tema del pla Mirall pràcticament
en la seva totalitat no té cap tipus de sentit, des del nostre
punt de vista, que estigui en mans del Govern de la
Comunitat Autònoma.

Quant al tema de la planificació, nosaltres no veim clar,
en absolut, que es puguin abordar plans comarcals de l'illa
de Mallorca sense que hi hagi un pla insular de l'illa de
Mallorca, perfectament equiparable, en aquest cas, als que
sí s'han posat en marxa a Menorca i Eivissa, que permeti
abordar l'illa de Mallorca en la seva globalitat. Sembla
raonable fer un pla insular de Mallorca i, en
desenvolupament d'aquest pla, abordar els plans comarcals.

En qualsevol cas, hi ha una pregunta molt concreta: si el
Consell Insular de Mallorca promou la redacció d'un pla
territorial de Mallorca, d'acord amb els procediments
prevists a la pròpia llei d'ordenació del territori, podrà
comptar amb ajudes per part de la Conselleria per abordar
aquest mecanisme de planificació? És una pregunta molt
concreta.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 49 / 13 de novembre del 1997 1237

He vist que dins els objectius de la Conselleria també hi ha
l'elaboració dels plans d'ordenació del medi natural i els plans
especials de protecció. Estic content perquè aquests plans
estaven una mica en solfa, darrerament, per part de la
Conselleria, i m'agradaria saber si, realment, hi ha el
compromís, per part de la Conselleria, d'acabar totes les figures
d'aquestes característiques que es preveuen i que, en definitiva,
deriven de la llei d'espais naturals.

El tema del parc natural balear, a nosaltres, ens fa més por
que una pedregada aquesta figura. Ho hem dit 40 mil vegades,
ens sona molt malament el fet que hi hagi un parc balear que no
sigui com un parc natural normal, perquè ens sembla que serà
un parc natural pitjor que els parcs naturals normals. Tenim
molts dubtes que sigui un parc natural més proteccionista o amb
més garanties que els parcs naturals normal. Ens agradaria ser
normals, a aquest nivell. En tot cas, si es fa el parc natural
balear famós, afectarà els parcs existents? Modificarà l'status
dels parcs naturals existents? S'aplicarà aquesta figura a les
zones que la LEN preveu que siguin parcs i encara no ho són?
O s'aplicarà a altres zones? Ens agradaria una mica d'aclariment
i, sobretot, quan el parc natural balear -també nomenat
reuslandia en algun debat d'aquest Parlament- arriba, d'una
vegada, a tenir cara i ulls i es pot debatre tranquil•lament en
aquest Parlament. És a dir, quan es presentarà el parc natural
balear a l'opinió pública i a aquest Parlament?

En el tema de residus, efectivament, aquí s'ha parlat de
modificació de la normativa, s'ha parlat de recursos per
recollida selectiva i reciclatge, està bé. Quants? Quants recursos
per a recollida selectiva i reciclatge? Per exemple, si es
modifica la normativa -esperem que aviat- i es legalitza la
recollida selectiva i el reciclatge, bé el reciclatge, no la
recollida selectiva, per exemple, a l'illa de Mallorca, hi haurà o
no recursos per fer polítiques avançades en matèria de
reciclatge? Tal com a Mallorca, naturalment a Menorca o
Eivissa o Formentera.

Quant al tema d'adquisició de finques públiques, que s'ha
exposat dins el programa d'actuacions d'Ibanat, de l'Institut
Balear de la Naturalesa, es parla d'adquisició de finques a
Formentera, a Menorca, possiblement a Mallorca -però no
s'assegura-, però, la veritat, tal vegada és una mancança nostra
a l'hora d'analitzar els pressuposts, però no hem arribat a veure,
dins els pressuposts, aquestes quantitats de doblers i ens
agradaria, en qualsevol cas, un aclariment. És a dir, quins
recursos es pensen emprar en l'adquisició de finques sobre la
utilització d'aquests 806 milions de pessetes en recursos
immaterials que té previst Ibanat? És a dir, quin serà el
desenvolupament d'aquesta previsió pressupostària?

Una altra qüestió que ens interessa molt és saber si, en la
previsió d'un règim de co-gestió del parc marítim-terrestre de
Cabrera hi haurà recursos de la Conselleria i quants per millorar
una deficient -per a nosaltres- gestió del parc nacional marítim-
terrestre de Cabrera.

Una qüestió molt puntual: en el programa 514101 hi ha
un dels objectius o activitats, que és el balisament de
platges. Nosaltres pensam que és un objectiu que té
importància per temes de seguretat, perquè es produeixen
accidents, que probablement es podrien evitar, si les nostres
platges fossin convenientment balisades i, moltes vegades,
són accidents amb conseqüències mortals. Voldríem saber
quins recursos i quins objectius té plantejats la Conselleria
en aquesta qüestió.

Una altra qüestió de caràcter puntual, també, és que no
sabem si realment hi ha tanta confusió com ens sembla a
nosaltres en el programa 533101 i 533102, perquè els dos
programes, en la seva descripció d'activitats, n'hi ha
pràcticament una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou,
deu, que coincideixen a un programa i l'altre, des de la
publicació de l'ordre de vedes, fins a la senyalització de
vedats públics, repoblació de perdius, lluita contra espècies
invasores o conflictives... -els trobam repetits-, inventari o
banc de dades aplicat sobre vida silvestre... Els trobam
repetits en el 533101 i en el 533102. Tal vegada és una mala
lectura nostra, però, en qualsevol cas, ens agradaria que
se'ns aclarís aquest tema. 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 (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. Grosske. Tractaré d'actuar amb rigor i seguir
el mateix ordre que vostè.

Ha començat dient que no està d'acord amb l'increment
d'un 17% perquè hi ha actuacions que, si bé no estan
incloses dins els pressuposts, sí que hi podrien estar perquè
continuen essent competència d'aquesta Conselleria. Jo, en
aquest tema, hi estic d'acord. És obvi que l'abastiment
d'aigua o el tema del tractament dels residus continua essent
competència, la gestió, en aquest cas, és del Consell Insular
però l'ordenació del tractament de residus continua essent
competència de la Conselleria, però el fet és que no són dins
els pressuposts. Els pressuposts són qüestions
matemàtiques, i el fet és que aquestes dues partides no hi
són, i descomptant aquestes dues partides i fent el
percentatge l'increment és del 17%, amb independència que,
efectivament, la competència continuï essent d'aquesta
Conselleria.

Diu, per una altra banda, que en el tema de les carència
d'aigua, hi ha una expectativa creada, i que aquesta
expectativa, realment, no estarà coberta fins que el
subministrament no sigui una realitat. El que jo li puc dir és
que, en el cas de la dessaladora de la badia de Palma, el que
sí és una realitat avui, és que el contracte està firmat, que el
contracte ja dóna cobertura a l'inici d'aquestes obres, que
esperam que es produeixi aviat -esper tenir, demà mateix,
notícies al respecte- i, d'alguna manera, òbviament, fins que
no doni aigua, la cobertura no serà absolutament total, però
sí que ho és el fet que hi ha una planificació, que ja està en
marxa, que donarà cobertura a aquestes carències.
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Parlava després de la reutilització d'aigues depurades i de
quins objectius tenim marcats per a l'any 98, objectius concrets.
Miri, objectius concrets no en tenim, per què? Per una raó molt
senzilla, crec que el Sr. de Juan ho ha explicat perfectament. En
el tema de reutilització d'aigües i sector terciari, en
depuradores, estam absolutament marcats pel fet que aquestes
aigües, efectivament, es reutilitzin. No podem anar a
depuracions terciàries i a inversions importants si no tenim la
garantia de la reutilització d'aquestes aigües. Per tant, el nivell
que assolirem quant a depuració d'aigua terciària, lògicament,
estarà matisat per la capacitat de reutilització d'aquestes aigües.
No farem fortes inversions per enviar l'aigua a la mar. Sí que,
més endavant, ens  ho plantejarem però, en una primera fase
anirem compassats amb la possibilitat d'utilitzar aquestes
aigües.

Quant al deute viu d'Ibasan l'any 98, crec que ha de ser
directament el gerent qui, després, en acabar la meva exposició,
li contesti.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Sr. Gabriel de Juan):

Jo, en aquests moments, no li puc donar la xifra exacta.
Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Gerent d'Ibasan té la paraula.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Sr. Gabriel de Juan):

No li puc donar la xifra exacta. Com que, tal vegada, li
donaria i m'equivocaria de 1.000 milions, m'estim més no
donar-li.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. de Juan. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Quant a la relació de depuradores, quan sigui el moment
d'entrar en vigor la directiva europea 9191 i no ho estiguin
complint, jo em remetria, Sr. Grosske, en el moment d'entrar en
vigor aquesta directiva. Mentrestant, li vull dir que estam fent
feina perquè, efectivament, quan arribi aquest moment, quan
estiguem obligats a complir aquesta directiva, no n'hi hagi cap,
en aquesta comunitat autònoma, que no ho compleixi.

La invasió de competències municipals: és curiós,
perquè, quasi quasi, això -si vostè m'ho permet- li diria com
a batle: que totes les invasions de competències municipals
siguin com la del pla Mirall, perquè..., o com el pla d'obres
i serveis del Consell Insular, perquè la veritat és que tot el
que sigui invasió de competències però que vengui amb
dotació pressupostària, beneïda sigui, no hi veig cap
problema.

Planificació insular a l'illa de Mallorca: supòs que es
refereix a planificació urbanística, no a planificació
hidràulica o de qualsevol altre tipus. Planificació
urbanística, que sigui global, que no es contemplin zones
determinades de Mallorca..., miri, sense que serveixi de
precedent, estic d'acord amb vostè que la planificació d'una
unitat geogràfica tan marcada com és una illa, com és l'illa
de Mallorca, s'ha de fer de forma global.

Si el Consell Insular de Mallorca promou un pla de l'illa
de Mallorca, hi haurà ajudes? Miri, el Consell Insular de
Mallorca, baix el nostre punt de vista, no pot promoure cap
pla, qui l'ha de promoure és el Govern. Per tant, és una
pregunta que no té contestació. El que sí li dic és que,
d'acord amb el que feim amb els altres Consells Insulars,
quan el Govern promogui aquest pla ho farà amb estreta
col•laboració amb el Consell Insular de Mallorca. Això sí.

Fins on arribaran els compromisos dels plans d'ordenació
del medi natural? Fins al final, fins a tot el que preveu la
llei. Quan? Quan poguem. Quin és el compromís que tenim,
en aquests moments, com a prioritari? Lògicament, el que
tenim aprovat inicialment, l'illa de Menorca.

Parc natural balear, els fa por aquesta figura i, d'alguna
manera, pensen que això pot donar peu a certa desprotecció
enlloc de protecció. Miri, jo no puc arreglar aquesta por, en
qualsevol cas, em remet, quan existeixi perfectament
definida aquesta figura, de la qual jo només he mercat els
grans trets, és a dir, nosaltres pensam fer possible el
respecte a la propietat privada amb l'ús públic de
determinades finques i, a partir d'aquí, veurem si es
manifesta com a bo o com a dolent.

Recursos per a la recollida selectiva i reciclatge: quins i
quants. Miri, el Govern té la competència per ordenar els
residus urbans. La gestió, com vostè sap, és del Consell
Insular de Mallorca. No obstant això, li puc dir que, a través
de la llei d'envaços i embalatges i el sistema integrat de
gestió, han d'entrar importants recursos per reciclatge
d'envasos i embalatges, importants recursos que,
independentment de qui els reculli, han de recaure sobre qui
fa la gestió, en aquest cas en el Consell Insular de Mallorca.
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L'adquisició de finques públiques, on són les partides i per
quines quantitats? Això està dins Ibanat i està en endeutament.
Lògicament, els pressuposts, per dir-ho en una tècnica
comptable que jo entenc, són balanços d'explotació, no et donen
una fotografia de la situació, de quins préstecs s'han de fer, sinó
que simplement diuen quines despeses hem de fer i, dins Ibanat
només hi ha 59 milions per càrrega financera, que permeten una
inversió aproximada -perquè no hi ha amortització-, calculant
uns interessos d'entre un 5 i un 6%, d'uns 1.000 milions de
pessetes. Per tant, està perfectament previst.

Quina quantitat anirà a l'adquisició de finques? Miri, com li
he dit abans, parlam de Formentera i Menorca i,
aproximadament, perquè s'estan preparant concursos, seran uns
700 milions de pessetes.

Co-gestió de Cabrera: hi ha recursos dins la pròpia
Conselleria? En aquest moment no, i, si pot ser, no en pensam
posar. Volem que tot vengui de l'administració central, perquè
pensam que això ha de ser així, són fons que han de venir de
l'administració central, i els hem de gestionar juntament amb
ella.

Programa 5B, hi ha confusió? Sí, simplement és una
confusió. És a dir, és el mateix programa, per a municipis que
estan inclosos dins els 5B i per a municipis que no hi estan
inclosos. Els objectius són els mateixos. La diferència els que
hi són i els que no hi són.

Pens que això és tot, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies. Efectivament, és quasi tot. Sobre les diferències
d'opinió crec que no val la pena profunditzar molt. Insistesc: si
es destinaven 600 milions de pessetes per a una infraestructura
de tractament de residus a l'illa de Mallorca, i això ja està
solucionat, i no només desapareix la necessitat, sinó que
desapareixen els recursos, tenint en compte que la competència
de residus continua essent del Govern, això vol dir que els
recursos de la Conselleria per aquesta matèria minven i, per
tant, no em sembla raonable insistir en el fet que és com si mai
no haguessin existit a l'hora d'avaluar la diferència entre el 97
i el 98. Sí estic d'acord que una comparació homologable
signifiqui detreure els recursos del Parc Bit i de deforestació,
simplement la competència ha passat a una altra Conselleria, en
el cas de Tirme i de l'operació vaixell no és així. Jo crec que
s'infla la xifra i punt final. Però tampoc no val la pena insistir-hi
excessivament.

Sobre el tema de la reutilització de l'aigua, em falta una
informació de les que he demanat, que és saber el nivell actual
que hem assolit, és a dir, quina quantitat d'aigua depurada està
essent re-utilitzada en aquest moment. Això és una pregunta.

Respecte del tema que no hi ha objectius perquè s'actua
en funció de la demanda, hi ha unes polítiques que és diuen
de gestió de la demanda, d'inducció de la demanda, és a dir,
la demanda es pot induir, per exemple, conscienciant els
possibles usuaris sobre el tema que no dóna peu a cap tipus
de perjudici la utilització de l'aigua prèviament depurada en
condicions  -hi pot haver reticències, en aquest sentit, de
gent que tengui desconfiança respecte de la qualitat
d'aquesta aigua. Es pot fer des d'això fins a coses una mica
més estimulants que aquesta, i que, per cert, varen ser
reconegudes per l'anterior Conseller, a una compareixença
com aquesta, ara fa un any.

Em sap greu que no sàpiga el deute viu d'Ibasan. En tot
cas, m'agradaria que s'equivocassin en 1.000 milions, és a
dir, que la diguessin en més o manco 1.000 milions que no
que no em diguin res.

Respecte del tema de les depuradores, segurament no ens
permetran adequar-nos a aquesta directiva 91271, jo he fet
aquesta pregunta en funció del que ha dit el gerent d'Ibasan,
jo no la duia preparada de casa meva. Ha dit molt clarament
que ens podríem adequar a aquesta directiva, excepte unes
depuradores que, probablement, no estarien a temps, i que
estan gestionades per l'administració de l'Estat. Si el
Conseller s'estima més ser més prudent i no assenyalar les
depuradores (...) perquè l'oposició  no li tengui enfilat l'ull
fins a la seva finalització, val, però, de tota manera, quan
arribi el termini marcat per aquesta directiva, ja ens veurem.

Vostè diu que tant de bo totes les invasions fossin com
les del pla Mirall. Efectivament, és millor que les invasions
dels visigodes o dels huns, perquè són invasions amb
doblers a la butxaca, però la racionalitat de l'actuació
administrativa, i la racionalitat de recursos públics vol dir
que no té sentit que dues administracions es solapin en una
mateixa competència. Efectivament, sempre són ajudes per
a municipis, per tant, no parlam d'invasions per
estreptococs, parlam de mala gestió administració, parlam
de manca de racionalitat, parlam d'això que irrita tant el Sr.
Fraga, del sorneguerament de les administracions.

Estic molt content que a vostè li agradi la idea que
l'ordenació territorial de Mallorca tengui una figura que la
contempli com a un conjunt. Em sembla obvi en una illa tan
petita i tan intercomunicada com la nostra però no estic
d'acord amb el fet que el Consell Insular de Mallorca no
pugui impulsar aquesta figura. D'acord amb la llei
d'ordenació territorial, sí que ho pot fer. El que no pot fer és
aprovar definitivament aquest pla que, d'acord amb la llei,
ha de ser aprovat definitivament pel Govern de la Comunitat
Autònoma. Per tant, és perfectament possible que el Consell
Insular es plantegi iniciar els treballs per a la redacció d'un
pla territorial que, en qualsevol cas, comptarà amb la seva
simpatia, perquè vostè comprèn la seva necessitat, i
m'agradaria que hi hagués col•laboració de l'administració
autonòmica. Lògicament, vençuda aquesta petita resistència
sobre qui és competent en aquest cas, crec que és
perfectament lògic si vostè opina que és convenient per a les
necessitats de la nostra illa.
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Quant als recursos per reciclatge, veig que després de dir
que s'impulsarà el reciclatge i la recollida selectiva, resulta que
els recursos per a reciclatge són 0. Són 0 perquè, lògicament, el
que vendrà per a l'aplicació de la llei d'envasos i embalatges, no
s'ho pot apuntar la Conselleria. Aquí s'ha dit, a l'exposició
política dels objectius de la Conselleria, que s'impulsarà el
reciclatge i la recollida selectiva -uns quants diputats de
l'oposició hem quedat molt satisfets- però al final 0. La única
ajuda serà la derivada de la llei d'envasos i embalatges i, per
tant, no hi haurà ajuda amb recursos propis de la Conselleria
per al tema del reciclatge, cosa que lamentam, de la mateixa
manera que lamentam que no n'hi hagi, o que no se'n vulguin
posar per al tema del parc de Cabrera perquè, lògicament, la co-
gestió, derivada d'una sentència que recull que aquest tipus de
parcs han de ser co-gestionats entre l'administració centra i
l'autonòmica, la co-gestió vol dir co-responsabilitat, i això vol
dir recursos i, en qualsevol cas, la trista realitat és que una
figura tan singular com el parc nacional marítim-terrestre de
Cabrera està essent molt castigada per la política pressupostària
del Govern de l'Estat i no s'esta gestionant -ni prop fer-hi-
d'acord amb el que serien les seves possibilitats i les seves
necessitats. Si nosaltres, des d'aquí, des de la Comunitat
Autònoma, no tenim una mica de sensibilitat respecte d'això,
malament anam, des del nostre punt de vista.

Una darrera pregunta: els 806 milions d'inversions
immaterials d'Ibanat. Crec que no s'ha contestat: en quin sentit
podrien ser utilitzats.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Vegem, Sr. Grosske, és que
pràcticament hem reiterat un poc i a mi tampoc no m'agradaria
ser precisament massa reiteratiu. Jo crec que el tema dels 600
milions que vostè ha posat com a exemple, igual que el tema de
l'operació vaixell, està absolutament clar, és a dir, és que
aquests 600 milions eren fruit d'un conveni que es va signar
amb el Consell Insular de Mallorca per dur endavant la planta
incineradora que està exhaurit, que queda exhaurit l'any 97; per
tant, donam compliment a un conveni que acaba, que recollia
tres pagaments de 600 milions de pessetes, en total 1.800
milions de pessetes i, lògicament, dins el pressupost del 98 no
hi són. Això no és cap obstacle perquè l'ordenació dels residus
sòlids urbans d'aquesta comunitat continuï essent competència
de la Comunitat Autònoma, i el pressupost realment
s'incrementa en un 7%, a efectes reals, no a efectes formals.

Reutilització d'aigua depurada i deute viu d'Ibasan. Si el
president m'ho permet, en acabar jo la contestació, el gerent
d'Ibasan contestarà. 

Em parlava d'inducció de la demanda, provocar que algú
consumeixi aquesta aigua depurada i es reutilitzi. Miri, a
part de l'Administració pública per a jardins i per a zones
públiques, creim que la utilització que es pot donar a
aquesta aigua depurada és molt limitada, són usos
bàsicament agrícoles, usos de reguiu. Podem tractar d'induir
tot el que vulguem, però les hectàrees que tenim són les
hectàrees que tenim en aquesta, com vostè deia molt bé,
petitíssima illa nostra. Per tant, tenim el que tenim, no n'hi
ha més, Sr. Grosske, li podem totes les voltes que vulguem.

Allò de la directiva 9191, bé, jo entenc que al cap i a la
fi el que ha fet és venir a donar-me la raó i ens veurem quan
l'haguem d'aplicar. Mentrestant, evidentment hi feim feina
i tractarem que arribin totes les depuradores. Probablement
ens veurem perquè alguna no hi arribarà.

La racionalitat dels recursos públics i inversió de
competències municipals, és a dir, és vera el que vostè deia
que en cap cas és bo que se superposin intervencions de
distintes administracions damunt un mateix camp de
competències, i en això he d'estar d'acord amb vostè; el que
passa és que també, quan hi ha una mancança important
dins un camp competencial, sigui per la circumstància que
sigui -no dic en aquests moments que hi hagi cap
administració que deixi de complir les seves
responsabilitats- i això es posa de manifest dins la societat,
que tenim, en aquests moments, una falta, per exemple,
d'imatge important en neteja de les nostres places, dels
nostres carrers, d'infraestructures públiques, a una comunitat
com la nostra que viu bàsicament de la seva imatge, una
comunitat turística com la nostra, creim que l'esforç s'ha de
fer, malgrat que això, en un moment donat, efectivament
pugui atemptar contra aquest principi de no superposició de
les administracions públiques. I ja li dic, des del punt de
vista municipal, totes les invasions com aquesta.

Bé, l'elaboració del Pla territorial parcial és un punt de
vista absolutament distint; estic content que almanco hi hagi
concurrència quant al fet que és bo que les administracions
col•laborin, és bo que una administració que té l'ordenacio,
en aquest cas urbanística, del nostre territori i una altra
administració que té la competència urbanística, la gestió,
facin feina juntes per dur endavant una cosa tan important
per a la nostra illa com és el Pla territorial parcial de l'illa de
Mallorca i, en aquest sentit, li he de dir que efectivament
trobaran el Govern disposat a col•laborar i a fer feina en
aquest tema.
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Recursos per reciclatge, zero. No. Vegem, el Govern la
primera cosa que ha de fer és fer possible, entre altres coses,
primer per sensibilitat que té aquest govern i ho vol fer, però
segon perquè la Llei d'envasos i embalatges així li exigeix i així
li marca, el primer que ha de fer és fer possible aquest
reciclatge i compostatge que avui no és possible; mitjançant
l'aplicació del Pla de residus sòlids urbans vostè sap que l'única
cosa que es pot fer, malgrat no es faci, és tractar, via
incineradora, el 100% dels residus que es produeixen a l'illa de
Mallorca. Per tant, la primera obligació del Govern és fer
possible això, donar entrada a la Llei d'envasos i embalatges
que condueix, ella mateix, a la vegada, una finançació
addicional per al sistema integrat de gestió. Aquest permet que
totes les tones que es reciclin tenen un cost i es puguin carregar,
en un moment donat, es puguin computar a efectes de
l'administració que gestiona i es puguin cobrar, i això és una
finançació que ve expressament donada pel reciclatge i pel
compostatge. 

Per tant, nosaltres el que li deim és que aquella que ha de
posar els mitjans per dur endavant aquesta gestió és
l'administració que té la gestió i, en aquests moments, no és en
absolut el Govern, el Govern el que fa és ordenar. Amb això no
vol dir que si veu -per sort o per desgràcia, jo pens que per
desgràcia, absolutament per desgracia- que l'administració que
en aquest moment té la competència no gestiona les seves
competències i no ho fa bé i es veu necessitada d'ajudes
econòmiques, no és una cosa que descartem en un futur;
d'entrada no ho farem, d'entrada que gestioni qui té la
competència, lògicament.

Ibanat, els 806 milions per a inversions. Crec que és millor,
també, que el gerent li contesti, i amb això acab, és a dir, si el
president vol donar la paraula al gerent d'Ibasan i al gerent
d'Ibanat li podran contestar aquestes dues preguntes concretes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. El gerent d'Ibasan té la paraula per
contestar les dues preguntes que li havien formulat.

EL SR. GERENT D'IBASAN (Gabriel de Juan i Coll):

Miri, a les tres preguntes que vostè ha fet li puc contestar el
següent: el deute en aquest moment està al voltant dels 16.000
milions de pessetes, i li dic que va 1.000 milions de pessetes
envant o enrere perquè no sé si en aquesta xifra que li dic hi ha
l'amortització que s'ha fet l'any 97.

Quant a les 60 depuradores que gestiona l'Ibasan li puc dir
que més o manco un 70% es vessa a la mar o a canal públic. La
resta hi ha una part de reguiu agrícola, rec de camps de golf, hi
ha infiltració en el terreny i (...) de zones humides i boscoses.
En aquest moment li puc garantir que moltes vegades ens veim
obligats, davant una depuradora que no podem abocar a un
canal públic perquè no hi hagi problema de contaminació,
sobretot perquè hi ha una aqüífer important, ens veim obligats
a fer infiltracions al terreny a base de terciaris i llacunes perquè
és molt difícil a vegades aconseguir una comunitat de regants
que vulgui regar. No obstant això, aquesta feina que vostè diu
la feim contínuament, cercar a quins pobles podem fer això; per
això s'han triat aquests quatre terciaris per començar.

Després vostè ha demanat quines són les depuradores
que no arriben. Estaran segurament contractades totes, però
l'any 99 no estaran acabades ni la depuradora de la zona
costera de Llucmajor, que la fa el Govern central, que ja la
té contractada però que encara no l'ha començada, i després
les dues depuradores de Palma, Palma-I i Palma-II. 

Crec que amb això he contestat el que vostè demanava.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. de Juan. Per contestar una altra pregunta té
paraula el Sr. Carles Pizà, gerent d'Ibanat.

EL SR. GERENT D'IBANAT (Carles Pizà i Alabern):

Sr. President, Sr. Grosske, intentaré seguir el mateix
ordre amb què he donat l'explicació i, en primer lloc, li diré
que el desglossament dels 806 milions de pessetes és el
següent: en parcs naturals es gasten en atenció al públic
35.489.191 pessetes; en manteniment, 45.981.147 pessetes;
això quant a parcs naturals. Quant a àrees recreatives, que
tenim en aquests moments una xarxa d'àrees recreatives
composta per 15 àrees a la serra de Tramuntana, 5 a la zona
centre de Mallorca, 3 al sud de Mallorca, 1 a Menorca, 1 a
Eivissa i 7 previstes de nova creació en aquest pressupost,
es gasta en servei de neteja, manteniment i vigilància un
total de 56.100.000 pessetes. 

Quant a itineraris de vianants, en tenim 9, i neteja,
manteniment i vigilància puja a 9.887.839 pessetes. Quant
a l'Escola de Natura, que està ubicada a Binifaldó i
monitoratge en parts, puja a 14.500.000 pessetes. Pel que fa
al centre de recepció de ca s'Amitger, a finques públiques
com Manut, Binifaldó, etc., puja a 11.283.000 a ca
s'Amitger i 2 milions de pessetes el manteniment i neteja de
Manut. En total, a la coordinació de medi natural la xifra
que li havia donat abans era de 180.593.907 pessetes.

Quant als temes de gestió forestal, li donaré el global per
a totes les illes, per no desglossar illa per illa; hi ha un
apartat a) que hem dit que era infraestructura contra
incendis, faixes auxiliars i estassada dels camins, tallafocs,
etc., aquí tenim un pla comarcal que puja a 20 milions de
pessetes; tenim repassades d'anys anteriors per mantenir
tallafocs, camins i faixes, que es considera necessari que
continuïn existint, de 25 milions de pessetes; actuacions a
finques amb convenis, 40 milions de pessetes; repassades a
MUT, mons d'utilitat pública, 10 milions de pessetes;
camins a monts d'utilitat pública, 10 milions de pessetes i
infraestructures a monts d'utilitat pública, 35 milions de
pessetes.
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Quant a l'altre subprograma, que era el de millora forestal,
repoblacions estassades, tancaments, etc., tenim: de
l'agricultura a monts d'utilitat pública, l'agricultura preventiva,
55 milions de pessetes; de repoblacions, 36 milions de pessetes;
reposició i manteniment de repoblacions fetes a anys anteriors,
10 milions de pessetes; i actuacions diverses a monts d'utilitat
pública de millora, 4 milions de pessetes.

Quant a la campanya d'incendi, prevista per a l'any que ve,
el desglossament seria el següent, també li dic que li faig
general, no per illes: en mitjans aeris, 146.337.500; quant a
brigades, 75.007.600 pessetes; quant a tanquetes, 20.092.800;
vigilància mòbil, 17.038.765; vigilància fixa, 32.089.074
pessetes; personal de direcció i de suport, 35.895.500 pessetes;
mitjans auxiliars, 17.438.761; central de comunicacions,
5.050.000 pessetes. I després hi ha un 0'9% del pressupost que
puja a 1.050.000 pessetes, que és per a formació del tècnic de
l'empresa quant a programes d'extinció d'incendis.

Això, tot, puja als 806.000.000 de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pizà.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Bé, amb això em pens, Sr. Grosske, que hem aclarit, no sé
si hem coincidit amb totes les qüestions que vostè ens ha
plantejat, però hem intentat aclarir les qüestions. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors. Voldria començar fent un
prec al President per a l'any que ve i és que, com a mínim, les
hores que dedicam a estudiar la Conselleria de Medi Ambient
no fumàssim dins la sala, és que, a més, hi ha molts d'alts
càrrecs, i s'arriba a crear una atmosfera un poquet carregada.

EL SR. PRESIDENT:

Pens que val més obrir les finestres, serà més fàcil.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Crec que sí. Bé, una segona qüestió, també prèvia. Com es
pot venir aquí sense conèixer el deute d'Ibasan? És que l'aeiou
dels diputats de l'oposició és demanar el deute, i el Sr. Grosske,
com que és el primer que xerra, té l'obligació de demanar quin
és el deute d'Ibasan, això ho demanam a tots. I es ve aquí i no
es pot donar aquesta xifra concreta, l'any que ve també s'ho
apunti.

Bé, ara ja entraria a les preguntes i faré preguntes molt
concretes, poc a poc, a veure si es poden contestar. Amb les
Directrius d'ordenació del territori voldria demanar dues
xifres, què es durà gastat fins a 31 de desembre de l'any
1997 i què fan comptes gastar per tots els conceptes durant
l'any 1998; per tots els conceptes, redacció, difusió,
publicitat, etc.?

En el tema del Pla de residus, per a quan la modificació?
Ens podria donar un mes o un trimestre en el qual puguem
suposar que es modificarà el Pla director de residus?

Bé, a veure, amb el tema de les pessetes, el Sr. Grosske
ho ha intentat en dues ocasions i sense resultat, jo entenc
que el resultat és pressupost 0 pessetes per a recollida
selectiva, reciclatge i compostatge; el Sr. Alemany diu no
amb el cap, per tant, escrigui una quantitat a un foli, la passi
al conseller, a veure si ens diu quantes pessetes tenen
previstes gastar durant l'any 1998 en recollida selectiva,
reciclatge, compostatge i reutilització, quantes pessetes?
Perquè el que no pot ser, Sr. Conseller, és que ens digui que
això és competència del consell; el Govern balear amb el
Consell Insular de Mallorca té un conveni mitjançant el qual
el Consell Insular de Mallorca està obligat a incinerar, vostè
mateix ho ha dit, només pot incinerar el 100%; si ara vostès
modifiquen un pla director i diu que, a més a més
d'incinerar s'ha de reciclar, i en un període de 3, 4, 5 anys
hem d'arribar a un 40 o a un 50% de reciclatge, supòs que
hauran de posar pessetes, perquè el Consell Insular de
Mallorca només està obligat a incinerar. No ho fa, té uns
centenars de milions anuals de pessetes a parcs verds, a
tancar abocadors, això no estava al pressupost, a campanyes
publicitàries de sensibilització; ja sabem que el consell no
ho fa d'una manera al•legal, però si vostès modifiquen el pla
director el consell no tendria per què fer-ho, segurament
farà coses, però no està obligat. Això que vostè ha dit: qui
té la competència és l'organisme, la institució gestora del pla
director. No, no, el conveni obliga a incinerar i res més, i res
més. Per tant, si vostès modifiquen el pla director hauran de
preveure unes partides pressupostàries per fer front a les
obligacions del nou pla director. Malament si ja em fa que
no amb el cap!

Llavors ens ha parlat, dins els objectius de l'any que ve,
desenvolupament de la Llei de sòl rústic. Hi ha cap partida
econòmica per desenvolupar la Llei de sòl rústic, quina
partida econòmica hi pensen destinar? En plans parcials,
diversos plans parcials, hi ha cap partida econòmica per a
les inversions previstes dins aquests plans parcials?; per
exemple el Pla del Pla de Mallorca preveu una sèrie
d'infraestructures, partida econòmica per a inversions dins
aquests plans parcials.
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Amb el tema de costes i litoral. L'altra dia es va perdre un
debat interessant, que era amb el tema de l'extracció d'arenes.
Va derivar un poquet cap a la regeneració de platges; avui surt
als mitjans de comunicació una notícia, que el temporal ha
afectat greument la platja d'Es Trenc. Per tant, en aquests
moments tenim Cala Millor amb una situació greu, Ca'n
Picafort una situació periòdica greu, Es Trenc, és a dir que no
només és a Penyíscola que tenen problemes, sinó que aquí, a
Balears, començam a tenir gravíssims problemes. I els tècnics,
avui el Sr. Jaume Sabater, em pareix que és un expert en el
tema, adverteix que aquest procés augmentarà els propers anys
per diverses causes que ara no és el moment. Partida
pressupostària per estudiar el tema, per prevenir el tema?
Pensin que això pot ser, no dic pitjor, però quasi tan perillós
com el tema de l'aigua. No m'imagin una indústria turística a
Mallorca sense platges. Per tant, des de la seva conselleria, si
és la competent, surten a camí a aquest problema, pessetes?

Aigua. Accions no anunciades, la Llei d'aigües i tota la
normativa d'aigua estableix que quan hi ha perill de
sobreexplotació d'un aqüífer o de salinització l'administració
competent iniciarà l'expedient de declaració d'aqüífer
sobreexplotat, que pot ser temporal fins que s'hagin corregit els
problemes. Per tant, pensen iniciar cap expedient de declaració
d'aqüífer sobreexplotat? Un segon aspecte, pensen adoptar cap
mesura per defensar la titularitat pública de l'aigua? Com saben,
la Llei d'aigües de l'any 1985 estableix que l'aigua és un bé
públic, és a dir que és de tothom; per tant, les concessions
posteriors a l'any 1985 prenen cap mesura per defensar la
titularitat pública?

Regeneració d'aqüífers. Quina quantitat destinaran a
regenerar aqüífers? Mesures com promoure la infiltració o
aïllament d'aqüífers. Coneixem que hi ha un projecte de
segellar els pous que posen en comunicació dos aqüífers i, per
tant, el que fan és un aqüífer bo es contamina en un aqüífer
dolent o es buida dins un aqüífer dolent. Quant, quines pessetes
hi destinen? Al control d'extraccions, quines pessetes hi
destinen i quines accions fan per controlar extraccions?
Controlar extraccions quan poden posar en perill un aqüífer.
Quines pessetes destinen a mesures d'estalvi d'aigua? Quantes
pessetes destinaran a tractament terciari? I, per cert, han parlat
d'una manera molt menor a la que tots desitjaríem, però que ja
hi comença a haver una reutilització d'aigua depurada de
depuració terciària. Dues preguntes: què cobren als pagesos per
aquest subministrament d'aigua depurada terciàriament? I què
cobren als usos d'oci, per exemple, a un camp de golf què li
cobren per cedir-li l'aigua de depuració terciària?

També un apunt, no és una pregunta, ens ha dit que destinen
als plans d'obres i serveis la mateixa quantitat que l'any anterior
i que l'any anterior i que l'any anterior a l'anterior i que l'any
anterior a l'anterior a l'anterior, a Mallorca li toquen 200
milions de pessetes; saben a quant pugen les peticions dels
ajuntaments per a sanejament només a Mallorca? 8.000 milions
de pessetes.

Per a adquisició de patrimoni, per a finques, tenen cap
partida pressupostària? En aquest moment que es parla que
les nostres principals finques, el nostre millor patrimoni va
a mans estrangeres, és a dir, per a finques, rurals
bàsicament, quina quantitat hi pensen destinar?

Una partida o també una quantitat concreta, una xifra
concreta, quina partida tenen prevista l'any que ve per a
publicitat i propaganda, si són vuit pressuposts cada un que
digui què hi ha per a publicitat i propaganda.

I finalment, dins el Pla mirall, he pres notes però no sé
si m'he confús un poc, hi ha una quantitat destinada
directament a ajuntaments i una altra part destinada
directament a consorcis. Els consorcis bàsicament serveixen
per finançar aquestes operacions, entenem, em corregeixin
si no és així; per tant, ens podrien dir quin endeutament
suposarà el Pla Mirall per als consorcis? S'ha parlat que es
farà un préstec unificat, per tant, quina quantitat tenen
prevista que s'hauran d'endeutar els consorcis per finançar
el Pla Mirall?

I això és tot, deuen ser una dotzena de preguntes molt
concretes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per contestar, Sr. Conseller, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. I tan concretes, Sr. Sampol, si
esperava que sapigués el pressupost de memòria, em sap
greu decepcionar-lo, però no me'l sé. La majoria de les
preguntes que vostè m'ha fet no són en absolut línies
polítiques d'actuació o línies mestres que ha de dur endavant
la Conselleria, i un poc respecte d'això veníem aquí a
presentar-nos, però gustosament, supòs que cadascun dels
afectats en el que són xifres molt concretes les hi podran
passar, perquè reconec que no sé el pressupost de memòria.
Miri, el que sí vull fer és entrar en el que són plantejaments
polítics.

Venim aquí a presentar el pressupost, i vostè diu, com
pot no conèixer-se el deute d'Ibasan, el deute d'Ibasan s'ha
de tenir present, més o manco dins el cap, però no conèixer-
se amb exactitud perquè dins el pressupost el deute d'Ibasan
no és una dada important, no és una dada que s'hagi de
donar. Jo, si vol, li explic un poc el que és un pressupost,
que ve a representar un balanç d'explotació, que no és un
balanç de situació ni és una foto fixa de l'empresa a un
moment donat. Un pressupost és simplement quina previsió
de despeses i ingressos dins les administracions públiques,
quasi bé tots els ingressos vénen donats per transferència, de
despeses, existeix a un moment donat a una societat, aquí
lògicament el que hi ha és un reflex de quina càrrega
financera suposarà aquest endeutament, no l'endeutament en
si mateix, per tant no és tan estrany, Sr. Sampol.
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Les Directrius d'Ordenació del Territori. Miri, em feren una
pregunta parlamentària, pens que era el Sr. Triay, no n'estic
segur, i em va demanar què havíem gastat en l'avanç, en la
redacció de l'avanç, record que li vaig dir que 75 milions de
pessetes, i per segona vegada dins el Parlament se'm va
demanar què valia la campanya publicitària, i record que vaig
dir que 24.500.000 pessetes. Òbviament s'han gastat més dobles
dins les Directrius d'Ordenació del Territori, es varen fer uns
diagnòstics, es feren unes hipòtesis, es va fer tota una feina que
fins a dia 31 de desembre de l'any 97 ha suposat molt més
doblers i que no és informació que en aquests moments estigui
dins els pressuposts i, per tant, també, i li ho dic amb tota
franquesa, no la tenc dins el cap. Què es gastarà dins l'any 98?
Miri, hi ha una partida pressupostària, que és la que li donarem,
veurem fins on arribam, aquesta sí que li podem donar, i
tampoc no la sé de memòria, però estic segur que el Sr.
Alemany la hi passarà.

El Pla de residus sòlids urbans, per a quan?, immediatament
que puguem. Vol vostè una data?, doncs miri, com que és una
prioritat i així ho he dit quan feia la nostra exposició, li puc dir
que la modificació dels plans de residus sòlids, es farà en dues
fases, immediatament, ja, es farà la modificació pel que fa a les
estacions de transferència que és un tema que s'ha de resoldre
immediatament, dins el proper període de sessions
parlamentari, és a dir, febrer, març, abril, maig, jo esper poder
presentar la modificació global definitiva del Pla de residus
sòlids urbans.

El pressupost en reciclatge, compostatge i reutilització, què
és el que directament gastarà el Govern en aquest temes? Miri,
amb aquests temes, directament, el Govern continuarà sense
gastar res, el Govern no té gestió, no té capacitat de gestió dins
el Pla de residus sòlids urbans, el Govern al màxim que pot
arribar, com he dit abans, és que si veim que qui té la gestió,
que és el Consell Insular de Mallorca, no és capa'de fer moure
això mitjançant els fons que rebrà del sistema integrat de gestió,
si vol li puc explicar com funciona el sistema integrat de gestió,
i veurà com hi ha una bona font de finançament si s'utilitza
adequadament, el Govern al màxim que pot arribar és a tractar
d'incentivar aquesta gestió de residus sòlids urbans, i en aquest
sentit li puc dir que hi ha 12 milions per a un possible transport
entre illes, si la cosa queda entrebancada, per fer aquesta
col•laboració interinsular entre les Illes, i 17 milions per tractar
d'adequar, de reutilitzar els recursos que tenguem a cada illa,
però directament no s'hi gastarà res, en tot cas el que farà serà
tractar d'incentivar aquest reciclatge, aquest tractament de
residus alternatiu a la planta incineradora de Son Reus, que,
com vostè bé ha dit, efectivament, és l'únic tractament que en
aquest moment el Pla de residus sòlids urbans permet i que no
es compleix.

Partides econòmiques concretes per als plans territorials
parcials i per als plans sectorials parcials, el director general
supòs que ho tendrà preparat, jo de memòria no ho tenc i no
és una informació que manegi en aquests moments.

Regeneració de platges, zones problemàtiques a les Illes.
Bé, a vostè no se li escapa, perquè estic segur que ho sap,
que el tema de competències en regeneració de platges, no
només amb el fer-ho, sinó també amb els estudis, és una
competència que té en aquests moments d'Administració
central i que no només la detenta, sinó que l'exerceix, jo el
que li he de dir és que en aquest sentit el Govern tractarà
que efectivament el Govern central assumeixi totes les seves
competències i que de qualque manera, no només es facin
els estudis pertinents sinó que després es facin les
inversions. Comentàvem, vostè hi ha fet referència,
comentàvem que efectivament avui no basta regenerar les
platges, sinó que un ha de posar els mitjans necessaris
perquè hi hagi una certa virtualitat de futur en aquesta
regeneració que al cap de quatre anys no quedi en res, el
Govern el que farà serà mantenir-se vigilant perquè
efectivament l'Administració central exerceixi d'una manera
racional, d'una manera raonable aquestes competències.

Miri, amb el tema d'aigües, ja, és que tot el que m'ha
demanat pràcticament són preguntes molt concretes, quines
partides hi ha concretes per a declaracions d'aqüífers
sobreexplotats, titularitat pública de l'aigua, regeneració
d'aqüífers, control de les aigües, estalvis d'aigua,
tractaments terciaris, què es cobra en aquest moment als
pagesos i què es cobra per als usos d'oci i camps de golf.
Miri, li diré clarament i de totes maneres el Sr. de Juan li
pot aclarir més, en aquests moments, el tema de reciclatge,
tot el tema de tractament terciari, reutilització d'aigües
depurades, està en un pla, jo crec que podríem dir
experimental, perquè tractam precisament d'induir aquesta
demanda i tractar que la gent s'acostumi a regar amb aigua
depurada, jo crec que és una obvietat si li dic que el pagès
que està acostumat a tenir un pou i treure aigua potable i
aigua bona i que li costa el que li costa la corrent, crec que
dic una obvietat si dic que ens costa moltíssim introduir-
nos, qualque vegada, qualque vegada ni gratuïtament la
volen, a l'aigua, per tant, en aquest moment no és prioritat
del Govern poder repercutir uns costs d'aquesta depuració
terciària damunt els pagesos, la prioritat política del Govern
és que s'utilitzi l'aigua.
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Bé, dins el Pla d'obres i serveis per a sanejament, ens diu
que la quantitat de 300 milions de pessetes que es destina a
ajudar els consells insulars a dur endavant les infraestructures
de sanejament de la nostra comunitat, són totalment insuficients
davant la demanda de 8.000 milions que han fet els municipis
per acabar la xarxa de sanejament, idò miri si els queda feina,
Sr. Sampol, als consells insulars, perquè són vostès que ho han
de dur endavant a això, i n'hi diré una altra, 8.000 milions no
basten ni per fer la meitat de les necessitats reals que existeixen
avui en aquesta comunitat en temes de sanejament. No basten,
si bastassin 8.000 milions, el Govern, segurament faria un
esforç per tractar de llançar aquesta inversió de 8.000 milions
i acabar d'una vegada, però crec que vostès saben tan cert com
nosaltres, que això és una xifra que vostès, a un moment donat
demanaren als ajuntaments i vint ajuntaments s'hi han apuntat,
jo conec aquesta relació, i són els que vostès han posat damunt
la llista, això no són, Sr. Sampol, les necessitats reals en temes
de sanejament, temes de xarxa de sanejament de la nostra illa.

Adquisició de finques públiques, quina partida hi ha?, bé,
aquesta sí que la duc dins el cap, són 700 milions de pessetes,
més 190 milions per adquirir finques que estiguin dins parcs
naturals, són les quantitats que hi ha en aquests moments.

Les partides de publicitat i propaganda, miri, ni idea,
sincerament, és a dir, si les tenim aquí a totes, jo d'una en una
no les sé, no en tenc ni idea, i a més no em cau cap anell de dir-
ho.

I Pla Mirall, estam en el mateix, quines quantitats
d'endeutament hi ha dins els ajuntaments i quines quantitats
d'endeutament hi ha dins els consorcis, bé, el que sí li puc dir
és que dels 66 ajuntaments, n'hi ha 18 que tenen consorci,
aquests 18 que tenen consorci representen percentualment la
major part de la inversió, perquè evidentment són els
ajuntaments que fan inversions per damunt dels 500 milions de
pessetes, estan obligats a fer consorci, i percentualment
signifiquen la major part de la inversió, estic segur que el
secretari general, que és qui dur la xifra concreta del seu
departament li podrà donar aquestes xifres. 

Per tant, si el president permet que les persones que
gestionen xifres molt concretes que el Sr. Sampol ha demanat,
intervenguin, es contestaran xifres molt concretes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Jo, com que ja m'he perdut, la
veritat és que li cedeix la paraula, doni vostè mateix la paraula
als alts càrrecs.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Molt bé, gràcies, Sr. President. Sí, pel tema del Pla Mirall,
el secretari general tècnic ens dirà quina xifra d'endeutament
correspon als ajuntaments i quina xifra d'endeutament
correspon als consorcis.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Bernat
Salvà):

Bé, els consorcis es constitueixen amb aquells municipis
que han presentat inversions superiors a 500 milions de
pessetes, aleshores, aquestes inversions poden haver estat
demanades a la Conselleria de Turisme o poden haver estat
demanades a la Conselleria de Medi Ambient, que en aquest
cas, sí que li podré donar les xifres de subvenció màxima
que atorgarà la Conselleria, i la diferència entre la inversió
total que han demanat és la que han de finançar els propis
municipis. Aleshores, a totes les Illes, la subvenció màxima,
la subvenció que té llançada a través d'expedients
plurianuals la Conselleria suposa una subvenció de 8.837
milions de pessetes, aquesta és la inversió que la Comunitat
subvencionarà a través els consorcis.

La diferència entre la inversió sol•licitada se suposa que
l'han de finançar els propis ajuntaments, no? Li puc donar
el desglossament dels 8.000 milions de pessetes amb els
ajuntaments que ens han demanat a nosaltres peticions, la
tenc, la hi puc donar i, si vol, la hi dic. Pel que respecta a
Mallorca, crec que s'han de constituir en total, 18 consorcis,
i a nosaltres ens n'afecten 16, i són els següents, li don
subvencions de la Comunitat, és a dir, li donaré dues xifres,
inversió total i subvenció comunitat:

Manacor, inversió 1.440 milions, subvenció 412.
Felanitx, inversió, 369, aquest no arriba a 500 perquè a
Turisme té presentats expedients costaners, subvenció, 106.
Sant Llorenç, inversió, 1.166, subvenció, 394. Muro, 1.008,
subvenció, 224. Sa Pobla, 514, subvenció, 226. Palma,
Palma té dos consorcis, és a dir ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Secretari General Tècnic. Jo el que els
demanaria és que si hem de passar a llegir totes les partides
pressupostàries, si hem de passar que cada alt càrrec ens
digui la quantitat que destinen a propaganda o a qualsevol
altra cosa, si algun diputat està interessat a tenir totes
aquestes dades que no figuren als pressuposts, crec que seria
més raonable que després vostès li passassin la informació,
però tenim un temps limitat pel Reglament del Parlament,
i així podem passar-nos pel capell tot l'horari que tenim
previst. Si hi ha una informació molt detallada que faci
falta, que se'ls enviï per escrit aquesta informació, i podrem
continuar amb el debat de la compareixença del conseller,
que és el que han vengut a fer. Moltes gràcies, per la seva
comprensió.

Sí, Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Si ho passen per escrit, no hi ha cap inconvenient. Gràcies.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Bernat Salvà):

Molt bé, Sr. President, assumim el compromís de passar per
escrit aquesta informació.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, vol fer ús de la
paraula, Sr. Sampol. Té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Quedaven un parell de xifres, és que les preguntes eren
concretíssimes, es podien contestar amb el detall que ara se'm
donava, a mi em bastava que se'm digués, per exemple,
endeutament total previst, 1.000 milions de pessetes, 1.200, ja
està. Bé, entrarem idò al tema, bé, que el deute d'Ibasan no
s'hagi de conèixer a l'hora de redactar uns pressuposts, Sr.
Conseller, escoltin, vostès han calculat que pagaran 1.265
milions d'interressos, em diguin a quant paguen els interessos
i jo ja calcularé què deuen, li sembla bé que li faci la pregunta
així?, a quant paguen els interessos?, jo ja agafaré la maquineta
i ja calcularé què deuen. 

Bé, modificació del Pla Director. Naturalment, el tema de
les estacions de transferències és important, però és igualment
important permetre fer polítiques modernes de tractament de
residus, des de l'any 94, quan el president del Consell Insular de
Mallorca era el Sr. Verges, el conseller ve demanant això, tan
difícil és modificar un article que digui "s'autoritza a fer
reciclatge i compostatge", tan difícil és aquest article, això deu
ser un article únic. Ja pagarem, no es preocupin, zero pessetes,
és igual, ja pagarem, ens ho deixin fer. El problema és que pot
ser que vagi una cosa lligada amb l'altra, que si vostès
modifiquen el Pla director han d'adquirir uns compromisos
econòmics, que és el que jo deia a la primera intervenció i aquí
pica.

Ara, si la xifra és 0 pessetes en el pressupost i que l'únic que
es destinarà serà el que vengui de l'Administració central,
esborrin d'aquí i els farem una esmena parcial, que no
significarà cap modificació pressupostària, però farem una
esmena a la memòria i als objectius; i on diu que és un objectiu
prioritari del Govern promoure el reciclatge i el compostatge
els farem una esmena de supressió, perquè d'objectiu prioritari
amb 0 pessetes res de res.

En el tema de platges, d'acord, competència del Govern de
l'Estat. Però pensin que el Govern de l'Estat mai no tendrà la
sensibilitat que hem de tenir nosaltres amb el tema de les
platges. I amb això, si han de detreure recursos d'una altra part
per començar a estudiar el problema i a estudiar les solucions,
comptin amb el nostre suport, no esperin que els enviïn doblers
de Madrid perquè Madrid, entre altres coses perquè no té mar
i no ho entén això que l'aigua se'n du l'arena, diran: ¿y ahora
qué quieren éstos? Per tant, aquest és un tema que l'haurem de
resoldre nosaltres. Naturalment que hem de pressionar i
nosaltres som els primers que denunciam el greuge econòmic
que practica Madrid, però aquí no esperem, comencin a estudiar
el problema que pot ser greu.

Estic totalment d'acord que als pagesos no els hem de
cobrar per utilitzar l'aigua, crec fins i tot que si els
poguéssim pagar tal vegada seria una manera de burlar la
política agrària comuna i incentivar els pagesos, paguin per
reutilitzar l'aigua, als pagesos però; als camps de golf les ho
cobrin, als camps de golf jo els cobraria, perquè fan negoci.
Per tant, què els cobren als camps de golf? Perquè m'ha dit,
no, no, als pagesos no els hem de cobrar, però no ha dit res
del golf; què troba, que els hem de cobrar o que no als
camps de golf?

El Consell Insular de Mallorca. Tenim molta feina
efectivament en sanejament i els consells tenim molta feina,
ara li donaré tres xifres: l'any 94, el Pla d'obres i serveis del
Consell de Mallorca va contractar 900 milions d'obres; l'any
97, en acabar n'haurem contractat 2.000; l'any 98, en
pressupostam 2.500 milions. Hi ha esforç, això deu ser més
d'un 250%, hi ha esforç. Creim que és prioritari, quan es
gasten 30 i busques de mils de milions amb un Pla Mirall,
nosaltres pensam que és prioritari arreglar les clavegueres
abans que les façanes; les façanes cuiden la vista, però les
clavegueres cuiden la salut.

I finalment, el tema de publicitat i propaganda, també ho
demanam sempre, a més una pregunta recurrent; ara, també
és ver que no han contestat mai. Moltes gràcies.

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 (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Anem a veure, jo, Sr. Sampol,
conec la seva ben guanyada reputació com a parlamentari,
però home, no em digui que jo he dit que el deute d'Ibasan
no s'ha de conèixer quan es ve a fer el pressupost; jo no he
dit això, en absolut, bé idò em deu haver entès malament, el
que he dit és que no és una xifra rellevant a l'hora d'elaborar
el pressupost. La xifra rellevant a l'hora d'elaborar el
pressupost són els interessos que han de pagar a causa
d'aquest deute d'Ibasan, per tant crec que la cosa està bastant
clara. I que això s'hagi de conèixer, tant el gerent com el
conseller el deute d'Ibasan crec que és obvi que és ben
important tenir-lo present, més si xerram de 16.000 milions
de pessetes.
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El reciclatge i el compostatge. Miri, el Govern el que fa a
l'hora de promoure el reciclatge i el compostatge, que
efectivament ho fa, és fer-ho possible. Vostè em diu, des de
l'any 94 estan per fer-ho possible a això; doncs miri, des de
l'any 94 estam fent. Si és ver que dins el pròxim període de
sessions feim possible aquesta modificació mitjançant la qual
s'introduirà reciclatge i compostatge i que, a més, a la Llei
d'envasos i embalatges i el sistema integrat de gestió, vostès i
els altres consells insulars que gestionin obtendran una
finançació per dur endavant això, promovem, com diu la
memòria del nostre pressupost, el reciclatge i el compostatge,
Sr. Sampol, I tant que el promovem, el que passa és que vostès
endemés voldrien pessetes, però si tenen la competències
vostès, vostès cobraran d'allà i els gestionin el millor que
sàpiguen.

Després ha dit que és cert que la competència en el tema
d'arenes és competència de l'Administració de l'Estat i que per
tant ells no tenen la sensibilitat que es té des de les nostres illes
davant aquests temes; que des de Madrid es fan greuges
econòmics cap a aquesta comunitat, evidentment això ho diu
vostè no ho he dit jo. És a dir, jo crec que les relacions amb
Madrid, des de fa un temps, des de juny de l'any 96, han canviat
bastant, han canviat moltíssim, afortunadament. En qualsevol
cas, em cansaré de trobar la suficient sensibilitat i inquietud a
Madrid per als temes de la comunitat autònoma, no em bastarà
mai, en això coincidesc amb vostè, però afortunadament les
relacions han canviat molt, moltíssim.

Em disculpi, efectivament se m'havia oblidat donar-li el
preu del camp de golf. Miri, li puc dir que un esborrany d'un
conveni que s'està preparant, que per cert ha sortit bastant
malament en aquests moments i que serà un preu que pot ser
referencial, amb unes connotacions especials, són els camps de
golf de Son Vida, un d'ells que efectivament encara no té
permís, però el dia que surti, es vendrà l'aigua a 38 pessetes; és
un preu que figura i com que serà un preu públic, doncs aquí
està.

Amb el tema del sanejament i la interferència que hi pugui
haver entre el Pla Mirall i el Pla d'obres i serveis i les
competències municipals, miri, fa un moment el Sr. Grosske
em deia exactament el contrari del que em diu vostè; el Sr.
Grosske em deia que el Pla Mirall i el Pla d'obres i serveis
podien ser interferències municipals i que per tant ens havíem
d'abstendre de dur endavant aquesta dotació d'infraestructures
que es du a terme a través del Pla Mirall i també, vostès, a
través del Pla d'obres i serveis. I vostè el que em demana és
que, abans d'embellir facem obres o posem doblers en
infraestructura; després em sortiria el Sr. Grosske i em diria que
posam massa doblers en obres i infraestructura, que són seves
i que per tant hi ha competències. Miri, el que és cert és que la
competència en temes de sanejament és del Consell Insular de
Mallorca que és qui l'ha d'acabar; que, efectivament, coincidesc
amb vostè i això li dic seriosament que hi ha una inversió molt
important a fer, no és de 8.000 milions de pessetes Sr. Sampol,
li garantesc que no és de 8.000 milions de pessetes, és molt més
que 8.000 milions de pessetes i tenen aquí una tasca que
exigeix, que mereix aquest esforç que vostès fan de 2.500
milions per al 98; m'agradaria que em contàs com ho fan per
finançar-los perquè també és interessant i tal vegada em dóna
qualque idea perquè nosaltres també puguem fer qualque cosa
i dur-ho endavant.

Tema de publicitat i tema de propaganda. Vostè diu que
no ha aconseguit, miri, Sr. Sampol, li dic que enguany serà
el primer any que tendrà el cost que tenim de publicitat i
propaganda i a més per escrit, perquè ho pugui mostrar a qui
vulgui. Gràcies, Sr. Sampol. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Duim més de dues hores i mitja,
esper que no em toquin les restriccions de les despeses que
hagin fet els altres

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay, perdoni, aquesta Presidència, la Mesa, en
general, hem intentat ser el més condescendents possibles,
veig que duim, efectivament quasi tres hores, no li farem
tampoc cap restricció, pot continuar.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, de totes maneres procuraré no
repetir coses ja plantejades perquè entenc que aquí no venim
a fer un debat polític, sinó a aclarir qüestions relacionades
amb el pressupost perquè el debat el feim en un altre àmbit,
dins el propi parlament.

En primer lloc, voldria tractar un tema que no per ara no
s'ha tractat, esper que estigui relacionat amb la Conselleria
de Medi Ambient, i és que a la llei d'acompanyament hi ha
un article, l'article 16, en el qual es dóna, en certa manera,
llibertat d'horaris d'espectacles als ajuntaments, però al final
hi ha un incís que crec que incideix en una qüestió que
afecta el medi ambient perquè parla de contaminació
acústica, i la regulació i els decrets de contaminació acústica
són de la Conselleria de Medi Ambient i diu exactament que
"es podran preveure reduccions d'horaris per a locals que no
acompleixin les condicions d'insonorització adequades".
Veig que posen cares rares, per tant, quasi ja tenc la
resposta, no té res a veure amb la Conselleria de Medi
Ambient, però en qualsevol cas m'agradaria que m'ho
diguessin, si és de la Conselleria de Medi Ambient l'origen
d'aquesta disposició, que me l'explicassin un poc per poder
treure una informació abans de poder avançar qualsevol
opinió negativa, si és que l'origen és aquest.
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I entrant estrictament ja en matèria pressupostària, bé, jo
demanaré detall d'algunes partides perquè crec que correspon
fer-ho, per exemple demanaria que els 138 milions d'inversió
immaterial d'ordenació territorial es precisassin; que també es
precisassin els 78 milions d'inversió immaterial de qualitat
ambiental, a la Direcció General de Medi Ambient; demanar si
els 190 milions que s'han citat per a adquisició de finques a
Formentera i a Menorca, si ho he entès bé, 190 milions, si
realment l'adquisició de la finca a Formentera realment és un
concurs que s'ha plantejat ja, fins i tot s'ha hagut de repetir
perquè no sé quin problema hi havia hagut, per tant supòs que
la partida pressupostària era de l'any 97; i per tant aquesta és la
mateixa partida que corre per a l'any 98 o és una altra que
tendrem a més de la que dins el 97 hi havia per poder fer i
resoldre aquest concurs d'adquisició d'una finca a Formentera?

En matèria de residus, hi ha un problema, el vaig plantejar
ja l'any passat, es varen donar bones paraules, però no hi havia
partida pressupostària, no hi ha hagut actuació i crec que és
molt important que a les Illes Balears, una vegada que els
abocadors es tanquen, es vigilen, es clausuren legalment,
rehabilitar ambientalment i paisatgísticament aquests
abocadors. Aquesta restitució paisatgística voldria demanar què
en pensa fer el Govern i com pensa contribuir o actuar en
aquesta matèria?

Després, en matèria d'aigües, hi ha una sèrie d'obres
d'interès general, pagades per l'Estat però administrades i de
titularitat de la Comunitat Autònoma, unes ja i d'altres que ho
seran, especialment envoltant la Badia de Palma o per proveir
d'aigua les poblacions de la Badia de Palma, com les
conduccions de Llubí, de Sa Marineta, com la dessaladora que
es construeix, el transvasament del port, que ara acabarà sense
utilització en part o el que pugui venir del transvasament de Sa
Costera. Jo crec que tot això exigeix algun tipus d'obres que no
veig reflectides i voldria demanar a veure què es pensa, que tot
això ho interelacionin, que creïn una xarxa que pugui tenir una
gestió comú, provengui d'on provengui d'aquests sistemes
l'aigua per tal de poder tenir una regulació pròpia i conduir les
aigües als diferents municipis sense passar per les xarxes ni
pels peatges de caràcter municipal, ja se m'entén que això és el
peatge que hi posa Emaya per la utilització de les seves xarxes,
quan l'aigua que ve Sa Marineta doncs ha d'anar a Calvià o en
el seu dia de Sa Costera si desembocàs en la conducció dels
embassaments.

Per altra part, que es precisàs la quantitat destinada a la
dessaladora de Son Tugores i que amb quin tipus d'instrument
s'aporta això, si això és un conveni, si és un consorci, quin tipus
d'actuació és la que s'empra?

Sobre el desviament del torrent de Manacor dir que bé, l'any
passat vam sentir el mateix, ha passat un any i això no ha
avançat gens; l'any passat deia el Sr. Reus que a aquestes
altures, es referia al mes de novembre, en el que estam ara, hi
hauria obres ja molt avançades encara que no estiguessin
acabades en el torrent de Manacor, per tant duim un retard
important i aquest sí que ja és seu, no és imputable a cap altra
administració d'un altre color.

Jo vull dir també, encara que ja és un tema prou dit que,
efectivament, fa molts d'anys que està congelada la partida
de 300 milions als consells insulars per als plans d'obres i
serveis i a més vinculats a l'ús del cicle hidràulic, perquè no
és aportació genèrica al Pla d'obres i serveis. I que, a part
que aquesta vinculació ja crec que precisa l'ús que se n'ha de
fer, que col•laborar amb els plans d'obres i serveis de les
diputacions és una pràctica absolutament habitual a totes les
comunitats autònomes, no és una cosa gens especial de les
Illes Balears. I que jo crec que resoldre els problemes
municipals, perquè del que parlam és de resoldre problemes
de competència i d'obligació municipal, doncs realment
hauria de ser objecte d'una col•laboració econòmica, encara
que sigui una la institució que tengui més definida la
cooperació amb els municipis, i per tant és una quantitat que
s'hauria d'augmentar, sense cap dubte.

Quins són els quatre famosos terciaris que es pensen fer,
si és que ho he entès bé, no sé si es pensen fer o que ja estan
fets, a veure, quina és la resposta, tant si és una com l'altra?
Perquè, de totes maneres no hi ha dubte que sorprèn que es
digui que no hi ha un mercat o que l'illa és molt petita, no hi
ha agricultura, quan realment sabem que dos terços dels
recursos hidràulics, diuen els estudis, uns estudis molt
imprecisos, però bé, els estudis diuen que dos terços dels
recursos hidràulics els consumeix l'agricultura hi ha un
mercat immens de substitució d'aigua de primera qualitat
per aigua de tractament terciari, que se suposa que també és
de bona qualitat.

Per altra part, parlava que les estacions depuradores que
construeix o que ha construït en el seu dia el Govern central
que no estaran en condicions de complir la directiva europea
a dia 1 de gener del 99, i ha citat Llucmajor, que no està ni
començada; Palma I i Palma II. I jo deman si tenc una
informació correcta en relació a què Emaya, o sigui,
l'Ajuntament de Palma, té un projecte directa amb la Unió
Europea sense passar per la Conselleria de Medi Ambient
per fer tractament terciari a una de les depuradores a Palma
II?

Quantes pessetes es pensen dedicar al tema de
tractament de fangs i quantes, en concret, -no sé si s'ha
contestat, tal vegada si s'ha contestat no m'ho diguin perquè
després ho tendrem tot escrit, amb les dificultats de
transcripció que de vegades hi ha, però ho tendrem tot
escrit-, als tractaments terciaris i plans de reutilització?

L'any passat se'ns parlava, no s'ha fet res, però voldria
saber si ja definitivament és una qüestió abandonada o
simplement està en espera, que l'Institut balear de l'aigua
tendria dues línies d'actuació, una en aigua i una en energia,
i que per tant hi hauria aquesta empresa pública, tendria
dues gerències i es dedicaria a aquestes dues àrees; a veure
això que se'ns avançà l'any passat si realment es manté o si
es pensa dur endavant?
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 I en relació als ports i litoral, bé, sobre el litoral voldria dir
que, un incís respecte al que ha dit anteriorment, que les
relacions han millorat molt amb Madrid en els darrers temps,
bé, les relacions deuen haver millorat molt amb Madrid però
l'arena l'ha posada tota l'administració anterior; l'administració
que hi ha ara, que té tan bones relacions amb vostès, arena no
n'ha posada gens, totes les inversions en costes i litoral han
caigut en picat des que hi ha aquesta administració amb la qual
es duen tan bé. Esper que, efectivament, això canviï i que hi
hagi projectes pròximament que no hi ha hagut en aquest darrer
any i mig.

I quant als ports també l'any passat se'ns va anunciar la
creació d'una empresa pública de gestió portuària per part del
Sr. Reus. No s'ha fet, també voldria saber si és que hi ha alguna
idea o també és una qüestió abandonada? Igual que també es va
parlar de la possibilitat de gestionar els ports d'Alcúdia i de La
Savina, sobre els quals li voldria demanar més precisions
perquè no sé exactament què és el que ens ha volgut dir?
Simplement ha citat Alcúdia i La Savina, però què és el que hi
ha, quin és el projecte o quines són les previsions dins l'any
1991?

Per altra part, un dels temes que ocupa molt d'espai
informatiu i política, especialment a Menorca, però també al
Parlament de les Illes Balears és l'ampliació del Port de
Ciutadella; i li voldria demanar, a part d'aquests 15 milions que
diu que seran per fer, no pens que molta cosa, un edifici de
serveis al Port de Ciutadella, a veure per ampliar el Port de
Ciutadella, que això sí que és una obra costosa, quin compromís
i quina previsió hi ha per a l'any 1998.

I sobre Ibanat algunes explicacions ja s'han donat, precisant
els 800 milions d'inversió immaterial; jo li vull demanar quines
inversions hi haurà a cada parc natural dins l'any 98?

I també, quin destí tenen, probablement tengui una resposta
fàcil però jo ara no la sé, els 18 milions a consells insulars que
es destina també al programa de protecció i defensa del medi
natural? Igualment, els 39 milions d'inversió immaterial, també
dins el mateix programa.

I per últim, si m'he deixat qualque cosa ja la diré després,
voldria tocar una qüestió. Se li ha parlat del Pla territorial
parcial de l'illa de Mallorca i vostè ha dit que hi està d'acord, i
jo l'he de felicitar per dir que hi està d'acord i per dir que li
sembla bé. Per tant, en aquest tema coincidim, ara, el que li
voldria demanar és quina partida pressupostària hi ha per a això
i com és que això, amb el que vostè està d'acord, no apareix en
absolut a les Directrius d'Ordenació Territorial? És una qüestió
que m'agradaria aclarir per saber si aquest acord seu és
purament una expansió aquí dins aquesta comissió o realment
respon a un projecte per dur-se endavant?

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Tractaré de ser molt ràpid. Article
16 de la llei d'acompanyament, efectivament, no en tenim ni
idea, Sr. Triay, no és nostre.

Previsions de partides concretes, tractaré de donar-li les
que tenc; òbviament el que li he dit al Sr. Sampol també ho
repetesc per vostè, totes no les tenc en aquests moments
davant. Adquisició de patrimoni natural a l'illa de
Formentera, efectivament, li he de dir que hi ha dins Ibanat
hi ha ja una autorització de crèdit aprovada per 670 milions,
on s'inclou l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de
Formentera. Aquesta operació de crèdit s'haurà de veure
incrementada amb altres 400 milions de pessetes, que és la
previsió que es fa per a l'illa de Menorca. Per tant,
efectivament dins el 97 ja hi havia una autorització de
crèdit, però també hem dit que dins el pressupost d'Ibanat
del 98 no es recullen aquestes partides perquè, com que van
contra crèdit i a causa del que explicava abans al Sr.
Grosske i al Sr. Sampol, respecte a l'endeutament d'Ibasan
això no té reflex, continua sense tenir reflex dins els
pressuposts, no hi és. Però efectivament és així, dir-li que
els 670 milions estan aprovats, autoritzats dins el 97.

Efectivament, hi ha, i també ens preocupa, coincidim
amb vostè, la política de rehabilitació paisatgística de tot el
que són els abocadors; i jo afegiria una altra cosa, que
aquesta sí que està contemplada pel Govern, que són les
pedreres. Le pedreres que en aquests moments, les que estan
en ús i les que estan en desús, hi ha tota una previsió per dur
endavant aquesta recuperació tant d'abocadors com de
pedreres que de qualque manera és obvi que el Govern
pensa que no és competència només seva, sinó que s'ha de
dur endavant, pel que fa sobretot als abocadors, per qui té la
competència i la gestió de residus sòlids urbans, el Consell
Insular de Mallorca. Però coincidesc amb la preocupació
aquesta que vostè ha manifestat.
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Les aigües, les obres d'interès general que existeixen en
aquests moments en marxa i que de qualque manera l'aportació
de tots aquests subministres, de tots aquests aqüífers a la Badia
de Palma no hauria de passar, vostè ha dit pel peatge municipal,
fent clara referència a l'Ajuntament de Palma i a Emaya. Li puc
dir que nosaltres, sense tenir absolutament cap problema amb
l'Ajuntament de Palma ni amb Emaya, pensam i coincidim amb
vostè que és bo que la Comunitat Autònoma, que la Direcció
General de Règim Hidràulic, Ibagua, tengui una xarxa pròpia
independent pel tema del subministre d'aigua dins tota la Badia
de Palma; és a dir que l'aigua que se subministri de la
dessaladora o de Sa Marineta no hagi de passar per cap ma,
estranya ma tercera, tant si és d'una institució, d'un ajuntament,
com si fos d'un privat, i que sigui la comunitat la que tengui la
gestió directa d'aquests recursos. En aquest sentit li he de dir
que des d'Ibagua ja es fa feina, ja de fet se'ns ha presentat dins
el darrer Consell d'administració un projecte en aquest sentit i
bé, estar content que això coincideixi un poc amb l'apreciació,
per una vegada, del Partit Socialista.

El desviament del torrent de Manacor, per a quan? Doncs,
miri, per a ja, immediatament, jo el que li puc és que el Govern
ja té partida habilitada, ha iniciat les expropiacions, hi ha una
partida habilitada per començar; no sabem què ens costaran,
òbviament, de 50 milions de pessetes, i és un expedient que està
en marxa. L'any que ve hi torna haver una partida; faig un
exercici de memòria, un abús de memòria, em pens que és de
50 més, no sabia si eren 50 o 60 milions més, i és un tema que
està immediatament en marxa. Dir-li que, si m'ho permet el
temps parlamentari, a les vuit i mitja tenc una taula rodona avui
vespre mateix a Manacor i és, precisament, per xerrar d'aquest
tema i per dir que l'obra s'inicia immediatament.

Terciaris, què pensam fer? És a dir, les depuracions. Els dos
terços dels terciaris consumits per agricultura i per tant en
conseqüència tenim un camp obert per poder reutilitzar aigües
i dir, pareixia que no tenia sentit que es digués que no trobam
qui la reutilitzi. El problema no és només que tenguem o que es
consumeixin les dues terceres parts de l'aigua potable en
regadiu, el problema no és aquest, el problema és convèncer,
com he dit al Sr. Sampol, als agricultors, als pagesos, de què
utilitzin aquesta aigua; i que aquestes dues terceres parts d'aigua
potable, que ara efectivament consumeix l'agricultura i que
lògicament des del Govern no els ploram en absolut, sinó que
defensam que continuïn consumint el volum d'aigua necessària,
es puguin canviar per l'aigua depurada, per l'aigua tractada
terciàriament. Clar, aquest és un problema de conscienciació
molt difícil. És a dir, el problema no és com gastam l'aigua, el
problema és que ens permetin, que entrin en aquesta mecànica
d'utilització d'aigua tractada terciàriament.

Palma I i Palma II. No hi ha projecte europeu Sr. Triay, que
jo en tengui coneixement. Existeix el projecte? Bé, idò, miri, és
el (...) bé, efectivament hi ha un projecte, jo no en tenia
coneixement, la directora m'aclareix que efectivament és així.

Ibagua energia. Efectivament és un tema que està en
marxa, és un tema que s'ha de dur endavant i miri, per un
error no s'havia citat i efectivament és així. Igual que no
s'havia citat i vull aprofitar ara, si m'ho permet el President,
que una de les prioritats de la Direcció General d'Ordenació
del Territori és la posada en marxa del Pla energètic a la
nostra comunitat autònoma, que també per una estranya
reserva mental no hi havia pensat i vostè m'ha donat peu a
recordar-ho i rectificar el meu oblit. Efectivament, la idea
nostra és a través de l'Institut Balear de l'Aigua gestionar
l'Agència Regional d'Energia perquè això ens permetrà,
supòs que com vostè coneix, tenir accés a unes ajudes
comunitàries importants posar en marxa aquesta agència, i
és un dels temes que des de la conselleria pensava gestionar
(...)

Quan xerrava de les relacions amb l'Administració
central i ens deia: pot ser que les relacions hagin millorat
molt però palada d'arena no n'han posada ni una.
L'Administració existeix en aquests moments, jo no sé tots
els projectes que s'han fet aquests darrers anys per raons
òbvies, fa quatre mesos que estic al front de la conselleria i
no sé si han posat o no han posat cap palada d'arena l'actual
equip de govern a la nació; el que sí li puc dir és que l'actual
equip de govern a la nació ha completat les transferències
d'educació, les d'Universitat, la de carreteres, etc.

L'empresa pública de gestió portuària, aturada, és a dir,
en aquests moments no és un projecte que es mantengui, no
dic que en el futur no es reprengui, però no és prioritat de la
Direcció General de Costes posar en marxa aquesta
empresa.

Precisions sobre el Port d'Alcúdia i La Savina. Miri, és
difícil fer precisions a un tema que no està perfectament
definit. Quin és el plantejament de la qüestió? Bé, són dos
ports en aquests moments de titularitat estatal, per les seves
circumstàncies podrien ser susceptibles de recuperar per
part de la gestió de la comunitat autònoma; són ports que
pensam que per la seva importància estratègica i pel seu
volum de mercaderies i estic xerrant de volum econòmic
amb poques paraules, podria ser interessant per a la
Comunitat Autònoma recuperar-los. Miri, és una opció que
en aquests moments no descartam, no és que hi hagi una
definició clara cap a la recuperació d'aquests ports, sí que és
una hipòtesi de feina amb la qual estam en aquests moments
treballant.

Port de Ciutadella, com està? Doncs, miri, les bases de
la tercera convocatòria de concurs estan aprovades; hem
tractat de cercar inversors privats que aquestes bases
poguessin ser atractives per ells per dur endavant un concurs
públic i executar aquesta obra; tenim gent que s'ha interessat
i que pareix que aquesta vegada hi ha possibilitats, hi ha
viabilitat en el projecte. I tractarem, donat que és un tema
que ens ve molt d'enrera i que ja sé que dues vegades hem
tractat de dur endavant i no hem pogut, per tant han tractat
de garantir-nos que efectivament aquesta vegada surti,
tractarem que durant l'any 98 aquesta convocatòria de
concurs per a l'execució del projecte de Ciutadella
s'acompleixi i s'iniciïn les obres quan sigui possible.
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Inversió en parcs naturals a l'any 98? 190 milions de
pessetes, 190 milions repartits entre els parcs que tenim en
aquests moments a la Comunitat Autònoma, si vol el detall li
podrà donar el director general. Sé que són 190 milions de
pessetes.

18 milions que es passen al Consell Insular de Mallorca. És
contra incendis això.

Pla Territorial de Mallorca. Hi ha una partida global per
desenvolupar els plans territorials de 60 milions de pessetes.
M'ha paregut entendre que vostè deia que això, aquesta
globalització no apareixia a les Directrius d'Ordenació del
Territori, no sé si ho he entès bé, Sr. Triay, de veritat, el que li
he de dir és que sí apareix. Tota l'illa de Mallorca està en un pla
territorial que es desenvolupa amb sis zones. Jo no sé si el que
vostè em deia és si es farà un sol pla o si el tractament a les
diverses zones a l'illa de Mallorca es farà al mateix temps, que
és el que jo defens, que es faci tot al mateix temps. I que no es
regulin zones creant greuges comparatius amb altres zones que
són veïnes. Si hi ha hagut aquest mal entès convé aclarir-lo. I
les Directrius d'Ordenació del Territori el que diuen és que es
faran plans territorials parcials a sis zones: a Tramuntana, zona
nord, Raiguer, el Pla, sud-llevant i gran Palma o Badia de
Palma, són les sis zones que hi ha. I el que defens és que aquest
desenvolupament d'aquests plans sectorials parcials, perdó,
territorials parcials, han de ser al mateix temps; no es pot crear
el greuge comparatiu de regular una zona i deixar la resta
penjades.

Em pens que he contestat a tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies. Bé, primer retirar la felicitació perquè era
deguda a una confusió, sense cap dubte; el Sr. Sampol no hi és
però segurament també ell s'hi voldria sumar, m'imagin; perquè
el que proposen és fer sis plans territorials parcials de Mallorca,
no fer-ne un, i això és totalment distint, una cosa és fer-ne un,
l'illa com una unitat, i una altra cosa és fragmentar-la en sis
àrees i rompre aquesta unitat. Per tant, aquest tema,
evidentment no hi ha partida perquè no hi ha idea de fer-ho i
queda aclarit i per tant la coincidència no existeix.

Jo crec que l'article 16 de la llei d'acompanyament l'haurien
de mirar, a veure qui la fet i per què la fet, perquè entra en un
tema d'insonoritzacions i, per tant, de contaminació acústica;
confon horaris amb sancions, perquè que un establiment no
acompleixi les mesures d'insonorització no es pot admetre dient
que tendrà un horari més reduït, s'han de fer complir les
mesures simplement i això no té res a veure amb els horaris. I
per tant a veure quina relació té això amb aquest problema que
hi amb l'Ajuntament de Palma a la zona de Sa Llonja, amb la
declaració de zona acústicament contaminada, etc., perquè això
està relacionat amb aquest article i vostès són l'àrea
responsable, entenc jo, dins el Govern d'aquesta qüestió. Però,
si no m'ho poden contestar ja en parlarem un altre dia.

Respecte al tema de restitució paisatgística d'abocadors
no m'ha semblat correcta la seva argumentació, encara que
crec que el Consell de Mallorca tendrà moltes ganes de
col•laborar amb un tema com aquest, però això no és
tractament de residus sòlids; a no ser que vostè tengui una
idea arqueològica del tractament de residus sòlids. Tractar
residus sòlids que es produeixen, no els que s'han produït
històricament i s'han acumulat en abocadors i que ara
exigeixen un tractament de caràcter ambiental, no de
caràcter de gestió de residus. Per tant, crec que això s'ha
d'enfocar d'una altra manera, d'una manera clarament
ambientalista i que pot ser una qüestió que hi hagin de
col•laborar diverses administracions, no ho descart, però
crec que, en primer lloc, el Govern de la Comunitat
Autònoma. Vull dir que és un problema de primer ordre, no
crec que el Govern de la Comunitat Autònoma pugui
plantejar-se com a problema ambiental les pedreres i
simultàniament oblidar el tema dels abocadors que estan en
l'aire; que ja no s'hi aboca, per tant, que ja no formen part de
la gestió de residus. Però, en qualsevol cas, vostè ha dit el
tema de les pedreres, i tampoc no hi ha una previsió
econòmica per abordar l'aplicació d'aquest pla de pedreres
dins l'any 1998.

Respecte a la xarxa en alta de la Badia de Palma, que jo
crec que amb el temps hauria de ser una xarxa en alta
genèrica, de les Illes, de cada una de les àrees d'explotació,
però en aquesta hi haurà les instal•lacions més importants.
Efectivament, coincidim en la necessitat de fer una
explotació tècnica conjunta, però jo li vull demanar ara, en
concret, si això es farà amb inversió estatal o amb inversió
autonòmica? I si es farà amb inversió autonòmica, en el cas
que s'hagi de fer amb inversió autonòmica, quina previsió hi
ha per a l'any 1998?

Igualment que amb el tema de Ciutadella. El tema del
Port de Ciutadella lògicament vostès han compromès unes
partides importants directes, d'obra pública directa, dique de
abrigo, el que allà diuen el braç, a Ciutadella, per ampliar el
port, i per tant si això dins l'any 98 o amb pocs mesos, dins
el primer semestre, després se resol aquest concurs per
tercera vegada plantejat, després vostès per poder complir
els seus compromisos deuen haver de tenir una previsió
econòmica, perquè això no ho pagarà l'inversor privat.
L'inversor privat es compromet a altres coses, no a aquesta
obra fonamental de protecció externa i d'abric de les aigües
de la Badia de Ciutadella.

Bé, i res més, perquè crec que ja hem sentit molt. I jo li
agraesc totes les seves aportacions. Demanaria que se'm
donàs alguna precisió de xifres que vostè no tenia, per tenir
la informació completa. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Torn de contrarèplica, té vostè la paraula,
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Sí, si de cas, passaria primer a què es donin les xifres que el
Sr. Triay ens havia demanat. Per favor, Lluís.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ
TERRITORIAL (Lluís Alemany i Mir):

Quant a ordenació del territori, Directrius d'Ordenació del
Territori són 20 milions de pessetes.

Finalització de plans en marxa: 10 milions de pessetes.

Plans territorials, com s'ha dit, 60 milions de pessetes. 9
milions de pessetes per a plans especials i plans d'ordenació del
medi natural.

Quant a qualitat ambiental, com s'ha dit abans, 24 milions
de pessetes amb informes i informe de servei.

43 milions de pessetes per al Programa Ecotur.

Pel tema de la qualitat de l'aigua: 20 milions de pessetes.

Per a l'aire: 10 milions de pessetes.

Per a residus: 34 milions de pessetes, dels quals 17 milions
de pessetes són per valorització de residus. I aquí m'agradaria
fer una precisió, és a dir, la llei obliga; o sigui, hi ha dos tipus
de residus: els residus sòlids urbans, efectivament, hi ha una
modificació del pla sectorial, en aquest moment hem elaborat
dos esborranys, en aquest moment i si fos aquí el Sr. Antich,
s'ha disculpat perquè precisament estam esperant la resposta
dels consells insulars per poder fer aquesta modificació i en
aquesta modificació hem demanat nosaltres als consells insulars
la quantificació de les infraestructures. Naturalment, mentre no
tenguem aquesta quantificació nosaltres no podem preveure
pressupost. I aquestes infraestructures part vendran finançades
pel sistema integral de gestió i el que no vengui finançat pel
sistema integral de gestió, en principi, el Govern fins ara ha
participat en un 30% en totes les inversions que s'han fet. Per
tant en principi no hi ha per què haver de cara al futur un canvi
en aquest sentit. No obstant, en el futur quan se sàpiga ja es
comentarà. Quant als residus tòxics i perillosos la llei diu que
el productor és el responsable de l'eliminació d'aquest residu,
amb la qual cosa aquí l'administració, en principi, l'únic que fa
i estam fent és obligar que s'acompleixi la llei. No obstant,
entenem que per dificultats del nostre territori s'ha de donar
suport a aquesta política de recollida selectiva d'aquests residus
perillosos i l'eliminació. I per tant, de cara a l'any 98 hi ha 17
milions de pessetes que estan no directament per suportar la
recollida selectiva o bé per valoritzar aquests residus, és a dir
que pel seu propi pes tengui un valor i no hagi de ser el sector
públic sempre que hagi de suportar les seves eliminacions. O
sigui que pel seu valor es puguin reciclar. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Sí, el Port de Ciutadella, el Sr. Salvà, si el president ho
considera oportú.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Bernat
Salvà):

Sí, Sr. Triay. Vostè sap que existeix una comissió
paritària, formada per representants de l'Ajuntament de
Ciutadella i per representants de la conselleria, en aquests
moments aquesta comissió paritària ja ha aprovat unes bases
i intentam articular de forma lògica les atribucions quant a
normativa local, de legislació local i la nostra normativa;
aquestes bases han estat aprovades ja per l'Ajuntament de
Ciutadella i en aquest moment m'imagin que deuen estar a
exposició pública. Una vegada feta l'exposició pública i en
virtut de les al•legacions, la comissió valorarà les possibles
al•legacions i ja treurà unes bases definitives. Quan les
tenguem, evidentment iniciarem el procediment, l'expedient
oportú de contractació i, com vostè diu, possiblement,
aquesta adjudicació no es podrà produir, supòs que es podrà
produir al llarg del segon trimestre de l'any que ve; i en tot
cas l'aportació de la comunitat serà una anualitat simbòlica,
perquè l'aportació de 950 milions de pessetes l'haurem de
fer quan realment s'executi el dic, que ens imaginam que
serà a les anualitats principalment de l'any 99. Aposta no
apareix reflectida damunt el pressupost cap quantitat. En tot
cas l'any que ve serà simbòlica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

No sé si havia quedat qualque quantitat concreta més.
Sí? Venga, endavant idò.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÈGIM
HIDRÀULIC (Catalina Terrassa i Crespí):

Havia quedat pendent l'aportació de la dessaladora de
Son Tugores. Dins el programa d'infraestructura hidràulica,
en el capítol 7, hi ha una partida de 86 milions i això
correspon a un conveni que es va firmar amb Emaya, crec
recordar que l'any 96, d'una aportació total de 500 milions
de pessetes amb unes aportacions anuals i aquesta és
l'anualitat d'enguany.

Quant a les despeses que es fan en matèria de fang,
l'Ibasan té previst invertir 280 milions de pessetes a les
plantes de compostatge a Felanitx i a Sa Pobla i
l'Administració central 150 milions de pessetes a una planta
de compostatge a Ariany.
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I quant als terciaris que estan en marxa, són els de
Ciutadella Sud, Sóller, Capdepera, Cala Ratjada i Cala d'Or,
amb previsions de reutilització d'aquesta aigua per a reg. I les
obres depuradores que estan en marxa i que també ja s'inclou el
terciari són les de Maó-Es Castell, Andratx i Eivissa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDI AMBIENT
(Miquel Vidal i Vidal):

Em pareix que ens havia fet tres preguntes concretament.
Una era quina és la inversió a cada un dels parcs naturals que
tenim a Balears? Vostè sap que en tenim quatre: un a
Mondragó, un s'Albufera des Grau a Menorca, un a Sa
Dragonera i un a s'Albufera de Mallorca. Quant a pressupost
ordinari, que és el que figura en el pressupost que li hem lliurat,
està previst invertir a Mondragó 18.743.000 pessetes; a
s'Albufera des Grau 15.405.000 pessetes; a Sa Dragonera
15.206.000; i a s'Albufera de Mallorca 32.041.000 pessetes.

La segona pregunta era els 190 milions de pessetes amb què
estaven desglossats. Vostè sap que a cada parc natural, dins el
seu òrgan de funcionament, té una junta rectora que aprova un
pla rector d'ús i gestió. Aquest pla rector d'ús i gestió descriu les
accions que es duran a terme quant a inversions al llarg de cinc
anys. El que el conseller exposa amb aquests 190 milions de
pressupost, són 190 milions d'endeutament, que el que farem
serà poder executar projectes prevists en el grup de cada un dels
parcs, envers d'executar-los al llarg de cinc anys, executar-los
al llarg de l'any 1998 perquè tots els usuaris puguin gaudir
d'aquesta inversió feta ara i no haver d'esperar un poquet cada
cinc anys. Aleshores, està previst invertir en els projectes que
es puguin redactar, si vol els hi puc citar: a Mondragó
44.600.000 pessetes; al Grau de Menorca 57.000.000 de
pessetes; a Sa Dragonera 38.700.000 i a s'Albufera de Mallorca
38.550.000. Me pareix que això eren les dues preguntes que
m'havia fet.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Sí, molt bé. Idò jo, simplement, Sr. Triay, dins el torn aquest
de rèplica, dir-li que la pregunta que quedava pendent, que és
a veure aquestes inversions de la xarxa d'abastiment dels
aqüífers, els subministres a la Badia de Palma, si seran amb
inversió estatal o amb inversió autonòmica i quines partides hi
destinam; això, lògicament, el que li he de dir és que nosaltres
tractarem de finançar-ho amb fons estatals, que és la nostra
intenció. Lògicament, en aquest sentit no hi ha reflex
pressupostari dins els pressuposts. Veurem si ho aconseguim;
he dit que un dels objectius de la conselleria precisament era
aconseguir el compliment dels convenis que tenim firmats i
tractar que on hi ha competències que puguin ser a un moment
donat, superposant l'Administració central, fer-los participar en
les quantitats econòmiques el més importants possibles.

President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Simplement i atesa ja l'hora que és,
com és habitual el nostre grup no acostuma a plantejar
qüestions en aquestes rondes de compareixences i simplement,
per cortesia parlamentària, agrair aquesta compareixença del
Conseller de Medi Ambient i de tot l'equip que l'acompanya.
Gràcies, en nom del nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Reiterar l'agraïment, la cortesia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs idò el debat d'aquesta compareixença, només
em queda agrair la presència de l'Hble. Conseller i dels alts
càrrecs que l'han acompanyat. Agrair també als senyors
diputats la col•laboració i la paciència i, no havent-hi més
assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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