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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Sr. Conseller i alts càrrecs. Comença la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressupostos relativa a la tramitació
dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per l'any 1999. En primer lloc jo deman a les senyores
i senyors diputats si hi ha substitucions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral i dels responsables
de Ibasan, d'Ibagua i d'Ibanat, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999 (RGE núm.
4580/98).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral Sr. Miquel
Ramis i Socias, per tal d'explicar els pressupostos de la seva
conselleria, acompanyat dels responsables de la Conselleria
següents: secretari general tècnic, Sr. Bernat Salvà Alloza;
directora general de Règim Hidràulic, Il•lma. Sra. Catalina
Terrassa Crespí; Direcció General de Medi Ambient, Sr.
Santiago Sáinz de los Terreros del Hierro; Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Sr. Cristòfol Huguet
Sintes; Direcció General de Costes i Portes, Il•lm. Sr. Alejandro
Lacour García; empreses públiques Institut Balear de l'Aigua i
de l'Energia, Ibaen, gerent Sr. Pedro Hevia Carreras; Institut
Balear de la Naturalesa, Ibanat, gerent Sr. Carles Pizà Alabern;
Institut Balear de Sanejament, Ibasan, gerent Sr. Gabriel de
Juan Coll.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, Sr. Miquel
Ramis i Socias.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. La mecànica
d'explicació que pretenem dur endavant des de la
Conselleria de Medi Ambient és similar, pareguda a la que
vàrem utilitzar l'any passat. Jo tractaré de fer una
introducció dins els temes genèrics, generals de la
Conselleria, però pretenc que cadascun dels responsables de
les distintes àrees que estan aquí representats també tenguin
una petita intervenció per explicar quins són els trets
fonamentals de les àrees que en aquests moments duen
endavant gestió. Tractarem en tot cas de ser sintètics i
resumir molt.

Per tant, aniré directament a l'exposició. El pressupost de
la Conselleria de Medi Ambient per 1999 puja a la quantitat
de 13.238 milions de pessetes, la qual cosa suposa un
increment del 5,5% sobre el pressupost de l'any 98. En
aquest pressupost hi ha, com sempre, cinc partides bàsiques,
que van en relació amb l'estructura que mantenim en aquests
moments a la Conselleria de Medi Ambient, i a la qual faré
una petita menció, perquè entenc que tots vostès la
coneixen. Saben que hi ha en aquests moments una
Secretaria General Tècnica, que és la que dóna suport
administratiu a totes les direccions generals, i també al
gabinet del conseller. Hi ha una Direcció General de Règim
Hidràulic, una Direcció General de Medi Ambient, una
Direcció General d'Ordenació d'Ordenació del Territori, i
una Direcció General de Costes i Litoral.

Idò analitzaré un poquet, seguint aquest esquema, quin
és el pressupost de cadascun d'aquests departaments, i
quines són les principals inversions d'aquests pressuposts,
dient ja d'entrada que, com crec que no pot ser d'una altra
manera, els pressupost d'una conselleria com és la de Medi
Ambient, allà on hi ha un nivell de gestió molt important,
importantíssim diria jo, no poden estar excessivament
marcats per la forma de fer feina de qui són en aquests
moments els titulars o bé de la Conselleria o de cadascun
dels seus departaments, sinó que respon més bé a una línia
política de feina, que es correspon amb una línia política de
govern, i per tant en aquest sentit he de dir, sense cap
reserva, que aquests pressuposts certament són continuistes
amb una línia de feina que es ve fent ja des d'endarrera.

Passam idò a la Secretaria General Tècnica, que com
deia abans, les seves principals funcions, a més de donar
suport administratius als distints departaments de la
Conselleria i el propi gabinet de conseller, està fent feina
bàsicament en el programa de dinamització territorial, el Pla
Mirall. Té la Secretaria Tècnica un pressupost de 1.415
milions de pessetes, i dins el programa de dinamització
territorial, dins el Pla Mirall, hi ha 803 milions de pessetes.
Bàsicament el que fan és donar continuïtat al programa del
Pla Mirall, que es va iniciar a l'any 97, que ha continuat dins
l'any 98, i que evidentment dins l'any 99, i supòs que
qualque exercici més, tendrà continuïtat.
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Passam ja a la Direcció General de Règim Hidràulic, que és
la que se'n du la part més important, almanco econòmicament,
del pressupost de la Conselleria, 8.437 milions de pessetes, que
les principals inversions dins la Direcció General de Règim
Hidràulic, es troben dins el programa de proveïment d'aigües,
amb una inversió de 363 milions de pessetes, que bàsicament
es destinen al proveïment d'aigua en alta a diverses poblacions
de les Illes, i destacar de cara al futur, de cara a l'any que ve,
que a través de consorcis entre l'administració hidràulica i els
distints ajuntaments, Lloseta, Maó, es Mercadal, Andratx, Sant
Antoni, Deià, Artà i Formentera, hi ha aquesta inversió de 363
milions de pessetes. També dir que des d'aquí, òbviament, i a
través de l'empresa pública Ibaen es gestiona tot allò que fa
referència a dessaladora Badia de Palma.

Un altre programa important és el de sanejament d'aigües,
amb una inversió dins aquest programa de 1.336 milions de
pessetes, en tot el que són els nous contractes de manteniment
i conservació de la xarxa de depuradores que en aquests
moments tenim a la nostra comunitat. L'any que ve vencen els
terminis que hi havia prevists dins els contractes de
manteniment, òbviament es varen fer tots al mateix temps, i si
no, se'ls va posar un sòtil temporal que al final coincidís en el
temps, i l'any que ve es renoven tots, (...), tots els programes de
manteniment de depuradores, important aquests 1.300 milions
de pessetes. Dir que en aquest sentit s'han introduït importants
millores perquè pensam que evidentment la feina està ben feta,
però sempre es pot millorar, i és el que hem tractat de
transmetre dins les bases d'aquest concurs que hem llançat per
al manteniment de depuradores. Dir que, tot i que pràcticament
el cercle de la xarxa de depuradores a la nostra comunitat està
tancat, encara queda feina per fer, i hi ha quasi 3.000 milions de
pessetes en inversió en noves depuradores. Aquestes noves
inversions, perquè vostès en tenguin coneixement, són les que
fan referència a Son Serra, Randa, Cala Ferrera, Font de sa
Cala, Sencelles, Binissalem, connexió entre Biniali i la
depuradora de Santa Eugènia; 575 milions a Menorca, es
Migjorn Gran, ampliació de Cala Galdana i tractament terciari
a Ciutadella Sud; i 725 milions a Eivissa i Formentera, al port
de Sant Miquel, l'ampliació d'Eivissa i el col•lector de
Formentera.

El tercer gran programa dins la Direcció de Règim Hidràulic
és el que fa referència a la infraestructura hidràulica, que hi ha
prevista una inversió propera als 425 milions de pessetes, amb
ampliacions, reformes i millores de la xarxa de torrents. Dir en
aquest sentit que aquests 425 milions de pessetes en qualsevol
cas són insuficients. Hi ha endemés 130 milions de pessetes en
manteniment dels torrents, simplement és fer net. Tenim
pendent, com vostès coneixen, la firma d'un conveni hidrològic
amb l'Administració central, que reculli distintes partides
econòmiques, distints convenis ja signats amb anterioritat, i que
per distintes causes n'hi ha una part que no s'han pogut dur
endavant, perquè n'hi ha part que sí ja s'estan realitzant, i que
preveu una inversió en tema de torrents propera als 3.000
milions de pessetes, que aquí sí que ja podríem fer una feina per
posar en bones condicions la xarxa de torrents dins la nostra
comunitat. Dins tot aquest moviment, dins xarxa de torrents hi
ha un previsió pel tema de l'expropiació del torrent de Manacor,
hi ha reformes de torrents com el del Puig de Cornador, a
Andratx, que avui precisament el Consell de Govern ha aprovat
llançar el plec de condicions, Blanquetes, o el cementeri de
Sóller. Ja els dic, en total són 427 milions en ampliació i
reformes, més 130 de manteniment.

Passaria, idò, per no estendre'm massa, a la Direcció
General de Medi Ambient. Té un pressupost global de 1.820
milions de pessetes, que les seves principals inversions
estan destinades a biodiversitat, el que m'agradaria destacar
més, 100 milions de pessetes; hi ha 25 milions de pessetes
que van destinats a educació i promoció ambiental, i una
inversió important de 33 milions dins els programes
d'hidrotècnia i lluita contra l'erosió, que és important per fer
endemés, a efectes de la recàrrega d'aqüifers. Hi ha també
una partida que com sempre econòmicament és molt
important, i que jo crec que aquests tres darrers anys s'ha
vengut manifestat com a suficient, a pesar que la lluita
contra el foc mai el que es pugui fer no és suficient, però sí
que almanco els resultats han estat jo crec que prudentment
bons aquests darrers anys, i és una partida de 356 milions de
pessetes, 204 milions en actuacions forestals i 200 milions
en actuacions en medi natural, en finques públiques, parcs
naturals i àrees recreatives, seguint una línia que hem
vengut obrint des del Govern, de tractar d'acostar
precisament la població a l'entorn natural, perquè encara que
això soni quasi com una frase feta, la veritat és que la millor
manera que la gent en un moment donat respecti el seu
entorn, el seu medi natural, evidentment és que el conegui,
i per conèixer-lo és molt important facilitar aquest accés de
la gent al medi natural.

Quan som aquí no puc deixar de fer esment que avui
matí també a Consell de Govern s'ha aprovat l'inici de
l'expedient de declaració de Parc Natural de s'Albufereta
d'Alcúdia, i que aquest és un deure que tenia el Govern
pendent des de la Llei del 91, i que en absolut tanca la línia
oberta de qualificacions i de protecció de territori dins la
nostra comunitat. Pensam que s'ha de continuar endavant,
evidentment això s'impulsa des d'aquesta direcció general,
i en aquest sentit només en vull fer un petit esment.

Passaré, idò, a la Direcció General d'Ordenació de
Territori i Urbanisme, amb un pressupost global de 929
milions de pessetes, i allà on les principals inversions es
mouen en el camp de planificació territorial, 100 milions de
pessetes, ja que al llarg de 1999 es preveu la redacció dels
plans territorials parcials de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, amb seguretat, tractarem d'arribar a acords amb
Mallorca perquè també es pugui redactar. L'avanç de les
Directrius d'ordenació del territori volem que es converteixi
ja dins el mes de gener en norma, en llei, deixi de ser un
avanç i passi a ser dret positiu, i per tant pensam que hi ha
en aquests moments una tasca important a fer des de la
Direcció General d'Ordenació del Territori perquè, com
vostès saben, hi ha tota una sèrie de plans directors
sectorials, als quals ara faré referència, que complementen
aquesta ordenació del territori. Per exemple, puc dir que el
Pla director sectorial, el Pla energètic, també es presentarà
dins l'any 99 al Parlament de la Comunitat, i que dins
energia tenim una inversió prevista de 120 milions en
energies renovables. Dir que evidentment les energies
renovables en aquests moments a una comunitat com la
nostra, que bàsicament té una economia fonamentada en el
sector terciari, nosaltres pensam que és imprescindible fer
una bona simbiosi del que siguin les fonts energètiques que
tenim en aquests moments en la nostra estructura
econòmica, i per tant no queda més remei que apostar d'una
manera clara i decidida per les fonts d'energies renovables,
d'energies alternatives, anar pujant aquest percentatge que
tenim en aquests moments, proper al 5% d'aportació dins el
repartiment del pastís d'aportació energètica, anar pujant si
som capaços de rompre aquesta dependència que tenim de
l'exterior a través d'hidrocarburs i a través de carbó.
Evidentment aquesta és una tasca que no és fàcil, perquè en
aquests moments les energies renovables sempre, avui per
avui, tècnicament han de ser complementàries a les fonts
tradicionals de subministrament energètic.
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Passant a la inversió quant a qualitat ambiental, hi ha una
inversió prevista de 177 milions de pessetes en residus, que
servirà per dur endavant part del que es preveu a la modificació
del Pla director de residus sòlids urbans, que molt aviat anirà a
la Comissió de política territorial, i per tant també serà
presentat, i a la futura llei de residus de la Comunitat. Dins
aquest departament m'agradaria fer menció especial al projecte
de qualitat ambiental previst dins el 99, que és la recuperació de
l'abocador de Cap de Berberia a Formentera, un abocador que
feia falta -dins l'entorn en què es troba- posar-hi en bon
mallorquí mà de metge. Per tant, m'agradaria en aquest sentit
fer aquest esment especial.

Parlar finalment des d'Ordenació del Territori dels
programes Ecotur, dels programes europeus, dels programes
Life, del programa Ecotur, amb una inversió de 126 milions de
pessetes que, com vostès saben, és un programa que ja ha estat
llançat, està inclòs dins els programes Life europeus, i que
pretén incorporar criteris de gestió mediambiental dins
instal•lacions i dins destinacions turístiques. Pensam que aquest
és un programa important, al qual s'han adherit ja en aquests
moment més de 130 instal•lacions turístiques, i que tenim
distints destins, com Calvià, Palma, Alcúdia, Sant Antoni,
Fornells o Formentera, que fan feina dins aquest programa, que
jo crec que de cara a futur pot ser un programa molt important
perquè pot entrar un poc dins el que ha de ser aquesta cultura de
col•laboració i de respecte, jo diria mutu, entre el medi
ambient, l'entorn, i l'activitat empresarial, que en aquesta
comunitat forçosament no podem seguir altre camí, ha de ser
aquest.

Per acabar la meva exposició, fer referència a la Direcció
General de Costes i Ports, que té un pressupost de 635 milions
de pessetes, amb una inversió de 417 milions en ports, en els
ports existents en aquests moments dins la Comunitat, i a llocs
com Port d'Andratx, Cala Rajada, Portocristo, Cala Bona,
Barcarès, Cala Figuera, Fornells, o Sant Antoni de Portmany.
Aquí no puc deixar de fer una menció molt especial dins la
Direcció General de Costes, a dos temes concrets: el port de
Ciutadella, que abans d'ahir, dia 4 de novembre va acabar el
termini per presentació de pliques dins aquest projecte, ahir es
varen obrir les pliques de caire administratiu, i dir-los que hi ha
dues pliques que en principi compleixen la part administrativa,
evidentment fins d'aquí a 10 dies, que obrirem les pliques de la
part tècnica, no podrem saber fins a quin punt es compleixen,
però que tenim fonamentades esperances des del Govern que
aquest projecte sí pugui ser ja adjudicat, no sé si atrevir-me a
dir iniciat dins l'any 99, però almanco adjudicat dins l'any 99.
I també, com no podia ser d'una altra manera, fer menció a
l'altre gran projecte que en aquests moments tenim, ja amb un
pressupost i amb un pla de desenvolupament, que és el projecte
de la recuperació de l'estació naval del port de Sóller, al qual
també el director general supòs que farà menció, però que en
principi és un projecte que es desenvolupa a tres anys, i que
evidentment dins el 99 ja té contemplades importants
inversions.

He tractat, Sr. President, de donar una visió un poquet
global, per damunt, un poquet somera, i ara sí el que
m'agradaria és que d'una manera molt greu, en no més de
cinc minuts cadascun dels intervinents, féssiu una miqueta
de detall dels vostres departaments.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè mateix, Sr. Conseller, els pot donar la paraula.

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

Bernat, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

El que passa és que hauria de dir el nom.

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

Parla el secretari general tècnic, el Sr. Bernat Salvà.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Bernat
Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sr. Conseller, Sr. President. En primer
lloc un brevíssim comentari del pressupost total de la
Conselleria en el que es refereix als capítols 1, 2 i 4. El
capítol 1 s'incrementa en un 7,6%, perquè s'han dotat, a
diferència de l'any passat, onze places més, que quatre
d'elles estaran a la Direcció General de Medi Ambient, sis
a la Direcció General d'Ordenació del Territori, i una a la
Secretaria General Tècnica. Això suposa un cost de 5
milions de pessetes, que sumat a l'1,8% dóna un total de
1.286 milions, que és el que puja el capítol 1 de la
Conselleria.
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Pel que respecta al capítol 2, s'ha de dir que puja un 3,8%,
acomodat a les necessitats de la Conselleria; i quant al capítol
4, ascendeix a 520 milions de pessetes, que són bàsicament per
finançar la despesa corrent de les empreses públiques adscrites
a la Conselleria.

Quant al capítol 6 i 7 de la Secretaria, té dos programes. El
primer programa és el dels serveis generals, té 20 milions de
pessetes, i no té gaire rellevància, perquè es tracta de mobiliari,
equips informàtics, etcètera. Pel que respecte al programa 4433,
que és el de dinamització territorial, contempla dos tipus
d'actuacions, per una banda hi ha una quantitat anualitzada de
200 milions de pessetes, que correspon al previst al conveni
subscrit entre la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament de Palma,
amb objecte de finançar un 25% del projecte Temple, elaborat
per l'Ajuntament de Palma, en col•laboració amb la Comunitat,
i presentat a la iniciativa comunitària Urban, i que contempla
una actuació integral als barris de sa Gerreria, sa Calatrava i el
Temple. La materialització d'aquests fons de la Comunitat es
plasmaran en la rehabilitació de l'edifici Flassaders, per un
import de 128 milions de pessetes, amb el centre cultural de sa
Calatrava per un import de 125, la construcció del centre Estel,
amb 119, i amb la rehabilitació d'un edifici a sa Gerreria per un
import de 67,5 milions de pessetes, que juntament amb dos
expedients que ja havia presentat l'Ajuntament al Pla Mirall
dóna un import d'uns 614 milions de pessetes, que és el 25%
del programa presentat a Europa.

Pel que respecta al Pla Mirall, els he de dir que e troben
anualitzades, és a dir les anualitats corresponents als expedients
en curs, que hi ha una quantitat per consorcis de 286 milions de
pessetes, que correspon al pagament dels préstecs, en principi
petites, perquè simplement es tractarà d'interessos, i ja
subvencions directes als ajuntaments, que hi ha una quantitat
prevista per pagar a aquells ajuntaments en zones 5b, per un
import de 162, i la resta dels ajuntaments per un import de 150
milions de pessetes.

Per acabar la meva intervenció, que he intentat fer molt
ràpida, voldria donar-los unes xifres globals d'execució del Pla
Mirall. Les donaré per illes, i abans els vull fer l'aclariment que
això prové d'informacions pels ajuntaments a data 25 d'octubre,
i que les xifres que els donaré són exclusivament de la
Conselleria de Medi Ambient. Vostès saben que la Conselleria
de Turisme duu el Pla Mirall d'aquelles zones afectades pel
POOT. Aleshores, a Mallorca ens corresponen 504 expedients
aprovats, per un volum d'inversió de 23.500 milions de
pessetes, dels quals ja es troben adjudicats 287. Això suposa un
44%, i la baixa mitja de la licitació d'aquests expedients ha estat
d'un 2,44%. Quant a Menorca hi havia 106 expedients aprovats,
se n'han adjudicat 41, amb una baixa mitja d'un 7,59%; i pel
que respecte a Eivissa, 454 milions, que corresponent a 28
expedients, n'hi ha 8 d'aprovats amb una inversió de 91 milions
de pessetes. Si després volen saber qualque municipi, ja els ho
donaré amb posterioritat. Moltes gràcies, i passaré la paraula al
director general d'Ordenació del Territori.

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

Parla el director general d'Ordenació de Territori, que és
el Sr. Cristòfol Huguet.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI (Cristòfol Huguet i Sintes):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Més que
detallar les quantitats pressupostàries, que tots vostès
coneixen, i que jo naturalment estic disposat a repetir, però
que per abreviar no pens fer-ho d'entrada, permetin-me
parlar de polítiques en cadascun dels serveis que estan
adscrits a aquesta direcció. En primer lloc el Departament
de Política Territorial, que comprèn el Servei d'Ordenació
del Territori i d'Urbanisme. En ordenació del territori les
previsions són com a objectius per a 1999 sotmetre a
Consell de Govern, i per tant que el Consell de Govern
pugui presentar al Parlament a principi d'any el text de
projecte de llei de directrius. Així mateix, com a qüestions
primordials iniciar, perquè la contractació es faria dins
enguany, però iniciar ja amb l'assistència tècnica que l'hagi
obtinguda, la redacció del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera i del Pla territorial de Menorca, continuar a
Menorca amb els plans especials que desenvolupen la Llei
d'espais naturals. En ordenació del territori, en cartografia,
ampliar en 25.000 hectàrees més l'actualització de la
cartografia, continuar les tasques de cartoteca que hem
iniciat enguany, que intentàvem que fos en primer lloc amb
la Fundació March, que té un fons importantíssim, però no
ha estat possible per la defunció del seu president, i hem
recorregut a l'Institut Menorquí d'Estudis, on hem subscrit
ja el conveni, i a partir de final d'enguany i l'any que ve, ja
veurem iniciada una cartoteca de les Illes Balears, amb tota
la cartografia històrica de la Comunitat Autònoma. En tercer
lloc modernitzar sistemes integrats geogràfics, i ampliar la
documentació i l'actualització. Volem a més també difondre
i ampliar l'ús d'aquesta cartografia que elabora el Govern
balear, de tal manera que supòs que ja a final d'any
presentarem ja el model que a partir, i amb el pressupost de
l'any que ve, podem posar a l'abast dels professionals
aquesta cartografia a un preu molt raonable, i que
rendibilitzarà la inversió que ha fet el Govern en aquest
departament.

En urbanisme l'objectiu és presentar tres reglaments de
la Llei del sòl rústic: el d'activitats, el de normes d'edificació
en aquest àmbit territorial, i el Reglament per a l'atorgament
de llicències de segregació. Naturalment també hi ha les
feines rutinàries, com són els informes de l'article 3.3 de la
Llei de transferències de competències en matèria
d'urbanisme i les altres ordinàries en aquest departament.
Però finalment, també un objectiu important és tenir
redactada la Llei del sòl d'aquesta comunitat autònoma.



1838 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 6 de novembre del 1998

En matèria de qualitat ambiental, que és la segona part de
les polítiques dels serveis que estan adscrits a la Direcció
General, i que comprenen el Servei d'Energia, el Servei de
Residus, acabat de crear enguany, i el Servei de Qualitat
Ambiental, les polítiques i els objectius a aconseguir són els
següents: Bàsicament volem, dins el que és una política
integrada de medi ambient, aconseguir que la incorporació dels
factors ambientals als teixits productius de qualsevol àmbit
s'estenguin, és a dir, signarem i difondrem convenis perquè tant
la producció agroalimentària del sector primari com el sector
d'indústria i comerç, com ja ho hem fet amb el de turisme,amb
el programa Ecotur, incorporin certificacions i avaluacions de
qualitat ambiental en els seus sistemes de producció, quant a
difusió.

Quant a mesures d'actuacions concretes de la conselleria
mitjançant la seva Comissió balear de medi ambient i la seva
permanent, que és la que actua, les avaluacions i els informes
d'impacte ambiental i la creació..., manteniment de dos i
creació d'un de nou, de comitès específics, un per a residus, que
farà el seguiment de l'aplicació de la Llei d'envasos, i una
vegada aprovada la modificació del Pla director sectorial de
residus, que després tractaré, farà el seguiment també de
l'aplicació d'aquest pla i donarà el suport a aquelles entitats i
empreses que ens consultin o que necessitin d'un ajut per a
l'aplicació d'aquesta legislació.

Es manté el comitè de seguiment de reutilització d'aigües,
és un grup de gairebé vint persones, i també es manté el comitè
especialitzat per a la importació centrada a la comunitat
autònoma d'aus, perdó, d'espècies animals alòctones.

Quant a programes de qualitat ambiental que fan referència
a l'aigua, mantenir i potenciar i iniciar el procés de certificació
de qualitat en els laboratoris, tant pel que fa referència a la
qualitat atmosfèrica, contaminació atmosfèrica, com de les
aigües i fangs.

En relació amb la qualitat de la terra, hem fet ja l'anàlisi i
hem donat compte enguany de contaminació radioactiva, que
ha donat, naturalment, negatiu per tot, i adjudicarem enguany,
per executar dins l'any que ve, les qualitats o els nivells de
qualitat dels sòls.

Així mateix, en relació amb l'àire, preveim completar les
xarxes de control de la qualitat de l'àrie amb una instal•lació
més i així mateix presentarem en el Parlament la possibilitat
d'ampliar la freqüència de control d'emissions de les activitats
potencialment contaminadores d'atmòsfera, les abques, i també
l'increment de les quanties sancionadores en aquesta matèria.

En residus, es completarà, que ja s'ha iniciat, la redacció
s'ha completada i, per tant, es sotmetrà a la Comissió de
coordinació de política territorial, previsiblement dins
aquest mes, la modificació del Pla de Mallorca, i, per tant,
pensam que l'any que ve podrem tenir completada
l'aprovació de la modificació, revisió, millor dit, del Pla de
residus de Mallorca.

També en matèria de residus ampliarem les ajudes al
transport d'olis.

I finalment no voldria que els senyors diputats se
sorprenguessin del fet de no veure una partida específica per
a suport a les infraestructures que comportarà implantar a
Mallorca la modificació, la revisió del Pla de residus, donat
que estam negociant amb Madrid i amb fons europeus el
finançament d'una part important de les previsions, i mentre
no estiguin especificades, naturalment, es fa difícil
incorporar una previsió exacta en el pressupost d'enguany.

Les campanyes que executarem, pels acords que tenim
amb Ecovideo i amb Ecoembes, per a la minimització de la
producció, ja les coneixen els senyors diputats, i qued a la
seva disposició per ampliar-ho amb més detall, si fa falta.

Finalment, en matèria de política energètica, dos
objectius bàsics, que són el d'executar, el de formular i
presentar, per tant, a aprovació el Pla energètic de les Illes
Balears, i també incrementar la línia d'ajudes per a les
iniciatives d'incorporació d'energies renovables al nostre
proveïment d'energia elèctrica.

La incorporació d'energia a l'empresa pública que abans
era Ibagua, l'Institut de l'aigua i l'energia, ens permetrà
també que a partir de l'any que ve s'obri una agència
d'energia on es pugui, mitjançant assessorament, informació
i orientació a tots aquells ciutadans, entitats o empreses que
ho necessitin, orientar en relació amb la incorporació
d'energies renovables. Això és tot, Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara té la paraula la Sra.
Catalina Terrassa, directora general de règim hidràulic.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Després de la visió global
que ha donat el conseller del pressupost del 99 per a tota la
conselleria, tal vegada el que ens correspongui sigui baixar
més al detall determinades actuacions o inversions previstes
i que consideri més a destacar dins les xifres generals de què
disposen vostès en el projecte de pressupost.
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La Direcció General de Règim Hidràulic té un pressupost de
despesa global de 8.437 milions de pessetes, distribuïts dins
l'estructura pressupostària en els tres programes d'actuació que
ja ha anunciat el conseller: de proveïment d'aigües, el programa
de sanejament i el programa d'infraestructura hidràulica.

El programa de proveïment d'aigües contempla una sèrie
d'actuacions destinades a garantir en determinats moments el
proveïment en alta a diferents poblacions, sense oblidar en cap
moment que la competència per al proveïment d'aigua és una
competència que, per llei bàsica, ve assignada a les entitats
locals i que les actuacions que fa el Govern són unes actuacions
més destinades a una acció de foment i de col•laboració amb
aquestes entitats locals.

En matèria de proveïment d'aigua hi ha una partida global
de despesa prevista de 643 milions de pessetes, dels qual s'han
de destacar 125 milions de pessetes de transferència de capital
a l'emprsa pública Ibae per a  determinades actuacions
d'emergència i, sobretot, a actuacions destinades a aconseguir
els terrenys necessaris per a la construcció de canonada i de
dipòsits necessaris per a les artèries de conducció d'aigua de la
dessalinitzadora de la badia de Palma, i la transferència de 363
milions de pessetes per a sufragar les inversions assumides pels
diferents consorcis que s'han constituït a diferents ajuntaments,
consorcis constituïts a l'Ajuntament de Maó, Lloseta, Mercadal,
Andratx, Sant Antoni, Deià, Artà, Eivissa capital, Formentera
i Banyalbufar.

Cal advertir que dins les actuacions i inversions previstes en
matèria de proveïment d'aigua hi ha una sèrie d'actuacions que
no tenen reflex en aquest pressupost, perquè són inversions que
assumirà directament l'Administració de l'Estat.

És a punt de signar-se un conveni de col•laboració
econòmica amb el Ministeri de Medi Ambient, amb una xifra
global d'inversinos, en quatre anys, de 17.000 milions de
pessetes.

Inversions que vendran a completar les inversions que ja ha
iniciat el ministeri a les Balears, com és la construcció de la
dessalinitzadora de la badia de Palma, que compleix terminis i
que té previst sr finalitzada el 17 de juny del 99, i que té una
distribució de 10.600 milions de pessetes en obres
d'infraestructura, en què s'inclourà la construcció de la
conducció de sa Costera, la construcció de la conducció d'aigua
de la dessalinitzadora de la badia de Palma a Calvià i a
Andratx, amb un pressupost de 1.700 milions de pessetes, la
construcció d'una artèria d'interconnexió entre les dues plantes
dessalinitzadores d'Eivissa, a fi que amb aquesta interconnexió
es pugui solucionar el proveïment d'aigua a tota l'illa d'Eivissa
i també la construcció d'una artèria d'interconnexió entre totes
les infraestructures que gestiona el Govern, és a dir, les
extraccions de sa Marineta, la dessalinitzadora de la badia de
Palma i la futura conducció de sa Costera, a fi d'acoseguir una
artèria d'interconnexió de totes elles que facilitin el proveïment
d'aigua regular als nuclis que el necessitin.

Dins aquest conveni s'inclouen 3.000 milions de pessetes
en actuacions a torrents. En realitat el que es fa és
reconèixer el compromís que havia adquirit el Govern a un
conveni anterior.

La construcció de les depuradores de Palma 1 i de Palma
2 i de la de Llucmajor i la continuació del programa Arica,
amb una aportació de 200 milions de pessetes, i una
aportació del Servei geològic de 500 milions de pessetes per
fer estudis i programes de desenvolupament del Pla
hidrològic.

Totes aquestes xifres no tenen reflex en el pressupost
perquè són objecte d'un conveni de col•laboració amb el
ministeri, i són actuacions que té previst gestionar la
direcció general l'any que ve, però no amb aportació de la
comunitat, sinó amb aportació estatal.

Quant al programa de sanejament, una vegada quasi
conclosa la xarxa de depuradores, se centrarà sobretot
l'actuació en millorar l'explotació d'aquestes depuradores i,
sobretot, iniciar els tractaments dels fangs de depuradores,
ja sigui amb fabricació de compost o amb assecat d'aquests
fangs, ja sigui un assecat tèrmic o se cercarà qualque
solució.

El pressupost global de despesa d'aquest programa és de
6.144 milions, dels qual 2.400 es destinen a despeses
d'explotacions de depuradores; 1.232 milions per a Ibasan,
i la resta, 1.019 milions, per als ajuntaments que exploten
directament depuradores a Mallorca, 109 milions a Menorca
i 35 milions a Eivissa, i 3.533 milions per a transferències
per compensació de construcció de noves depuradores, tant
per a les que construeix Ibasan com per a les que tenen
previst construir els ajuntaments directament.

Quant al programa d'infraestructura hidràulica, en el qual
no tan sols es contemplen les situacions destinades a la
gestió del domini públic hidràulic, sinó també determinades
actuacions destinades a programes de desenvolupament del
Pla hidrològic, hi ha una inversió prevista de 57 milions de
pessetes a capítol 6 per a expropiacions, expropiacions per
desviament del torrent de Manacor i per desviament del
torrent Barbarà; 427 milions de pessetes per a obres a
torrents com a complement als 3.000 milions prevists per
part del ministeri; 130 milions per a conservació anual de la
xarxa hidràulica; 114 milions de pessetes per a estudis de
desenvolupament del Pla hidrològic; 300 milions de
pessetes a capítol 7 per transferències als consells insulars
per a obres i serveis relatius a xarxes de proveïment i
sanejament d'aigües,i per últim, 86 milions de pessetes per
a cofinançament de la planta de Son Tugores, amb Emaya.

Aquestes són les despeses amb caràcter general previstes
per aquesta direcció general. Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

A continuació, parlarà el Sr. Pere Hevia, que és el gerent de
l'Institut balear de l'aigua i l'energia, per seguir un poc el fil
conductor de l'exposició, igualment que a continuació ho farà
el Sr. Gabriel de Joan, que és qui duu la gerència de l'Institu
balear de sanejament.

Em permet fer les presentacions perquè el president m'havia
dit que (...) com que estam pràcticament tots sols a la taula,
m'he pres aquesta llicència. En qualsevol cas, si no els pareix
bé, els deman disculpes.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller, presentant-los vostè.

EL SR. GERENT DE L'INSTITUT BALEAR DE
L'AIGUA I L'ENERGIA (Pere Hevia i Carreras):

Senyores i senyors diputats. Bon dia. Vull agrair aquesta
oportunitat de poder explicar el nostre pressupost com a
empresa pública.

Saben que el Decret 58/98 va establir el règim jurídic del
que és ara l'Institut balear de l'aigua i l'energia, amb la finalitat,
com ja ha explicat el director general prèviament, d'entrar en
matèries de l'àrea de l'energia.

Explicaré bàsicament quines són les dues línies d'actuació
de l'institut actualment, bàsicament parlam del que és l'aigua.

Tenim, per una banda, una línia que justifica d'alguan
manera el que són els capítols 1 i 2 del nostre pressupost, de
cobertura a tant el que són els consorcis que estan
mancomunats, o consorciats, per ajuntaments i el Govern
balear, i tenim una segona línia que pens que per al seva
importància quant al volum d'inversió és més significativa i
més preocupant en aquest moment, que és la de col•laboració
amb les obres d'interes general de l'Estat, i el que fa l'institut és
un seguiment i prestar una col•laboració, així com aportar els
terrenys i donar la disponibilitat perquè aquestes obres puguin
tirar endavant.

En relació amb l'actuació de consorcis, han estat ja
esmentats quins són els consorcis en què el Govern participa,
i en conseqüència, l'únic que puc dir es que nosaltres duim
aquesta gestió tant des del punt de vista tècnic com
administratiu, i el que intentem sempre és sortir en ajut dels
problemes que puguin sorgir en els municipis de la nostra
comunitat.

En relació amb les obres de l'Estat, pens que hi ha una
especial sensibilitat o preocupació pel que és la marxa en
aquest moment de les obres de la dessalinitzadora de la
badia de Palma. He de dir que la marxa de les obres és
bastant satisfactòria, podria dir que molt, el que passa és que
en obres públiques ser molt optimista és perillós.

Teníem un modificat que es va presentar a començament
d'any i que el seu timing ens preveia que difícilment
podríem aconseguir tenir tota la tramitació en marxa abans
de final d'any. Podem dir que ja ha passat totes les
aprovacions, tant les de caràcter tècnic com les de caràcter
econòmic. I aquest mes de novembre comencem a invertir,
diguem en aquest cas que lògicament l'Estat inverteix, però
nosaltres, com a col•laboradors de l'Estat, crec que estam
obligats a retre comptes d'aquestes inversions, en tot el que
ja són projectes..., perdó, el projecte modificat de la
dessalinitzadora de Palma. 

Les obres a la planta van a un ritme molt bo, després
d'uns primers mesos que va costar, perquè es va fer un
replantejament seriós a efectes de després no produir
possibles alteracions en la marxa de l'execució de l'obra, s'hi
ha aconseguit imposar un ritme que ens fa pensar que cap al
17 de maig tindrem la planta totalment finalitzada. S'ha
començat a preparar una excavació ara, amb aquest
modificat, on es contemplarà un dipòsit regulador. En fi, en
aquest moment ens permet la marxa de les obres...

Hi ha hagut un esforç important en el ministeri per a
aquesta obra perquè les coses s'agilitin al màxim. Ens fa
pensar, amb un caràcter optimista, que aconseguirem
complir els terminis que hi havia previstos.

Quant a línies d'actuació, tenim també en col•laboració
amb el ministeri la idea de donar suport a la tramitació de
dur una artèria que facilitarà o permetrà que proveïm  fins
Andratx, tant els termes de Calvià com d'Andratx, de l'aigua
que ens arribarà de la dessalinitzadora.

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

Moltes gràcies, Sr. Hevia. Idò ara té la paraula el Sr.
Gabriel de Joan, gerent d'Ibasan, i agrairíem la brevetat.
Gràcies.

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

Gràcies, Sr. Conseller. Bon dia, senyors diputats.
L'Ibasan enguany té previstes una sèrie d'actuacions:

La xarxa de depuradores, que, com ja l'ha esmentada el
conseller i la directora general, no la repetiré, i per tal de
complir a final de l'any 1999, la Directiva 91271 de la
Comunitat Econòmica Europea.
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Per altre costat tenim el Pla de reutilització d'aigües,
plasmat en les obres del terciari de Ciutadella sud, terciari de
Sóller, terciari de Cala Rajada, terciari de Cala d'Or i terciari
d'Artà.

El tractament dels fangs, plasmat en l'acabament de la planta
de compost de sa Pobla i l'ampliació de la planta de compost de
Felanitx.

I darrerament tenim una actuació, que és millorar una sèrie
d'estacins de bombeig que ja ens vénen d'antic i millorar
sobretot la desodorització en els punts concrets on es
produeixin mall olors, tant sigui a la depuradora com a les
estacions de bombeig.

Quant al pressupost d'enguany, que té un import total de
7.280 milions de pessetes, 129 corresponen al capítol 1, de
despeses de personal; 47 milions al capítol 2, de despeses de
béns i serveis; al capítol 3, despeses financeres de pagaments
d'interessos, que són 905 milions de pessetes; dins el capítol 6
hi ha les inversions reals, que són 1.336 milions de
manteniment de les depuradores més 2.900 milions d'inversions
reals, que són les inversions reals, i després hi ha en el capítol
9 l'amortització dels préstecs a llarg termini, que són 1.960
milions de pessetes.

Quant a la càrrega financera, els puc dir que l'endeutament
de l?ibasan a 31 del 12 del 98 és de 17.915 milions de pessetes,
i comptant els 2.500 milions per a l'exercici del 9 i
l'amortització de 1.960 milions dins aquest exercici, a 31 del 12
del 99 l'endeutament seria de 18.455 milions de pessetes. Aquí
no s'han comptat els 3.000 milions que ens falta recuperar de
fons de cohesió, que se'ns han aprovat enguany.

Quant al pressupost d'ingressos, per un costat, al capítol 3
tenim la facturació a la Junta d'Aigües dels serveis de
manteniment, d'explotació i conservació d'estacions
depuradores per 1.232 milions de pessetes; per devolució d'Iva,
429. Dins el capítol 4 tenim les transferències corrents, o sigui,
957 milions per devolució d'interessos. I dins el capítol 7 tenim
1.950 milions per devolució del principal dels préstecs. I la
variació dels passius financers és de 2.500 milions de pessetes.
Res més.

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

Moltes gràcies, Sr. de Joan. Té la paraula el Sr. Lacour,
director general de Costes i Ports.

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

La dirección general se estructura en dos servicios, el
Servicio de Costas y el Servicio de Puertos.

El Servicio de Costas tiene encomendadas las
actuaciones de la gestión i vigilancia de la costa, para ello
realiza las siguientes funciones: la tramitación y resolución
de la autorizaciones para efectuar obras en la zona de
servidumbre y protección, la tramitación y resolución de los
expedientes sancionadores y la tramitación de las solicitudes
de vertidos de tierra a mar, además de los informes que
dependen de la Administración del Estado pero que es
preceptivo un informe de la comunidad autónoma, como
son las instalaciones de temporada en playas, las
concesiones administrativas, los deslindes o los planes de
ordenación.

En el año 99 tenemos prevista la firma de un convenio
de cooperación con la Administración del Estado para la
gestión integral de la costa en Baleares, en el cual tenemos
destinado un capítulo de 6 millones de pesetas para ayuda
a los ayuntamientos en sus planes de ordenación del litoral.

En cuanto al Servicio de puertos, la dirección general
está gestionando en este momento 2.886 amarres, que están
distribuidos en 13 puertos y 14 instalaciones menores, y
tiene prevista una inversión de 417 millones. Esto
representa un 38% más de la inversión del año 98.

Las inversiones son: Para el puerto de Andratx, 20
millones; para el puerto de Cala Rajada, 20 millones; para
el puerto de Cala Bona, 25 millones; para el puerto de
Portocristo, 30 millones; para el puerto Barcareig, 25
millones; para Cala Figuera, 5 millones; para los puertos de
Fornells y Ciutadella, 30 millones; para el puerto de San
Antonio, en Ibiza, 30 millones, así como en base al acuerdo
que se firmó, al convenio, el 290 de marzo del 98 entre el
Ministerio de Defensa y el Gobierno de la comunidad
autónoma para el uso de la base naval de Sóller por 50 años,
prorrogables, la comunidad autónoma habilitó un crédito de
900 millones, de los cuales para el año 99 hay 130 millones
de inversión.

En cuanto al capítulo de mantenimiento de las
instalaciones, hay 102 millones para el año 99.

En lo que se refiere a la normativa, en la actualidad
estamos procediendo a la preparación de un decreto sobre
vertidos de tierra a mar y a un proyecto de ley de puertos de
la comunidad autónoma. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Sr. Lacour. A continuación tiene la
palabra el Sr. Santiago Sáinz, director general de Medio
Ambiente.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDI AMBIENT
(Santiago Sáinz de los Terreros del Hierrro):

Sr. Presidente, señores diputados, muy buenos días. La
Dirección General de Medio Ambiente tiene como objetivo
fundamental la conservación y mejora del medio natural, y se
estructura en tres servicios básicos, que son de conservación de
la naturaleza, biodiversidad, educación y promoción ambiental.
Para todo ello el presupuesto, como ha dicho el Sr. Conseller,
es de 1.820 millones, estructurados en 48 para promoción y
educación ambiental, 73.500 para parques, áreas y fincas
públicas, y por último, 1.700 para protección y defensa del
medio natural.

En la educación y promoción ambiental destaca como
objetivo incrementar la implicación de a población en los
problemas medioambientales de cara a resolver a medio plazo
determinadas actividades poco respetuosas con el medio, y para
lograr estas finalidades se desarrollan diferentes actividades,
por importe total de 25 millones de pesetas, entre las que
destacan la campaña de educación ambiental como paisatge,
plantació d'alzines, processionària, el programa Coswotch, etc.
Asimismo, existe a disposición de todas aquellas instituciones
y escuelas todo un muestrario de ediciones divulgativas y
educativas.

Destaca también en este programa el mantenimiento de
instalaciones relacionadas con el aula de la mar.

En relación con parques naturales, áreas recreativas y fincas
públicas, por importe de 73.588.000, contempla todas aquellas
acciones encaminadas a conservar espacios naturales
protegidos, áreas naturales acondicionadas para permitir una
utilización social y recreativa por parte de la población,
destacando, por supuesto, áreas recreativas a lo largo de todas
las Baleares i refugis.

Como actividades, serían el mantenimiento, la conservación
y mejor de parques, de las mismas áreas así como la
habilitación y mantenimiento de itinerarios pedagógicos.
Incluye también programas de uso público en parques y de
mantenimiento en edificios situados en fincas de utilidad
pública.

Por último, en el programa de protección y defensa del
medio natural se distinguen dos grandes líneas, la protección
pura del medio natural y de los espacios, del espacio, del
territorio, y el fomento de la biodiversidad.

Por una parte se pretende luchar contra incendios y erosión,
restaurando en aquellos casos en que se tenga que realizar la
cubierta vegetal degradada como consecuencia de incendios y,
asimismo, la construcción de hidrotécnias de contención de
cauces de torrentes, en evitación de riadas e inundaciones.

En relación con la biodiversidad, son actuaciones
básicamente de protección, de planificación, conservación y
protección de hábitats y de especies, ya sean amenazadas,
endémicas o autóctonas, así como su protección frente a la
invasión de especies alóctonas e invasoras que amenazan
precisamente a estas poblaciones básicas.

Asimismo, se contemplan actuaciones de mejora de la
actividad cinegética a lo largo del territorio, y en esta
dirección general se integra el Ibanat, el Sr. Carlos Pizá
hablará a continuación, que es el organismo responsable de
la lucha contra incendios, campaña de vigilancia y
extinción, gestión de parques naturales y fincas públicas en
cuanto a uso y mantenimiento, y para lo cual cuenta con un
presupuesto de 1.059 millones de pesetas. En cuanto a
actividades básicas, se incluyen la prevención, vigilancia y
extinción de incendios forestales, la gestión forestal en
cuanto a ayudas a propietarios, control de aprovechamientos
madereros, mejora forestal, lucha contra plagas, ayudas en
caza, a sociedades de cazadores, promoción de la actividad
cinegética en el exterior, cursos de formación, etc.

Por último, en cuanto a biodiversidad, destacan los
programas de conservación de especies endémicas de flora
y fauna, la eliminación, como ya he dicho, de especies
alóctonas e invasoras, la protección de árboles singulares,
los programas de recuperación de determinadas especies
protegidas, como son el voltor, el milà, el ferreret, el pofinus,
la baldritxa, la gavina andouin, etc.; edición, por supuesto,
de material divulgativo en este sentido y, por último, indicar
que el presupuesto para todas estas actividades es de 1.699
millones de pesetas. 

A todo esto querría destacar dos convenios firmados con
el Ministerio de Medio Ambiente que no tienen reflejo en el
presupuesto. Son inversiones no cuantificables a priori, pero
en función de otros años destaca el convenio de hidrología,
convenio de tipo paritario por el cual el Ministerio viene
invirtiendo en nuestra comunidad aproximadamente 100
millones anuales en actividades de mejora forestal e
hidrotecnia de contención y, por último, convenio de
incendios a través del denominado Plan de acciones
prioritarias, Papif, por el cual anualmente se vienen
invirtiendo 60 millones en nuestra comunidad. Muchas
gracias.

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

Muchas gracias. I, per acabar, el Sr. Carlos Pizà, gerent
de l'Institut Balear de la Naturalesa ens parlarà.

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

Sr. President, senyors diputats, bon dia. L'Ibanat, per les
funcions que se'ns tenen encomanades en el seu decret
d'actuació, s'estructura en tres blocs: dos de gestió tècnica
i un de gestió administrativa. El pressupost ens arriba a
l'Ibanat via subvenció de la Conselleria de Medi Ambient;
pel capítol 4 ens arriben en transferències corrents
282.959.000 pessetes i pel capítol 7, que són transferències
de capital, 776.110.000 pessetes. 
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La despesa, la distribuïm de la següent manera: pel capítol
1 gastam en despeses de personal 150.390.000 pessetes; en el
capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, 33.290.000
pessetes; el capítol 3, despeses financeres, 65.700.000 pessetes,
i el capítol 4, que és de 784.589.000 pessetes, feim les
inversions que es distribueixen en maquinària, vehicles contra
incendis, tot terrenys, mobiliari (...) i equips informàtics amb
29.970.000 pessetes, i en la campanya contra incendis 350
milions de pessetes, actuacions en medi forestal 200.240.000
pessetes i actuacions en medi natural 204 milions de pessetes.
Pel capítol 9, les despeses d'amortització de préstec 25 milions
de pessetes.

Les inversions que realitzam a la campanya contra incendis
són 145 milions de pessetes en mitjans aeris, 77'5 milions de
pessetes en mitjans terrestres, 22'5 milions en tanquetes,
vigilància mòbil 17'5 milions, vigilància fixa 31 milions,
personal de direcció 36 milions, mitjans auxiliars 11'5 milions,
central de comunicacions 7 milions de pessetes i en formació
un milió de pessetes.

En el departament de medi natural hi ha dos blocs: hi
trobam l'ús públic i la inversió que es fa en els parcs naturals,
en el viver, a l'escola de natura i àrees recreatives, refugis i
itineraris de vianants; en ús públic tenim previst gastar 145
milions de pessetes i en inversió 59 milions de pessetes. I quant
als programes de gestió forestal, es divideixen en dos
subprogrames: un primer programa que és regeneració de la
massa forestal, podes, desbrosses, etc. amb 161.217.000
pessetes, i un altre que és de prevenció d'incendis forestals que
són tallafocs i col•locació de basses 39 milions de pessetes.

Ja està, moltes gràcies.

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

Moltes gràcies. Amb això, president, crec que hem donat
una visió global del pressupost de la nostra conselleria i,
evidentment, a qualque lloc s'ha fet més menció o s'ha donat
més importància a la part, a la línia política i, evidentment, a
qualque lloc ens hem limitat més a fer un recompte de quines
són les inversions i despeses a fer. Per tant, és tot. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, igual que
als alts càrrecs que han intervingut, i passaríem al torn de
preguntes i observacions, si és que cap portaveu no demana que
es faci un recés. No? Aleshores, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula el diputat Sr. Grosske. Té vostè
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrari al conseller i
als alts càrrecs les seves explicacions, però em tem que
afónico y desarmado el ejército rojo el debat l'haurem de
posposar per al plenari. Moltes gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Mirarem de mantenir les línies i
fer alguna pregunta, com a mínim per aclarir algun dels
temes. En primer lloc també vull agrair també la presència
del conseller, de les seves explicacions, i coincidir
absolutament amb ell amb el continuïsme d'aquest
departament, absolutament; de fet teníem alguna idea que
quan es parlava de canvi de model o d'un model que s`havia
de canviar hi hauria alguns canvis pressupostaris. Veim que
no, es pot dir que hi ha canvis de model però no hi ha canvis
pressupostaris. Els compromisos són els mateixos i gairebé
hem sentit parlar avui del mateix que sentírem parlar l'any
passat, la qual cosa demostra que efectivament estam en la
mateixa línia.

En ordenació del territori, que jo crec que és el gran
tema, un moment de debat important, compromisos
importants per a l'any 99 i, clar, el PP ens diu que redreçar
el model territorial serà molt car, que hi ha d'haver enteses
amb promotors, per exemple per desclassificacions o alguna
mesura d'aquesta manera, i que a més les mesures que
prendrà el Govern són molt grosses i, per tant, jo li deman
quantes pessetes tenen previstes en aquesta mena
d'actuacions, perquè hem vist -no sé si és un acudit, un
error- 1.000 pessetes per desclassificar, no sigui que em
digui que això vol dir 50 milions, com ens deia ahir per
exemple el conseller de Sanitat, que en deia: "Vostès veuran
1.000 pessetes per a l'hospital d'Inca però diu 50 milions".
Com a mínim, ens expliqui quin és el número, maldament
nosaltres vegem 1.000, quin és el número que hi ha davall
aquest 1 i tres zeros, per saber-ho, no?, perquè un intenta
fer-se una idea a través de l'expressió xifrada de la política
del Govern que són els pressupostos, i de vegades li costa.

El segon punt és quan entraran les Directrius, perquè hi
ha un acord d'aquest parlament, aprovat per unanimitat del
fet que entraran el 98, i veim dins els objectius del Govern
que és entrar-les el 99. Si això és així, era la primera gran
prioritat que vostè ens explicava l'any passat, a veure on és.
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Quants de plans d'ordenació del medi natural fan comptes
aprovar enguany, dins l'any 99, perdó?, perquè també el 98 era
una altra prioritat, la quarta gran prioritat era -les tenc aquí- una
de les prioritats per a l'any 98 era redactar el Pla del Pla, el del
Raiguer, el del nord, el de la badia de Palma, el sud-llevant, el
de Tramuntana, el de Menorca i el d'Eivissa; això era una
prioritat de l'any 98, ara hem vist com a prioritat Menorca i
Eivissa-Formentera, però dins la memòria també es parla del
Raiguer i Tramuntana; a veure si tots els altres han caigut; tots
els altres també s'han de fer, el Raiguer i la Serra de
Tramuntana també?, perquè com que les explicacions del fet
que ha caigut el Pla del Pla pareixia que era perquè hi hauria
una altra perspectiva del que havia de ser Mallorca, si això ens
ho pot aclarir.

Només apuntar que les ajudes als planejaments municipals
consideram que és estrictament urbanisme i que s'haurien de
donar als ajuntaments, però ja no insistiré perquè no ve aquí, i
si troba normal o prudent encomanar una llei del sòl que s'hagi
d'entregar dia 30 de juny, els treballs; era la tercera gran
prioritat de l'any 98, redactar la Llei del sòl; quines feines han
fet fins ara, si ara surt la comanda d'una empresa externa que
assessori i que ha de presentar el projecte abans del 30 de
juny?; quines feines han fet?

Quant al Mirall, aclarir les dades perquè es parla d'11.000
milions de pessetes de subvenció del Govern per part de Medi
Ambient; a una part de la memòria diu que n'hi 800 enguany,
no arriba ni al 10%, no és ni el Pla 10, perquè enguany no
posen ni el 10% del que costa, evidentment no s'endeuten, això
ja ho sabem, ja sabem que el Govern no s'endeuta perquè ha de
(...), etc.; no s'endeuta ningú, de fet, els ajuntaments tampoc,
inverteixen amb uns doblers que donen a un consorci; aquí no
s'endeuta ningú, però dels 11.000 milions de pessetes que
probablement es faran el 99 o s'intentarà que es faci per al 98-
99, el Govern diu que en posa 800. No ens surten, a més,
perquè després només hi ha dues partides que diuen "Mirall"
que sumen totes dues 430. La memòria concretament diu 233,
perquè la pàgina 454, si vostè se la mira, copia exactament, tan
exactament el full de l'any passat que diu que per a l'any 1998
hi ha 233 milions de pessetes. Desgraciadament no parlam dels
pressuposts del 98, supòs que és un error de poca feina..., no ho
sé, en tot cas que la memòria no està molt ben adaptada a
l'anualitat. A nosaltres ens surten 430 que, si se sumen 162 o
150 en surten 580. L'única manera que arribi als 800 és que hi
torni haver el Pla Urban i que entrin els 200 de l'Ajuntament de
Palma. Pot ser perquè, com que hi ha el Pla Temple, Pla Urban,
Pla Mirall, es Foner 2, el Pla de l'Objectiu 2, el pla..., tots els
plans són les mateixos doblers que s'inverteixen en distints
plans i es venen amb distintes motos, és possible que el Pla
Mirall torni a ser tots aquests plans una altra vegada. Jo li
deman, en aquest cas ja ni que m'ho aclareixi: quants de doblers
hi ha per al Pla Mirall? No, si m'ho pot aclarir millor, però
quants n'hi ha per al Pla Mirall?; és vera que no arriba ni al
10% del que fa comptes posar-hi la conselleria?

Energia, 177 milions de pessetes. És tot?, 177 milions de
pessetes és tot en energia? Evidentment nosaltres
consideram que és un error tractar les energies alternatives
i l'estalvi com a mesures gairebé adjectives, mesures
d'alguna manera -no sé- que donen un plus...; nosaltres
consideram que és política central, de mils de milions de
pessetes, política central d'estratègia energètica: la gestió de
la demanda, l'estalvi, etc. No tenen previst cap ingrés de
l'Estat? El règim especial..., no hem vist cap ingrés de
l'Estat per a energia; és possible, això?

Aigua. El proveïment d'aigua en alta; preveuen a tots els
nuclis, perquè no entenem, més enllà de la complicació
burocràtica, què han fet amb els consorcis per a alguns
ajuntaments, perquè la dessaladora no entra necessàriament
en consorcis o conveni amb son Tugores, però tenen interès
d'arreglar tots els problemes de proveïment d'aigua en alta,
per exemple el cas de Maria de la Salut, problemes greus?
Quines actuacions tenen amb la qualitat de l'aigua per
eliminar nitrats, nitrits, clorurs? No hem vist ni com a
objectiu ni enlloc que es pretengui implementar les mesures
que dirà la ponència d'aquest parlament; pensam que feim
feina en aquest parlament perquè el Govern ho tengui en
compte, pressupostàriament, em referesc; ho tenen present,
no li tenen?, saben que hi ha una ponència?, perquè només
han vengut als càrrecs de la Conselleria, a parlar aquí, no ha
vengut ningú més; supòs que, per tant, la Conselleria sap
que hi ha aquests treballs de la ponència; els tenen presents
pressupostàriament?

Bé, nosaltres consideram que les pèrdues de xarxes i el
món del clavegueram i l'aigua potable dels ajuntaments és
tan greu, que hi hauria d'haver moltíssims més de 300
milions de pessetes. En tot cas jo li deman una explicació:
per què considera la Conselleria que no hi han d'entrar les
pluvials? Les pluvials és estratègicament per gestió de
l'aigua una separació molt important, molt interessant, per
reutilitzar, per poder realment fer una gestió eficient de
l'aigua. Per què la Conselleria diu que de cap manera hi
poden entrar, aquestes inversions? A part que els 300
milions siguin per nosaltres ridículs, no entenem -en tot cas
vostè m'ho explicarà- per què considera que la gestió de les
pluvials ha de quedar absolta, i d'alguna manera intenten
que les pluvials vagin per dins els claveguerams, perquè és
l'únic que subvenciona la Conselleria, perquè les canonades
de clavegueram, si hi van les pluvials la Conselleria ajuda,
si hi ha xarxa separativa les pluvials no entren. No ho
entenem.
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En els torrents ja hi ha un conveni signat i vigent: 3.000
milions de pessetes; com està aquest conveni?, no veim tampoc
ingressos que ho prevegin i, més enllà que és molt interessant
que ens expliqui un conveni que encara que no ens han duit en
aquesta cambra i que no està pressupostat enlloc, és molt
interessant saber-ho però ens agradarà veure'l qual estigui
signat i estudiar-lo. N'hi ha un de signat, signat amb el Sr.
Borrell però signat per l'Estat, l'Estat no és ni un equip de
govern ni un altre, l'Estat és l'Estat i és una institució i té, per
tant, continuïtat. Què ha passat amb aquests doblers? Faran
delimitació de les zones inundables? Per a quan el torrent de
Manacor?, l'any 1998 una de les prioritats, també; "em vull
referir al desviament del torrent de Manacor, una obra
llargament esperada i que per fi, amb el pressupost d'enguany
serà una realitat", 1998. Ho serà per al 99? Segur que ho
sentirem dir, jo n'estic convençut, el problema és quan i quines
pessetes.

En residus, també contents del fet que es torni a insistir amb
el continuïsme: prometre el Pla director de residus també era
una gran prioritat l'any 98, era immediat, "mes de febrer, març,
abril entrarà la modificació"...; bé, si ara es compromet que
entri el febrer, març o abril podem traslladar directament els
compromisos de l'any passat i anirem seguint, però
efectivament no veim cap dobler encara ni -com s'apuntava- per
a compostatge, per a reciclatge... Ni haurà cap?, no? Els doblers
que va posar el Govern per a la incineradora, tendran una
translació, tendran una equiparació amb altres models de
tractament alternatius a la incineradora o no? Ja ha donat a la
incineradora, a partir d'aquí els consells que s'espavilin però
que en tractament no en donaran; en tot cas Ecoenves o d'altres
però el Govern no.

De sòls contaminats, el Govern només hi posarà 50 milions
de pessetes?, això és cert: 50 de l'Estat i 50 del Govern?; amb
això fa comptes fer res amb els abocadors? Jo li deman: tenen
qualque estudi del que costa regenerar alguna mena d'abocador?
No ho sé, ho deman, perquè hi ha 100 milions previstos dels
quals 50 els posa l'Estat i això deu servir just, just, per redactar
un pla. Vaig equivocat -voldria anar-hi- i, en aquest sentit, hi ha
actuacions molt més ambicioses amb els sòls contaminats?

Residus perillosos. El Govern hi posarà 8 milions de
pessetes?, 8?, 26 de l'Estat i 8 del Govern 34? Només hi posa 8
milions de pessetes?, és així? 

Pedreres; no li he sentit anomenar que havia d'haver un
consorci, no sé quines aportacions, havien de fer
regeneracions...; ho recorda?, hi ha un pla aprovat, vigent,
publicat. Quines actuacions hi ha previstes en pedreres?

Per ser molt curt, també, amb els parcs naturals saludam
aquesta incoació d'un expedient per crear-ne un de nou a
s'Albufera en compliment de la Llei, com vostè mateix
reconeixia i, d'entrada, també li voldria demanar si serà una
figura de la Llei 4/98, un parc natural, que és el que nosaltres
coneixem per la figura d'un parc natural, una figura
institucionalitzada?, o serà aquest parc natural balear?, que
vostè va recollir el guant del Sr. Reus i ens va dir l'any passat
que era l'únic que feien comptes fer, perquè la llei 4/89 no
s'adaptava a la nostra illa. Com queda, això?, perquè ens
interessarà saber-ho; i per quan confia que hi hagi una
declaració de parc natural?

Per altra banda, quines pessetes suposa un increment de
l'Ibanat dedicat a l'implementació?; no hem vist cap 24000 ni
cap 64000 d'un nou servei que digui "Albufereta"; és que no
estava previst aleshores?, el tendran previst ara?, quins recursos
seran dedicats a l'Albufereta en aquests pressupostos?

I quins doblers hi ha dedicats -no ho he pogut aclarir,
confio que siguin molts- a compra de noves àrees
recreatives, de nous parcs naturals, de zones d'esplai?, quins
doblers hi ha d'inversió sobre aquest tema?

A l'ordenació del litoral també demanam una mesura que
predicaven les DOT, i com que les DOT han d'entrar en
vigor aviat confiam que les seves mesures econòmiques
també. Deien a les DOT que s'havien de protegir els 500
metres de la mar, a 500 metres una franja de protecció. El
nostre grup parlamentari ha presentat una proposició de llei,
un projecte de llei perquè es protegeixi aquesta zona i el
Govern l'ha vetada; vostè supòs que ara deu haver fet de
ponent, o no ho sé, han vetat aquest projecte de llei al•legant
que tendria repercussions econòmiques. Bé, això dificultarà
que entri en vigor l'any 98, però com que les DOT en
parlaven i les DOT entraran en vigor l'any 99, jo estic
convençut que això entrarà en vigor l'any 99, i com que
vostè ho ha vetat perquè tenia repercussions econòmiques,
jo li deman en què les ha quantificades i on hi ha la partida
dins l'any 99, perquè si el problema era econòmic on està
reflectit i quin era el greu problema, per discutir-ho
enguany?

I per últim, Sr. President, una pregunta molt concreta,
molt petita: aquest projecte de defensa de medi natural,
aquest programa de defensa de medi natural, hi ha 8 milions
de pessetes per conveni amb els consells. Ens agradaria
saber a quins convenis fa referència, que ara en aquests
moments no ho sabem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Començaré per l'anunci que ha fet
el conseller, un anunci extrapressupostari, que és l'inici,
sembla ser que ha acordat avui el Consell de Govern, de
l'expedient de declaració de parc natural, així ho he entès,
de s'Albufereta de Mallorca, i he de dir que és una agradable
sorpresa. És agradable perquè encara que sigui tard es doni
compliment a les disposicions de la Llei d'espais naturals de
1991, aquí on es preveu que s'Albufereta, i es Trenc-
salobrar de Campos, i les àrees representatives de la serra de
Tramuntana tenguin una declaració i un estatus de protecció
d'acord amb la Llei estatal de protecció d'espais naturals.
Voldria dir que és agradable en aquest sentit, per tant,
encara que sigui amb retard; i és sorpresa, perquè ni a cap
declaració programàtica, com és el pressupost de 1998, hi
havia cap anunci de declaració de parc natural nou, ni hi
havia cap partida pressupostària, ni ha cap partida
pressupostària, ni hi ha cap partida pressupostària ni cap
anunci en aquest pressupost que manejam ara per l'any 99,
per tant, és una sorpresa, i deman per tant quin cost o quina
partida pressupostària hi haurà per aquesta actuació, si és
que es pensen adquirir terrenys. Si no es pensen adquirir
terrenys, si és que hi ha un canvi de política del Govern, que
fins ara sempre havia dit que era un error declarar parcs
naturals sobre terrenys privats, perquè pel que jo sé els
propietaris no en sabien res, avui matí quan han rebut la
notícia que s'inicia la declaració de parc natural a
s'Albufereta. Per tant, quines partides o quines
modificacions del pressupost es preveuen per dur endavant
aquesta iniciativa, si és que aquesta iniciativa té un cost
d'adquisició de terrenys.
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I en relació amb aquest tema, un tema paregut, respecte de
la compra de patrimoni natural, li voldria demanar com es
resoldrà, estam ja en el mes de novembre, i per tant molt a prop
de l'any 99, el concurs d'adquisició de patrimoni natural a
Menorca, pel qual hi havia 425 milions de pessetes, i que és una
qüestió no resolta, i a més conflictiva tal com es presenta.

Li volia demanar explicacions, encara que també ho ha fet
el Sr. Alorda des d'un altre punt de vista, sobre les 1.000
pessetes que hi ha disponibles per desclassificar urbanitzables,
quins urbanitzables pensen desclassificar, o indemnitzar la
desclassificació amb aquestes 1.000 pessetes. I a més això
suposa un canvi d'actitud, perquè el Govern sempre havia dit
que no s'havien de desclassificar urbanitzables que fossin
indemnitzables, però ja que el Govern ha entrat en aquesta
política, a més amb aquesta força, amb 1.000 pessetes, jo li
volia demanar també si en aquest moment el Govern ja té la
llista d'urbanitzables afectats per la Llei de mesures cautelars
fins a l'aprovació de les Directrius d'ordenació territorial. Crec
que és una llista important, que tothom diu que és molt grossa,
però que de moment està inèdita, i crec que és del màxim
interès el seu coneixement, especialment si ara ja es dediquen
1.000 pessetes a aquesta actuació. Per altra part he vist que hi
ha un programa, purament informatiu, ho he demanat als
diputats de Menorca i no m'ho han sabut dir, i per això ho
deman aquí en públic: he vist que hi ha dins el programa
d'Ordenació del Territori un projecte pilot que es diu Menorca,
voldria demanar què és, simplement què és i quina incidència
pressupostària econòmica té, perquè després no he trobat una
correlació. 

Respecte del Pla hidrològic, se'ns diu que dins a l'any 99
quedarà aprovat. Jo voldria recordar, quant a totes les partides
pressupostàries, a les preguntes que jo li faré, quan són de
calendari, clar, els pressuposts van per anys, per tant l'any 99 és
un any com qualsevol altre. Però la vida política, i la
responsabilitat, i la representació que tenim no va per anys, va
per legislatures, i a la meitat de l'any hi ha un canvi de
legislatura. Per tant, quan es diu a l'any 99, m'interessa saber:
abans o després del canvi de legislatura? Per tant, tindrem el
Pla hidrològic aprovat dins la legislatura actual?

I per altra part, simplement manifestar-li una certa sorpresa,
en el sentit de veure que dins l'any 99 se'ns anuncia que quedarà
aprovat el Pla hidrològic, però que en aquestes hores ja hi hagi
en marxa el concurs per l'edició del Pla hidrològic, per 24
milions de pessetes. Sembla que hi ha coses que van molt més
ràpides que les altres. He entès, no sé si ho entès malament, que
obres relacionades amb la dessaladora seran pagades per la
Comunitat Autònoma, unes canonades; si no és així,
simplement que es digui que no és així, i que no ho entès bé.

Volia fer una pregunta sobre l'aplicació del cànon de
sanejament. Efectivament he sentit unes quantitats
importants, que tenen per objecte indemnitzar els municipis
que fan el manteniment de les depuradores, i també
compensar per les inversions realitzades en depuradores i
col•lectors. Però jo el que volia demanar és si això ja posa
al dia, o si encara hi quedaran quantitats endarrerides en
aquesta qüestió. Si ara fóssim al final del 99, amb aquest
pressupost executat, quin és l'estat comptable en relació als
municipis que havien fet depuradores amb anterioritat o al
marge del cànon de sanejament, i que per tant segons la
Llei, segons el pressupost també, han de ser compensats per
les inversions realitzades, què és el que hi quedarà, o si això
quedarà ja saldat.

Igualment respecte del Pla energètic m'interessa saber si
és dins la legislatura que resultarà aprovat. Constatam que
per segona vegada, perquè l'any passat també va ser així...
Clar que moltes coses d'enguany són les de l'any passat,
sembla que hi ha hagut un any una mica buit de resultats,
Però bé, en relació a la modificació del Pla de residus, que
pròximament se'ns ha dit, el mes de novembre, anirà a la
Comissió d'Ordenació Territorial, però que a la vegada veim
que no hi ha dins l'any 99 cap partida pressupostària per
contribuir a la posada en marxa de noves plantes, de nous
tractaments de residus, lògicament costosos i de forta
inversió inicial, que es preveuran dins aquesta modificació
del Pla de residus, de Mallorca en concret o del conjunt de
les Illes.

Unes informacions concretes voldria demanar sobre les
inversions immaterials del programa de qualitat ambiental.
N'hi ha dues, una de 76,5 milions, i una altra de 150,4
milions. Voldria saber exactament a què es destinarà.
Igualment també voldria saber els 34 milions de Pla
nacional de residus perillosos a quins projectes en concret
es destinaran, igualment els 105 milions de descontaminació
de sòls també a quins projectes en concret es destinaran.
Vostè ha citat l'abocador del Cap de Berberia, però volia
saber si això és la totalitat d'aquesta partida, o si és una part
i hi ha altres projectes a assumir amb això.

També voldria conèixer els 51 milions d'inversió
immaterial que el programa de protecció i defensa del medi
ambient, el que és 5b, té previst per a aquest; igualment que
dins el programa de protecció i defensa del medi ambient
altres, o sigui el que no és 5b, també 54 milions d'inversió
immaterial i 20 milions d'inversió immaterial a l'objectiu 2.
En aquest mateix programa hi ha 130 milions de pessetes en
infraestructures d'ús general, i voldria conèixer a quins
projectes es destinen.
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I per últim dues qüestions relacionades amb ports. Una, si
hi ha previsió dins l'any 99 d'elaborar i aprovar plans
d'ordenació d'usos dels ports de la Comunitat Autònoma; i una
altra, més important, i és el port de Ciutadella, dins l'any 99
quin és el compromís pressupostari del Govern per fer front al
dic de protecció que s'ha compromès a fer. 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, gràcies, senyors diputats. Jo crec que
d'entrada he de dir que, com que el Sr. Grosske no és aquí, li
volia desitjar una ràpida recuperació de la seva gargamella,
però que no ens hauria d'estranyar tant que, almanco jo crec que
és normal, el pressupost contengui línies polítiques similars i
coses que de fet existien dins el pressupost de l'any anterior. Jo
crec que de qualque manera aquest pressupost es correspon
amb una línia de feina que està iniciada, i que evidentment
quan un fa un pressupost i planifica el que serà l'exercici
següent després, a l'hora de la veritat hi ha realitzacions
d'aquestes que un té previst, que es duen endavant, i hi ha
realitzacions que no es duen endavant. Evidentment això no
significa en absolut que s'hagi de renunciar a aquestes
realitzacions que a un moment determinat es preveuen, i clar,
les que no es realitzen continuen sent prioritàries, i de qualque
manera es reiteren. 

Jo he tractat de prendre nota de totes les peticions que vostès
m'han fet. No sé si hauré estat capaç d'aconseguir-ho, però en
qualsevol cas aniré fent un repàs d'aquelles coses que sí he anat
prenent nota, per mirar de contestar-los. Sí que m'agradaria que
tot el que són xifres concretes. cadascú dels que aquí estan
presents després en faci menció, perquè la veritat és que per
posar-me a cercar les xifres que estan dins la carpeta, crec
vostès mateixos, senyors diputats, ho poden fer.

Diu el Sr. Alorda que un canvi de model territorial
pareixia que havia de suposar un canvi dins els pressuposts.
Bé, em pens que res més enfora de la realitat, és a dir, res
tenen a veure, sobretot a curt termini, un canvi de model
territorial amb un canvi de pressupost. Supòs que vostè està
dins l'avinentesa que qualsevol canvi de model que es
propugni des del Govern o des d'altres institucions, cerca
uns efectes a mig i a llarg termini, és a dir, immediatament
no veurem uns canvis importantíssims que faci que
desapareixin les urbanitzacions de primera línia, no. El
model territorial, això respon a una planificació. I
evidentment això amb el transcurs dels anys sí que ha de
tenir una plasmació dins el pressupost. Però no hi ha d'haver
un abans i un després, això no té absolutament cap sentit.
Tots dos han fet menció, perdó, quan dic tots dos em
referesc al Sr. Alorda i al Sr. Triay, han fet menció a la
partida per a desclassificacions, on hi ha, efectivament, una
partida oberta, una partida de 1.000 pessetes, crec recordar
que és que, evidentment, no és, en absolut, la quantitat que
el Govern té en principi destinada a desclassificacions. El
Govern el que fa és deixar clar que dins els seus pressuposts
contempla la possibilitat d'haver de fer aportacions per a
desclassificacions de territori quan, d'acord amb l'article 44
de l'Avanç de les Directrius del Territori, d'Ordenació del
Territori, o l'article que definitivament acabi, perquè les
directrius, com vostès saben, en aquests moments són un
avanç, s'arribi a qualque tipus de pacte o a qualque tipus
d'indemnització, via pacte o no via pacte, amb els
promotors, s'habilitaran les partides adients. Miri, no tendria
cap sentit fer una altra cosa o posar una altra quantitat, no fa
molt, el Govern va aprovar una indemnització important, el
50% d'una indemnització important, i per causes que
precisament no eren degudes al Govern, en absolut, no la va
fer efectiva, i hi havia un compromís, hi havia un
compromís de dur-ho endavant. Per tant, crec que posar
partides sense saber exactament a què ens hem d'atendre, no
tendria sentit, sí que es manifesta la voluntat política de dur
endavant aquestes desclassificacions. Jo crec que aquest
exemple que vàrem tenir no fa molt és bastant il•lustratiu en
aquest sentit.

Quan entraran les Directrius d'Ordenació del Territori,
jo pensava que ho havia dit dins l'exposició, dins el gener
del 99 la idea és que estiguin en aquest parlament, i, per
tant, es puguin tramitar. Quants de plans d'ordenació del
medi natural es llançaran d'aquí que acabi la legislatura?, i
amb això contest un poc tot el que vostè després em deia, de
si seria dins el 99 o abans o després de la legislatura?, tot i
que tenc una certa seguretat que podrem continuar fent
política des del Govern per part del Partit Popular, no tenc
la seguretat absoluta i, per tant, no puc dir si després del
juny del 99 serem nosaltres els que tendrem la
responsabilitat i ho podrem dur endavant. Hi confiï, tenc
bastant de confiança, però no n'estic segur, i òbviament em
referesc sempre a abans del juny del 99. Quants d'aquests
plans llançarem?, com a mínim, tres, com a mínim, tres, a
Menorca.
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Els plans territorials parcials, em demanava el Sr. Alorda,
em deia també quan estaran redactats i quan els tendrem
vigents. Bé, jo li puc dir que els de Menorca i els d'Eivissa i
Formentera en aquests moments ja estan en marxa, ja s'han
signat uns convenis, ja hi ha unes comissions constituïdes o en
constitució, i s'estan redactant els plans territorials parcials. No
és una feina que en aquests moments crec que sigui fàcil fer una
previsió, a un moment donat vàrem tenir la innocència, allà cap
a l'any 87 o 88, no estic molt segur, no estava encara ficat dins
el món de la política, d'establir un termini de vuit mesos per
elaborar unes directrius d'ordenació del territori. Jo crec que
s''ha demostrat que, amb independència que després hi hagi
hagut altres circumstàncies i altres terminis que no s'han
complerts que vuit mesos, en qualsevol cas, per fer una eina
d'aquesta magnitud, era un termini, no m'atrevesc a dir ni tan
sols optimista, és a dir era un termini imcomplible, no es podia,
ni amb les millors de les previsions ho podíem complir. Miri,
no faci que jo cometi el mateix error en aquests moments, jo el
que li puc dir és que en el cas de Menorca i d'Eivissa sí que ja
estan en marxa aquests PTP i que en el cas de l'illa de Mallorca
hi ha, es va fer una oferta per firmar un conveni amb els termes
similars al que s'ha fet a Menorca i a Eivissa. de moment ha
estat rebutjada la possibilitat d'assignar aquest conveni que, en
qualsevol cas, com no pot ser d'una altra manera, des d'una
institució, el Govern, mantenim obert a una altra institució,
Consell Insular de Mallorca.

Bé, em demanava si creia que era prudent el termini de
lliurament de la Llei del sòl, dia 30 de juny, d'acord amb les
bases que teníem redactades. Miri, a mi em sembla un termini
ben prudent, és un termini que s'ha fixat d'acord amb unes
prescripcions tècniques, a mi, esper que dia 30 de juny, supòs
que es referia a això, no ho sé, quinze dies abans hi hagi hagut
eleccions, a mi no em sembla que als efectes de la Llei del sòl
sigui important, hi hagi qui hi hagi darrera, dia 30 de juny, quan
rebi, que hi ha hagut un canvi, farà el que cregui convenient.
Per tant, jo no veig la interferència, sincerament, no veig quina
interferència hi pugui haver.

M'ha parlat també el Sr. Alorda de la temporalització dels
projectes del Pla Mirall i l'ordre de pagament. Miri, jo li puc dir
que és molt difícil ajustar què és el que haurem de finançar dins
l'any 99, com ha estat molt difícil ajustar el que hem de finançar
dins l'any 88, que tenim un pressupost i que al final em pens
que ens ha sobrat de totes maneres. Miri, jo li vull dir una cosa,
la temporalització de les subvencions de Pla Mirall depenen
absolutament de les certificacions d'obra que fan els
ajuntaments i, per tant, és un tema que des del Govern podem
fer una previsió, però que, en cap cas, no ens hem de pensar que
podem fer un seguiment amb exactitud quantitativament.
Evidentment, al final, al final de tota aquesta temporalització
han de quadrar les xifres.

Ha parlat també el Sr. Alorda del tractament de les
energies alternatives com una cosa de segon ordre,
accessoris, sense importància. Bé, jo crec que he usat
l'expressió "complementàries", per què dic això, miri, Sr.
Alorda, avui tenim, dins el que són les fonts de
subministrament energètic, del cent per cent d'energia que
es consumeix en aquesta comunitat, tenim un 1% que ve
subministrat mitjançant energia solar, energia fotovoltaica,
tenim, més o manco un 5%, un 4%, que surt d'energies
alternatives mitjançant la incineració, la valorització dels
residus de Son Reus, un 4, un 5%; tota la resta és una
dependència externa que tenim quant a les fonts
energètiques. Fa molt poc temps vaig tenir oportunitat
d'estar a una cimera energètica a l'illa de Madeira, allà on hi
havia distintes regions insulars, algunes amb unes
característiques similars a les nostres, algunes no, però que
curiosament conformaven un arc de subministrament de
consum d'energies alternatives bastant complet, li dic
bastant complet perquè hi havia unes illes, com són les illes
Madeira, amb unes possibilitats per consumir, per produir
energies alternatives de caire hidràulic, bots d'aigua
importants, hi havia illes com les Açores, amb una energia
geotèrmica important, hi havia altres llocs, altres projectes,
com un projecte que records que es va presentar de Galícia,
per a utilització de biomassa, per a consum de biomassa.
Miri, en el millor dels casos de totes aquestes alternatives
energètiques, s'arribava a consums dels 15%, del 17%, em
referesc a aportacions del 15 al 17% sobre el total del
consum energètic. Miri, són molt importants les energies
alternatives, però la responsabilitat de govern al que ens du
és a garantir el subministrament, i en aquest moment
tècnicament, tant de bo en el futur no sigui així, en aquest
moment tècnicament les energies alternatives tenen un caire
complementari, molt important, però complementari,
aquesta és la realitat de les coses.

Proveïment d'aigua en alta, si tenim interès a col•laborar
amb tots els ajuntaments, i ha esmentat Maria de la Salut, sí,
evidentment, evidentment, sí. Vaig dir a una reunió on vostè
hi era present que el pressupost de la Direcció General de
Règim Hidràulic, Ibagua està a disposició precisament dels
ajuntaments que tenen problemes de subministrament,
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries que tenim i
d'acord amb l'ordre de prioritats que hem de realitzar, però
la nostra funció és aquesta, per tant, cap reserva, la nostra
idea és ajudar tots els ajuntaments, també Maria de la Salut.

Els 300 milions del Pla d'obres i serveis són molt pocs
doblers, són una quantitat ridícula, crec que ha dit, que de
qualque manera no serveixen per a res, miri, jo no sé si és
una quantitat ridícula o no, és la quantitat que el Govern en
aquests moments creu adient per aportar al tema de totes les
obres d'infraestructures que corresponen a pla d'obres i
serveis. I és una quantitat que nosaltres pensam que fa un
bon servei als distints consells insulars d'Eivissa i
Formentera, de Menorca i també de Mallorca. Si hi ha
alguna d'aquestes institucions que trobi que aquesta
quantitat és tan ridícula que no val la pena, que hi renunciïn.
Jo crec que des del Govern és una quantitat important i que
s'usa, precisament, per a la finalitat per a la qual són les
infraestructures bàsiques.
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M'ha dit, jo no l'he entès molt bé, el conveni que varen
firmar de 3.000 milions per a torrents, amb el Sr. Borell, a
veure com és que no havíem complit aquest conveni. Miri, jo
el que li puc dir és que precisament en el conveni que tractam
de firmar en aquests moments hi ha partides molt importants
que formen aquests 14.000 milions que pretenem firmar que
vénen precisament de convenis que han estat incomplerts per
anteriors administracions, i tot i que estic d'acord amb vostè que
l'Administració només té una cara, hi ha un seguit d'actuacions
dins l'administració, el que també jo crec que és evident és que,
bé, que de vegades, primer, et relaciones més bé o més
malament amb les distintes administracions, hi ha
administracions que tenen més sensibilitat o manco sensibilitat
per als problemes de la nostra comunitat, jo crec que això és
una evidència que ha anat passant durant tot aquest temps.
Precisament el que nosaltres tractam és que es compleixi aquest
conveni, és el que pretenem.

Quan el desviament del torrent de Manacor? Miri, nosaltres
tenim una partida que és la que teníem prevista per a
expropiacions, una partida oberta de 50 milions de pessetes, de
100?, de 57 milions de pessetes, per procedir a les
expropiacions, tampoc no sabem si ens bastaran, s'han fet
comunicacions, els tràmits estan iniciats, i jo esper que,
efectivament, dins el 99 s'iniciïn les obres, és un poc el que li
deia al principi de l'exposició, el fet que no haguem pogut
iniciar obres que també tenien previstes l'any passat no significa
en absolut que renunciem, jo crec que el nivell de feina que es
fa des de la Conselleria de Medi Ambient és molt important, jo
crec que aquí n'hi ha una bona mostra de la feina que s'ha fet,
veient el nivell de representativitat i dels directius que hi ha
aquí, tot i que efectivament, no el cent per cent del pressupost
sempre el duim endavant, hem d'incorporar partides i hem
d'incorporar feines.

Bé, la modificació del Pla de residus sòlids urbans, també
contestant el Sr. Triay, que crec que també m'ho havia demanat,
no ho sé, la veritat és que he anat apuntant coses, està
pràcticament, com he dit jo, i crec que el Sr. Director General
ja ha dit, està pràcticament llesta i, en aquests moments, està a
punt d'anar a la Comissió de política territorial per a la seva
aprovació.

Pressupost per a reciclatge, compostatge, etc. Bé, vostè sap
que des del Govern el que feim és l'ordenació dels residus i el
que tractam, precisament és de donar suport a aquestes
polítiques de reciclatge i compostatge, etc. Sap que a través de
la signatura d'un conveni amb els sistemes integrats de gestió
que es va fer ara, el mes d'octubre, es permet que, amb caràcter
retroactiu, es facin efectives totes les quantitats que, amb motiu
de la recollida selectiva, de distints tipus de residus, s'hagin
pogut fer des del principi de l'entrada en vigor d'aquesta llei
d'envasos i residus d'envasos. Per tant, jo crec que el Govern
aquí compleix la seva funció de planificador, d'ordenador de tot
el que és la política de residus dins la Comunitat. Vostè sap, no
importa que jo li recordi, que hi ha al nivell de gestió altres
responsables de recollida, que són els ajuntaments, de gestió de
residus, que és el Consell Insular.

Bé, el Pla sectorial de pedreres, efectivament li he de dir
que l'hem hagut de modificar, hem hagut de fer una feina
important d'intercanvi, de recollida d'informació, de consens
perquè pensam que tal i com va ser aprovat el Pla director
sectorial de pedreres no se'ns demostrava pràctic, no era
aplicable, per tant, s'han hagut de fer modificacions sobre
aquest pla director sectorial, i li puc dir que en aquests
moments pràcticament ja està acabat, és un tema que està
acabat i que, també, probablement fins i tot podria dir que
dins la mateixa comissió aniran juntes la modificació del
Pla de residus i aquesta modificació del Pla de pedreres.

De s'Albufereta, que també me n'han parlat tots dos, els
he de dir que, en principi, la figura prevista, és la de la Llei
d'espais naturals, la de la Llei 4/89, i no parl de cap nova
figura en aquest moment, sinó que el parc natural, com ho
pugui ser Mondragó, com ho pugui ser s'Albufera, o com ho
pugui ser qualsevol altre parc natural. 

Recursos que hi ha dedicats dins aquest parc, també
contest, miri, en principi hi ha els recursos que té l'Ibanat
dins el seu propi pressupost, que té una partida per a
inversions reals dins parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques, de 784 milions de pessetes, xifra global.
El que li puc dir és que el Govern, com que aquesta
declaració forma part d'una línia de feina que veníem
mantenint, no ha hagut de fer una modificació del
pressupost per ficar una quantitat aquí, no, no, miri, això
forma part de la línia de feina que feim des del Govern.

El projecte de llei sobre la protecció de 500 metres en
zones costaneres, ah!, sí, perdoni, és que de vegades em
costa entendre les meves notes. La quantificació, miri, el
que és clar és una cosa, des del moment que es dugués
endavant aquesta proposta, si fos així, de llei, allà on de
qualque manera dins els 500 metres aferrats a la costa hi
'pogués haver qualque tipus de sòl afectat. allà on ja hi
hagués, sense estar aprovat, un planejament redactat, o hi
hagués algun tipus de sòl classificat, no necessàriament
residencial o turístic, això sí que podria generar dret a
indemnitzacions, petites, perquè, com vostè sap molt bé, en
aquests moments la jurisprudència diu que el que s'ha
d'indemnitzar són, fins i tot, els plànols que s'hagin fet, bé,
això generaria, com vostè sap, uns costs econòmics que és
el que ens obliga a modificar pressuposts i, d'acord amb la
llei, el Govern aquí va exercir una prerrogativa que té, que
és la d'aturar iniciatives legislatives que suposin
modificacions pressupostàries, jo crec que fins i tot vostè ho
entén, això.

Ara tractaré de contestar al Sr. Triay i no repetir-me en
les coses que ja pens que estan contestades. Partides
pressupostàries per dedicar, d'això per a mi ja n'hem parlat.
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La resolució del concurs del patrimoni natural de l'illa de
Menorca. Bé, fa molt poc temps vaig tenir oportunitat de
contestar una pregunta parlamentària, una pregunta oral, i vaig
dir que el Govern en aquests moments no havia decidit quins
són les línies d'inversió per dur endavant aquests 425 milions
de pessetes, sí que en qualsevol cas la idea és continuar fent
aquesta inversió a l'illa de Menorca, i  també ja vaig anunciat
que des del Govern hem rebut suggerències al respecte, com
pugui ser el tema dels accessos a les platges, que bé, que en
principi tenim en compte que no ens sembla malament, i que tot
i que manejam distints arguments, encara no hi ha un criteri
definit i, per tant, com no vaig poder contestar la Sra. Barceló,
tampoc no li puc contestar a vostè.

Feia referència, també, el Sr. Triay, a quan estarà aprovat el
Pla hidrològic, després ha afegit també el Pla energètic, i em
demanava que davant aquesta proposta que jo feia de dir que
dins aquest exercici presentaríem això, bé, crec que ja e fet he
contestat, deman disculpes si em reiter amb això, però una cosa
és l'exercici econòmic i l'altra és l'exercici polític, com vostè
deia, i jo estava pensant en clau política, estava pensant, en
qualsevol cas, abans del mes de juny del 99. Em deia que com
era possible, que del Pla hidrològic havia vist un concurs per a
la seva edició, bé, és que si volem aprovar-li immediatament,
jo li puc garantir que tenim un esborrany fet i que està
pràcticament a la darrera fase d'elaboració i de repàs, és que, si
no, com ens podem plantejar aprovar un pla energètic o un pla
hidrològic si no el tenguéssim pràcticament elaborat, es pensa
vostè que l'elaborarem en sis mesos?, d'aquí a les eleccions?,
no, és perquè ja està pràcticament acabat, Sr. Triay.

Ha fet una referència, però vaja, per a mi que s'ha contestat
al mateix temps, que feia de canonades de la dessaladora
pagades per la CAIB, no, no, no, bé, idò ha estat un malentès,
si ha estat el que s'ha dit, és un malentès, jo no sé si ha estat per
part de qui ho ha dit o per part de qui ho ha entès.

Després ha fet tota una sèrie de mencions a quantitats molt
concretes, que pujava unes quantitats concretes que no sé si
contestarà. Ja per acabar i pel que feia referència al tema de
ports, ens deia si teníem previst elaborar un pla d'ús del port de
la Comunitat Autònoma, miri, un pla d'ús, no, una llei de ports,
sí, una llei de ports, sí, com que no estic tan segur com hi estic
del Pla hidrològic no del Pla energètic, que ho pugui presentar
dins aquesta legislatura, em reserv, però sí que ho tenim previst
fer-ho, aquesta llei de ports que regularà tots els nostres ports
de la comunitat, i quant al pressupost del port de Ciutadella,
dir-li que, com vostè sap i com jo he dit avui, ahir es varen obrir
les pliques administratives, d'aquí a deu dies s'obriran les
pliques tècniques, tècniques i econòmiques, i quan tenguem
perfectament definit el projecte d'haurà d'habilitar una partida,
que en aquests moments no té reflex pressupostari, perquè,
efectivament, des del Govern s'ha de fer una aportació
important, com a mínim de 950 o 1.000 milions de pessetes per
al tema del dic d'abric de l'entrada del port de Ciutadella.

Jo sí, ara, molt breu, quantitats concretes, pot ser, president?

EL SR. PRESIDENT:

Si les tenen anotades, que les hi passin, Sr. Conseller, i vostè
les diu.

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

Bé, perfecte.

El programa 84, que és el projecte pilot de Menorca és
per a l'aplicació del model de dades regional, de cartografia,
creat amb una partida anterior que és la 83. Qualitat
ambiental d'inversions immaterials, són 76.500.000, que
tractam de troba la implicació social a la incorporació del
medi ambient, implicació de certificacions de qualitat
ambiental, d'acord amb les directives europees, en els
sectors productius, i implantació de l'Agenda Local 21,
l'efecte demostratiu que pot tenir a altres municipis, a
Calvià, per exemple. 150 milions, exactament el mateix, un
objectiu finalista, però objectiu 2, el mateix que dalt més les
inversions materials en matèria de residus. 

No sé si hem contestat absolutament tot. Jo aquesta lletra
ja no l'entenc i ho he de reconèixer. De qui és aquesta lletra?
Bé, són altres quantitats concretes, jo tot això de les
quantitats concretes, sincerament, em remet al que diu el
pressupost ...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, (...), Sr. Diputat, les pot llegir, senyor ...

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI (Cristòfol Huguet i Sintes):

Sí. Gràcies, és que era fer referència al portaveu del
Grup Socialista a dues partides de residus, per a residus
perillosos i per a sòls contaminants, era fer-li l'observació
que amb la disponibilitat d'aquest tipus de partides, hem de
complir la política de les directives europees que no es pot
exonerar els responsables de la gestió i de la contaminació,
de sufragar la despesa que representa la millora, així,
aquesta partida específica de l'abocador de Formentera,
després de l'analítica que ha tingut, és una part i la resta
correspon a abonar-la als usuaris de l'abocador, a través d'un
projecte de més de 200 i busques de milions de pessetes, per
tant, l'ajuda és una part. I en relació a les dues partides que
hi ha, no són partides que contemplin aquesta exoneració
dels responsables de la contaminació, sinó que és fer
l'inventari i, en tot cas, establir després la participació que
d'acord amb aquestes directives europees podríem aportar
des de les administracions públiques als responsables,
sobretot el que són anàlisis de sòls contaminants industrials
i també de gestió dels residus perillosos.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, gràcies, Sr. President. Torn de rèplica? Sr. Alorda, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, no es pot fer tot, l'únic
que preteníem es que es fessin les prioritats d'un any a l'altre, i
són les quatre prioritats que ens deia el 98, el que no s'ha
complit, però vaja. En qualsevol cas, jo vull insistir en una cosa
que ens interessava molt per les 1.000 pessetes i era insistir en
la línia que feia el Sr. Triay en la llista, si tenen ja elaborada la
llista afectada per les mesures cautelars i un cert ordre de
prioritats, bàsicament amb qui començarien a negociar, si es
que negocia el Govern, perquè ja sabem que només si hi ha una
entesa amb el promotor, només si hi ha un acord pacífic de
voluntats, aleshores es (...) una desclassificació, això ens ho ha
dit per activa i per passiva, i ens interessaria saber si ja hi ha
qualque mena d'intenció en aquest sentit. Nosaltres intuïm que
1.000 pessetes no donen gaire marge de maniobra negociadora,
però vaja, en qualsevol cas, vostè ens ho expliqui, i nosaltres
mirarem d'entendre-ho.

A Es Canons, per cert, quan vulgui, disposa dels vots del
nostre grup, el Partit Popular, si el Govern és capaç de
convèncer el grup de consellers populars, endavant les atxes,
eh?, jo ho entenc, com que vostè no és membre del Consell
Insular, que tengui dificultats, però, si vol, ja dic, ens hi
brindam.

Després, respecte del temps d'elaboració dels plans, hem
d'admetre que sigui llarg, els criteris del pla es varen aprovar en
aquest parlament l'any 1990, i ara ha arribat l'anul•lació de
l'aprovació inicial, realment hem de reconèixer que la vida dels
plans és molt atzarosa, com a mínim en aquesta comunitat,
veim que altres plans fan bastant més via, però la pregunta que
jo li feia era més concreta: els plans de Mallorca, perquè els de
Menorca i els d'Eivissa veig que segueixen, segueixen o no
segueixen? Vostè diu que hi ha una oferta al consell, però aquí
també es diu, hi ha algun punt que es farà al d'es Raiguer de
Serra de Tramuntana, el consell, prou raonable, el Consell de
Mallorca no vulgui participar quan està en contra de
l'esquarterament de Mallorca que propugnen les Directrius i
l'Avanç de Directrius, amb sis plans territorials, és absurd, si ell
troba que n'hi ha d'haver un que ajudi a redactar-ne sis, perquè
ho troba malament, però vostès en faran sis, com deia l'any 98,
que es comprometia, com a tercera o quarta prioritat a elaborar
els sis plans territorials de Mallorca. N'elaboraran dos, o no
n'elaboraran cap? Per saber per on van els tirs.

Del Pla Mirall, a nosaltres ens interessa saber quina
quantitat hi ha, ja li he dit que la memòria deia 233 milions,
però era una còpia, entenem que era una còpia, per tant
inexacta del 1998, un error, un error, si és així, que es
confirmi i ens digui la quantitat exacta, és cert que són, a tot
estirar 800 milions i, per tant, no arriba ni al 10% de
l'aportació de la Conselleria, és així, nosaltres creim que no
arriba ni als 800, a no ser que hi tornin a ficar el Pla Urban,
és el màxim, digui'ns quines xifres hi ha del Pla Mirall dins
enguany, perquè les certificacions d'obra, no passi pena,
passaran de molt els 800 milions, de molt, Sr. Ramis i, si
vol, posam unes messions, perquè l'obligació és de superar
amb escreix aquestes quanties, el problema és que via
endeutament s'haurà de pagar la diferència. En qualsevol
cas, el que m'interessa és el que hi ha pressupostat, no que
ens xerrin del que faran després o un altre dia, sí, és
interessant, però avui debatem els pressuposts, ens interessa
el que hi ha als pressuposts.

En energia, li demanàvem ingressos de règim especial,
no hem vist res pressupostat d'ingressos, confia que hi haurà
ingressos o no hi haurà ingressos per a energies? No entraré
que el que per a nosaltres, el que s'hauria e fer en estalvi o
en model territorial, perquè no és objecte d'aquest debat.

Del conveni de torrents, estic content que després d'una
intervenció un poc embullada o que jo no he acabat
d'entendre, vostè reconegui que els convenis s'han de
complir, si són vigents, els hagi firmat qui els hagi firmat,
pacta sunt servanda, Sr. Conseller, per tant, els 3.000
milions, on són?, és que ho paga directament Madrid i per
tant han d'estar al seu capítol 6?, és que entraran i vostès no
els han pressupostats?, perquè ara ens diu que tracten de
firmar un conveni que dirà aproximadament el que deia un
altre que està firmat i publicat, és així, o jo ho he entès
malament, perquè, com vol que ens fiem d'un conveni que
encara no està firmat, quan segons es veu es diu que, bé,
vostè ja sap que se firmen els convenis, però depèn de la
sensibilitat, depèn de la simpatia i del feiling que hi ha entre
els que ho gestionen, nosaltres deim que si una cosa es
firma es compleix i, si no, s'ha de posar un plet, Sr.
Conseller, nosaltres l'animam i ens tendrà amb vostè per
posar un plet davant l'Estat si no compleix els seus
compromisos, és absurd, intentar tornar a firmar, avui, una
cosa que ja està compromès i publicat al BOE que té firmat.
Ens sembla, vaja.

Vostè em diu que, evidentment, nosaltres ja sabem, jo ja
sé que vostès ajuden el tractament alternatiu dels residus,
no, jo no sé res, el que sé és tot el contrari, vostès han ajudat
a fer només incineració a Mallorca, només incineració, i que
el Govern va aportat 1.500 milions de pessetes, serà molt,
serà poc, 1.500 milions de pessetes del seu pressupost per a
la incineradora, sí, s'assessori, primer, m'han de contestar
que no, em sembla, eh? 500 milions de pessetes cada any,
durant tres anualitats, si vaig errat, vaig errat jo.



1852 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 6 de novembre del 1998

Deixarà d'aportar ara absolutament cap pesseta als models
alternatius?, tot anirà al sistema d'ecoembalatge, d'eco ... que
encara no està pressupostat enlloc, que no està complit, que el
pla director no està modificat, o hi haurà aportació positiva del
Govern?, el Govern s'implica, es posiciona.

En pedreres, quin és el pressupost, estam contents que hagin
reconegut que el pla de pedreres no era aplicable, no era
correcte, ho hem dit per activa i per passiva cinquanta milions
de vegades, no se'ns va fer cas a cap de les al•legacions que
presentàrem, ara el Govern ha perdut un parell d'anyets, no
passa res, tampoc, com sabem els objectius es repeteixen i en
certa manera donen una certa tradició a aquesta cambra de
discutir cada any els mateixos temes, fins i tot un arriba a saber
de què xerra, perquè el primer any xerres de pedreres i no saps
ben bé el tema, però a base que cada any xerrem dels mateixos
objectius, a poc a poc, per tant, en pedreres, pressuposts. Hi ha
pressuposts per regenerar, no n'hi ha?

Els sòls contaminats, m'ha semblat entendre que només és
el pla perquè no s'ha d'exonerar ningú de les seves
responsabilitats. Si em pot confirmar això. Hi haurà ajudes
concretes per rehabilitar sòls contaminats o no? Aquests 105
milions de pessetes és tot el que dedicarà a sòls contaminats, 50
de l'Estat i 50 del Govern? I seran per a actuacions concretes o
per fer un inventari? Serà ja per actuar o encara només per
conèixer la realitat, perquè la veritat és que la realitat és penosa
i fa molts d'anys que passeja? Però, per què serviran aquests
105 milions?

I en residus perillosos, 34 milions, si no hem entès
malament el director general, era només per fer un pla. És així
o hi ha actuacions concretes? 8 milions del Govern, 26 de
Madrid; 8 milions per a residus perillosos, és el que hi ha, i és
per fer un pla només, no hi ha cap actuació, és així?

S'Albufereta, ens sorprèn que no hi hagi cap partida, que
amb els doblers que es gestionaven els anteriors que, per cert,
s'ha demostrat que no eren molt excessius, concretament en
s'Albufera aquests darrers temps jo crec que les crítiques han
estat prou importants, però en qualsevol cas ¿vostè creu que
amb els doblers que hi havia per a recursos dels que hi ha es pot
ampliar un nou parc, i no passa res, es pot dotar de personal, es
poden fer infraestructures? Es poden comprar terrenys si se
n'han de comprar? Tot això, cap problema, ens ho assegura? I
en qualsevol cas, ens sorprèn, si això és així, que vostè mateix
ens diu que dels 500 metres del litoral, tal vegada no eren grans
quantitats, per tant, per ventura els pressuposts del mateix 98 o
del mateix 99 el Govern hagués trobat d'on treure-los i d'on
gestionar-ho, perquè al final no eren quantitats importants i que,
en canvi, ens apliqui el dret de vet, perquè no es discuteixi
aquest tema en aquest Parlament, són paraules majors un vet a
una iniciativa parlamentària; s'han de mesurar, vostè
comprendrà que la veu d'aquest Parlament és la principal
garantia de la democràcia. Quan el Govern, per qüestions
econòmiques, veta una discussió, convé tenir estudis, convé
saber que l'empenta econòmica del que es va a discutir és
imprudent; no em xerri de dos plànols, de plànols a quatre o sis
o deu indrets que s'hagin d'indemnitzar, que supòs que els seus
apunts deuen anar a mils de milions de pessetes, com a mínim,
perquè, si no, vetar una discussió en el Parlament, Sr. Ramis,
això és matèria democràtica sensible, molt sensible; bé, els que
creim en els sistemes parlamentaris. Per tant, em confio que ara
em precisi i digui no, abans de jo haver dit, vetar una discussió
al Parlament, no passi gens d'ànsia que ho hem estudiat a fons
i resultava una quantitat absolutament desorbitada; miri, tenim
aquests estudis i això va així i així. No em digui que no perquè
si no pareix que això de s'Albufera no hi ha cap problema, es
pot declarar un parc natural i un menja el propi pressupost que
no el tenia previst, i en canvi els 500 metres li muntam un dalt
a baix. Jo crec que això és greu i a nosaltres el que ens fa dubtar
és de la veritable voluntat d'aplicar allò que deia l'avanç de

directrius, tret de l'article 44, allò que els promotors vulguin.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Triay, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, l'objectiu d'aquestes
compareixences, que no s'han inventat a les Illes Balears, es
fan a tots els parlaments, al Parlament nacional, no són una
concessió del Govern, sinó que és una pràctica
parlamentària consolidada, tenen per objecte aclarir les
qüestions que plantegen els diputats. Aquí es dedica una
gran part del temps a fer una gran exposició, en molts casos,
de coses que ja estan escrites, per part dels qui vénen en
nom del Govern, i després, les preguntes que es fan no es
contesten. No, vull insistir, i a més sembla que quan se'n
contesta qualcuna es contesta com a de mala gana i sense
donar una lectura completa perquè pugui quedar escrita. He
demanat què passa amb el deute als ajuntaments en matèria
de depuradores; no se m'ha dit res. He demanat sobre
immaterials en matèria de protecció i defensa del medi
ambient; tampoc, a més, a diferents partides. He demanat a
infraestructures d'ús general, 130 milions, quins projectes es
pensaven destinar; no se m'ha contestat. Bé, esper que es
faci.

El conseller parlava que, clar, lògicament, és una línia
continuïsta això que du el Govern, perquè és el mateix
Govern i és el mateix partit, la qual cosa s'entén
perfectament, encara que es pugui discrepar del contingut;
el que passa és que entre el pressupost del 98 i del 99 no és
que hi hagi una línia continuïsta, és que hi ha una repetició
de molts dels mateixos projectes, que no s'han fet. Per tant,
el que hi ha és una mala gestió perquè el mateix que s'havia
d'haver fet el 98 no s'ha fet i ara es torna a dir que es farà el
99; inversions que no s'han fet en concret, projectes
legislatius que no s'han fet, projectes reglamentaris que no
s'han fet, que tenien la seva prioritat. I a més una mala
gestió que la podem ja considerar en les pròpies paraules del
conseller quan diu que el pla de pedreres és inaplicable;
molt bé, el pla de pedreres del Govern del Partit Popular, en
el qual s'hi ha entretengut no sé quants anys, és
absolutament inaplicable; quina nota té això? Suspès, total,
una pèssima gestió autoqualificada.
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Ha dit que els plans territorials de Menorca i d'Eivissa i
Formentera estan en marxa. Bé, estan en marxa segons al que
li digui està en marxa, perquè ni està obert el concurs de
l'assistència tècnica ni, lògicament, està adjudicada l'assistència
tècnica i per tant ningú hi està fent feina; ara, que vostè
considera que hi ha una comissió política i que això significa
que ja està en marxa, doncs està en marxa molt relativament.

I després ha dit una cosa que diu: ha fet una oferta al
Consell de Mallorca i li han dit que no. Alerta, alerta perquè
vostè al Consell de Mallorca no ha fet cap oferta, cap ni una;
vostè confon la gimnàstica amb la magnèsia, vostè ha parlat
amb representants d'un partit, que és el meu, vostè no ha parlat
amb el Consell de Mallorca; amb el Consell de Mallorca vostè
no hi ha parlat ni mitja paraula, ni li ha dirigit cap escrit per
mantenir cap tipus de reunió sobre aquesta qüestió. Però és que
per una altra part, també li vull dir que aquests convenis que té
amb els consells de Menorca i d'Eivissa, no els pot tenir amb el
Consell de Mallorca, per una raó: perquè el Consell de
Mallorca, el Pla Territorial de Mallorca no té uns criteris
aprovats pel Parlament, i per tant no es pot fer de moment.
Mentre, una de dues, o s'aprovin les directrius o s'aprovin uns
criteris pel Parlament. Per tant, crec que hauria de centrar les
seves intervencions i donar-les una mica més, de parlar amb
una mica més de propietat, vostè parla en nom del Govern.

Per una altra part, ho ha dit el Sr. Alorda però hi vull
insistir, a una altra legislatura, amb una altra majoria del Partit
Popular, el Consell de Mallorca va assumir la gestió dels
residus sòlids entre d'altres coses perquè hi havia un conveni
amb el Govern balear que assumia una part important del cost
de la planta de tractament; lògicament, si hi ha d'haver noves
plantes de tractament, nous sistemes de tractament, això exigirà
una aportació també, de fons propis o de fons europeus, però no
es pot desentendre així com així, perquè realment l'origen
d'aquesta gestió està en aquest suport econòmic per no haver de
carregar damunt les tarifes tot el cost que suposa el tractament
de residus i que hi hagi finançaments inicials, almenys, d'una
part. Per tant, jo crec que la seva explicació és una explicació
que surt per la tangent, nosaltres feim el pla, feim complir les
normes, no tenim cap responsabilitat, la gestió és d'uns altres:
és d'uns altres però amb unes condicions, amb unes condicions
que provenen d'uns convenis inicials, que si ara resulta que la
incineració i tots hi estam d'acord no és el sistema únic, doncs
s'haurà d'estendre als nous sistemes que facin falta. Em sembla
que és una responsabilitat, per tant, compartida.

Respecte al parc natural, la veritat, vostè diu que és la
continuïtat d'un línia de feina, fer el parc natural de
s'Albufereta. Jo li he de dir que jo estic encantat amb la
iniciació de l'expedient del parc natural de s'Albufereta, li
vull dir que els socialistes vàrem impedir a la fase
preautonòmic, però preautonòmica autèntica, abans que hi
hagués fins i tot la constitució a l'any 79 del CGI, que es fes
una marina dins s'Albufereta; vostè no se'n recorda perquè
té una memòria curta en aquestes qüestions, una experiència
curta, però allà hi havia un projecte importantíssim i
gravíssim de fer una marina interior, una espècie d'Ampuria
Brava amb canals i tal. Allò es va impedir i per tant hem
estat sempre pendents que aquesta zona estàs protegida i per
això està també la Llei d'espais naturals. Per tant, jo estic
encantat que el Govern es decideixi, encara que sigui, que,
per tant, faci una rectificació oportuna, hi haurà gent que
dirà oportunista, jo no, una rectificació oportuna de la seva
política. Ara, dir que això forma part d'una línia de feina, la
veritat, o bé els documents que ens envien al Parlament no
serveixen més que per entretenir l'oci dels diputats, perquè
vostès als documents que han enviat al Parlament a l'any 98
i a l'any 99 i a totes les intervencions parlamentàries i
públiques que vostè ha fet mai no ha dit que anava a fer un
nou pla, un nou parc natural i molt menys a s'Albufereta,
mai, tot el contrari: les seves argumentacions sempre han
estat que els parcs naturals no serveixen, que no serveixen
que s'ha de fer una figura estrictament balear diferent i, a
més, està clar que en aquest pressupost no hi ha cap partida
pressupostària.

Ara, aquests són uns pressuposts que, efectivament, són
uns pressuposts per entretenir la gent; es pot fer un parc
natural sense que hi hagi partida pressupostària; es pot fer
un port a Ciutadella, un port nou dins la mar gran sense que
hi hagi partida pressupostària. I clar, i això és el tipus de
pressuposts que realment venim aquí a comentar a les hores
mortes, i entretenir una gent doncs tan respectable com, no
sé com ho ha dit vostè, la demostració del bé que funciona
la conselleria és que basta veure, jo la veritat els veig a tots
molt ben vestits, molt ben alimentats, ben afaitats, uns
senyors presentabilíssims; per tant, si hem de jutjar per la
seva presència física, la conselleria va magnífica, amb això
no li pos cap dubte, Sr. Conseller, no faltaria més que ara
posàssim en dubte la bona presència de tot tipus i la bona
explicació que són capaços de fer els alts càrrecs que han
vengut aquí.
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Però em sembla que aquest pressupost és molt elàstic, un
pressupost que pot adquirir 300 hectàrees a s'Albufereta i posar
en marxa un parc natural sense cap expressió parlamentària, ni
cap menció a què forma part de la política del Govern crear un
nou parc natural. Bé, doncs, molt bé; que es pot fer un port a
Ciutadella i no hi ha cap partida pressupostària, però ja
s'habilitarà; i així tantes coses. Realment, jo trob que estam
perdent una mica el temps aquí parlant de si els 34 milions de
residus perillosos es dediquen a una cosa o a una altra; si aquí
hi ha mils de milions que tanmateix sortiran d'una altra banda
per fer unes polítiques que el Govern no s'ha compromès a fer
dins el pressupost, però que les vol fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, Sr. Triay. 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, gràcies Sr. Alorda, gràcies Sr. Triay.
Mirin, tractaré de ser molt concís i molt breu i començaré
contestant les preguntes que havia fet el Sr. Triay respecte a
partides concretes, que no li havíem passat i que em sembla que
és una bona manera de començar.

La partida de 54 milions, la 553.104, que és un immobilitzat
immaterial són les actuacions que tenim compromeses d'acord
amb el programa Life pels puffinus, que és un compromís que,
com vostè sap, tenim adquirit des d'enrera aquí amb la
Comunitat Econòmica Europea i mitjançant el qual es protegeix
el virot o la baldritxa, podeu triar el que vulgueu, és una au que
en aquests moments es torna a implantar a l'illa d'Eivissa.

20 milions, que és una partida d'immobilitzat immaterial, és
per dur endavant un estudi per a la lluita contra l'erosió dins les
masses forestals.

Els 130 milions de pessetes als quals vostè ha fet referència,
són actuacions de construcció d'infraestructures, que fan
referència a temes de contraincendis, dipòsits d'aigua, millora
de camins d'ús públic, àrees recreatives, refugis, itineraris
pedagògics o d'actuacions de caire hidrològic, com marges o
dics per evitar les escorrenties d'aigües.

Després vostè ha fet referència també a uns convenis dels
consells insulars de 8 milions de pessetes per als incendis
forestals, que són uns convenis que se signen, que tenen un
antecedent en el Consell Insular de Mallorca, a l'any 97 i a l'any
98 que es varen firmar 18 milions cada un d'aquests anys, per
col•laborar en la lluita contra els incendis forestals, i que la
previsió és de cara al 99 firmar convenis respectius amb Eivissa
i Menorca per aquests imports de 8 milions de pessetes, 4
milions cada un.

Amb això em pens que he contestat les preguntes de
partides concretes que vostè ens havia fet.

Em deia el Sr. Alorda que el que volia saber era la llista
d'afectats per la Llei de mesures cautelars que ha fet el
Govern i saber amb qui s'han de negociar aquestes
indemnitzacions. Miri, li record, Sr. Alorda, li record, que
el que hem fet fins ara ha estat una moratòria, s'ha fet una
suspensió, que no s'ha fet cap desclassificació, a pesar que
qualque institució, sense tenir-ne competències ho
intentava. Per tant, no s'ha de negociar amb ningú, faltarà
veure, dins el marc de l'autonomia municipal, que és la que
tenen els ajuntaments, quins són els polígons, els plans
parcials, els urbanitzables que es desclassifiquen i faltarà
veure qui pren aquesta iniciativa i com hi juga el Govern. Jo
el que li dic és que el Govern hi jugarà a aquest joc, hi
jugarà, però li record que, de moment, no ha desclassificat
ningú, a pesar que qualcú tenia moltes ganes d'entrar-hi i
amb uns criteris que, la veritat, jo encara no he estat capaç
d'entendre, ho dic sincerament. Quan arribi el moment no
tengui gens de cura que el Govern hi jugarà, ja ho ha
demostrat, ho va demostrar en el tema des Canons. Em diu
que, em sap greu xerrar d'un tema, però miri, vostè ha citat
la paraula, jo només havia fet referència a un antecedent
sense anomenar res; miri, en el tema des Canons el Govern
va ser l'únic que va aprovar pel seu òrgan de Govern, que és
el Consell de Govern, va aprovar unes quantitats que no
varen ser capaços de dur-ho endavant. Li faig a saber que
els seus vots, només els seus vots, Sr. Alorda, no són
suficients per prendre cap decisió, ni aquí ni allà davant,
desgraciadament per a vostè.

Em diu a veure si hi haurà un PTP o hi haurà sis PTPS
a Mallorca. Miri, Sr. Alorda, jo ja ho he dic moltes vegades,
ho diré una vegada més, l'important no és saber si hi haurà
un PTP a Mallorca o hi haurà sis PTPs, miri, a mi, si hi ha
un PTP que reconegui la realitat d'una illa variada, rica, com
és aquesta, em va bé, no tenc cap problema. Jo el que no
puc fer és tractar de donar un tractament igualitari a la Serra
de Tramuntana, al Raiguer o a la badia de Palma, no té cap
sentit això; és a dir, necessiten un tractament urbanístic
distint. I aquesta és la proposta del Govern i no ens
preocupa molt que n'hi hagi un o sis, ja sé que a vostès els
preocupa molt, però a mi no em preocupa.

En el tema del Pla Mirall i de les quantitats, el Secretari
General Tècnic en acabar li contestarà, perquè jo ja li he dit
que és molt difícil temporalitzar perquè anam a remolc del
que facin altres institucions, en aquest cas els ajuntaments,
de les certificacions que ens presentin.

Miri, el conveni hidràulic amb Madrid, jo crec que hi ha
hagut una coincidència absoluta i total, jo estic d'acord amb
vostè, que els convenis són per complir-se, el que passa és
que no s'han complert i no els hem pogut dur endavant; i no
ens queda més remei que renegociar i intentar que
s'acompleixin aquests convenis.

Vostè pensa que és un bon camí el camí de la
confrontació, del plet, del contenciosoadministratiu? Vostè
ja ho ha demostrat que ho pensa a això, ja ho han demostrat;
és a dir, moltes vegades davant suggerències que es fan des
d'altres institucions o des d'altres partits, des del PSM la
política que s'empra, precisament, és la de xoc, la de
confrontació; miri, no és la del Partit Popular, no és la
política del Partit Popular, tractam d'arreglar les coses
mitjançant el diàleg i renegociam les vegades que facin
falta, ja sé que no és la seva política.
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Bé, miri, no he de consultar res, la quantitat que el Govern
va posar per a la incineradora no són 1500 milions, Sr. Alorda,
el Govern va posar el 30% del pressupost i són 1800 milions de
pessetes que es varen pagar en tres anys. I això efectivament és
en principi l'aportació que estava prevista per part del Govern
i que ja està posada i que jo, des d'aquí, no renuncio que les
infraestructures que es duguin més endavant el Govern també
hi participi en la mateixa mesura que hi va participar a un
moment donat.

Miri, el Pla de pedreres, rectificat, i pareix que és com un,
ja sé que és una taca dins l'intaxable historial de la Conselleria
de Medi Ambient que a un moment donat qualque cosa que
s'hagi fet pensam que es pot millorar i que es pot rectificar i que
ho facem. No, miri, em pareix que el reconeixement, almenys
demostra sentit comú, i miri, i ho farem tantes vegades com faci
falta, quan siguem conscients que s'han comès errors perquè
evidentment només es pot equivocar el qui du endavant
iniciatives, moltes iniciatives, com es duen endavant des de la
Conselleria de Medi Ambient, són els únics que es poden
rectificar.

Jo no tornaré entrar en el tema de les partides concretes de
s'Albufera perquè jo crec que ja ho he explicat moltes vegades.
Sí fer una petita menció al tema que vetar una iniciativa
parlamentària fent ús del que es preveu a la llei, vostè pareix
que no basta fer ús de la llei, del que et permet la llei, a sobre
ho has de justificar que utilitzi la llei; miri, serà la seva forma
d'entendre la legalitat vigent a un Estat de dret, la seva manera
d'entendre-ho, la meva, la meva manera d'entendre les coses és
que quan hi ha un Estat de dret i hi ha una legalitat vigent i tu
fas ús d'aquesta legalitat vigent, no has d'explicar res més. Jo,
Sr. Alorda, si a vostè no li agrada aquesta llei, intenta amb els
seus vots, com deia abans, canviar-la, veurem com li va.

El deute dels ajuntaments en matèria de depuració d'aigües,
el deute que em deia el Sr. Triay, que mantenim viu amb
indemnitzacions en tenc per al manteniment, per a la
conservació de les depuradores. Bé, jo entenc que aquest és un
deute que, com sempre hi deu haver un saldo viu, però que es
va pagant més o manco dins un ordre i dins una normalitat. És
a dir, em pens que no tenim absolutament cap pagament
retardat, sí que tenim qualque discrepància a l'hora de valorar
quins són els serveis que s'han de pagar. Hi ha qualque
ajuntament que pensa que els barems que des de la conselleria,
que des d'Ibasan, aplicam per conservació i manteniment de la
depuradora són inferiors als que costa a aquest ajuntament en
concret. Jo el que li puc dir és que des d'Ibasan, des de la
Conselleria de Medi Ambient aplicam uns barems que tractam
que siguin els mateixos per a tot, dins una certa flexibilitat,
perquè és ver que la situació no és la mateixa per a tots. I
aquests són els que reconeixem i els que aplicam. A un moment
donat, jo no sé si feia vostè referència a això o no de ver, no ho
sé, que a un moment donat un ajuntament ens plantegi que les
seves despeses de manteniment de la depuradora són molt
superiors, que surten en molt d'aquells barems que tenim
establerts des de l'Ibasan, miri, això condueix a un contenciós
i no serà ni el primer ni el darrer que tendrem. En qualsevol cas,
no és una qüestió de gestió de les indemnitzacions, no té res a
veure una cosa amb l'altra.

Bé, què vol dir que els PTP de Menorca i d'Eivissa estan
en marxa? Miri, que estan en marxa vol dir que es tramiten,
que es tramiten; que hi ha un conveni firmat, que hi ha unes
juntes o uns òrgans de gestió d'aquests PTP que funcionen
en el cas de Menorca, que ja estan constituïts, i un que està
en constitució en el cas d'Eivissa; que es tramiten, que s'ha
iniciat la tramitació i que, evidentment, com he dit abans, no
sé quan l'acabaran. Això significa estar en marxa, baix el
meu punt de vista.

Bé, després ha dit, i té raó, li vull reconèixer que té raó,
quan m'ha dit que no s'havia fet una proposta formal al
consell insular per a l'elaboració del PTP de Mallorca; té
raó, no l'hem feta a aquesta proposta, sí que ho vàrem dir al
responsable d'urbanisme del Consell Insular de Mallorca,
això sí que és cert; i que, evidentment, pensàvem que era un
bon interlocutor. De totes maneres, m'ha fet reflexionar i tal
vegada té raó, tal vegada no ho és l'interlocutor, tal vegada
n'he de cercar un altre i el President de la Comissió Insular
d'Urbanisme no té absolutament res a veure amb la política
urbanística del consell insular, tal vegada té raó vostè, no
aquest senyor no està absolutament acreditat per a això.
Miri, pot ser, si li he de reconèixer aquest error li
reconeixeré.

Bé, després feia unes argumentacions que des del
Govern dèiem que la figura de protecció de parc natural per
aplicar-lo a s'Albufereta no era la més adient, en tant que
des del Govern havíem manifestat que sobre propietats
privades, en el cas de la Serra de Tramuntana, no havíem
d'aplicar la figura de parc natural, sinó que havíem de cercar
unes figures distintes de protecció que nosaltres havíem dit,
o al meu antecessor i a mi em pareix bé qualificar com un
parc propi de les Illes Balears. No, miri, són dues coses
absolutament distintes, la realitat física de la Serra de
Tramuntana, de tot el llom de la part nord de l'illa de la
Serra de Tramuntana és una realitat física totalment distinta
de les 505 hectàrees, no 300, 505 hectàrees de s'Albufereta.
Per tant, el tractament tampoc no pot ser el mateix, és el que
li deia abans del PTP. Miri, des del Govern amb el que no
estam d'acord és que ens anem a una zona tan important
com és la Serra de Tramuntana i en tota la seva extensió es
faci un sol parc natural allà dalt, tot; pensam que això no és
la manera, estam en un 98% dins propietat privada. És a dir,
hem de ser capaços de limitar d'una forma més clara el que
ha de ser un parc natural del que ha de ser una regió, una
zona digna de ser protegida com és la Serra de Tramuntana,
i són tractaments distints, i per tant no valen els mateixos
arguments, són arguments davant situacions distintes.

Bé, jo comprenc, per acabar, és a dir que la seva funció
aquí és tractar de deixar en el pitjor lloc possible el Govern,
els pressuposts del Govern i que, com ha dit el Sr. Triay,
estam un poc perdent el temps, li dóna la sensació que
estam perdent el temps. Miri, jo crec que no, jo crec que és
important estar aquí, donar explicacions; és evident que jo
no pretenia convèncer ningú ni pretenia trobar suport al
pressupost de la conselleria, no pensava, sí que ho pretenia,
però no pensava que trobaria suport als pressuposts de la
meva conselleria en el grups de l'oposició que avui han estat
aquí, i no ho pensava perquè jo estava ben segur que vostès
ja tenen la seva opinió formada al respecte, amb
independència del que jo digués.
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De totes maneres crec que és un exercici ben sa i que val la
pena Sr. Triay. Gràcies, President.

Sr. President, unes xifres molt concretes que el Sr. (...) va
demanar del Pla Mirall.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL (Bernat Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Miri, a la pàgina 437 de la
memòria global de la conselleria, es parla del Pla Mirall, es
parla de 803 milions de pessetes, és a dir, la xifra de 235
milions de pessetes la veritat és que jo no l'he trobada, és a dir,
jo no sé; però crec que parla, pàgina 437, 803 milions de
pessetes.

Com es distribueixen? 5 milions per a una assistència
tècnica; 200  milions de pessetes del Consorci de Palma des
Temple; 286 milions dels consorcis; 162 ajuntaments 5B i resta
d'ajuntaments 150 milions de pessetes. Els protagonistes del Pla
Mirall són els ajuntaments i els demanam: vostès, com volen
dur a terme els seus projectes? Ens ho diuen i ho plasmam a un
conveni i aquest conveni té unes anualitats: per a l'any 1998,
1000 i busques de milions de pessetes; per a l'any 99 els
ajuntaments ens diuen 162, 150, en el referent a les nostres
aportacions. Poden passar dues coses: que els ajuntaments
certifiquin i es pagui el corresponent a enguany; o que els
ajuntaments no certifiquin i no paguin. Què passarà? Drets
reconeguts per part de la Comunitat Autònoma i s'incorporarà,
i l'any que ve, a part dels 200 i busques de milions, 162, doncs
hi haurà els procedents de la incorporació d'enguany, això és
pura tècnica pressupostària.

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

Moltes gràcies. Gràcies, Sr. President, gràcies senyors
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. També gràcies als alts càrrecs per
totes les explicacions que ens han donat; agrair també la
col•laboració de tots els senyors diputats i, conclòs l'ordre del
dia, s'aixeca la sessió.
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