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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, relativa a la tramitació dels Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2.000. En
primer lloc deman si hi ha substitucions.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sí, Sr. President. Maria Antònia Munar substitueix a Miquel
Nadal.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sí?
LA SRA. AMER I RIERA:
Mercè Amer substitueix a Francina Armengol.
EL SR. MARÍ I SERRA:
Joan Marí i Serra a Fèlix Fernández.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
EL SR. TUR I TORRES:
Sí, Sr. President, Vicent Tur substitueix a Tirs Pons.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, iniciaré la meva exposició de la següent manera:
primer de tot dir que el pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient per a l'any 2000 és, com vostès ja saben i han
pogut comprovar en la informació que se'ls ha facilitat, de
12.200 milions de pessetes, pel que resulta la segona
conselleria en volum de pressupost d'aquest Govern, amb
una dotació que arriba al 8'3% dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es destinarà
aproximadament el 81% d'aquests pressuposts a realitzar
inversions, per tant, projectes del què són les competències
de la Conselleria de Medi Ambient, que bàsicament són,
com vostès també supòs saben, la conservació dels espais
naturals, la prevenció i extinció dels incendis forestals, la
gestió de l'aigua i dels residus, l'ordenació dels ports i
litoral, l'educació ambiental i mobilitat i d'altres que no
m'allarg, però crec que ja coneixem prou quines són les
competències d'aquesta conselleria.
Si bé els pressuposts generals inicials d'aquesta
conselleria resulten semblants al de l'any anterior, és a dir,
l'any 99, és a dir, concretament els 12.183 milions, la
realitat és que en aquests moments la diferència entre el que
seria l'inicial i el definitiu és notòria, ja que sols s'han gastat
en aquest moment, en aquesta conselleria 9.931 milions de
total. Per tant, podem dir que l'augment real és
d'aproximadament un 25% respecte al que són els
pressuposts gastats a la Conselleria de Medi Ambient de
l'any 99.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam idò a la compareixença de l'Hble.
Consellera de Medi Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons per
tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. Assenyalar
que la Sra. Consellera ve acompanyada dels alts càrrecs
següents: Joana Colomar Busquets, Secretària General Tècnica;
Pere Tomàs, Director General de Biodiversitat; Nicolau Jaume
Barceló, Director General de Residus i Energies Renovables;
Antoni Rodríguez, Director General de Recursos Hídrics; Miquel
Dolores, Gerent d'Ibaen; Joan Mateu Horrach, Gerent d'Ibasan;
Maria Angels Ferragut, Gerent d'Ibanat, i Francina Fleixes,
Assessora.
I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d'informar sobre el projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000 (RGE núm. 3585/99).
Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Consellera de
Medi Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons, té vostè la
paraula.

Per als projectes que s'han de dur endavant a l'any 2000
aquesta conselleria té la previsió, i no només la previsió sinó
la decisió ferma que el pressupost inicial, perdó, el
pressupost definitiu superarà el pressupost inicial, perquè
creim que els temes de medi ambient les competències dels
quals tenim en aquesta conselleria són d'un volum i d'una
importància tal que fan que hi hagi d'haver, com dic, fins i
tot una inversió major de la que inicialment es preveu. Les
competències, per tant, d'aquesta Conselleria de Medi
Ambient pel que fa a la gestió de l'aigua, sanejament i
proveïment d'aigües, conservació dels espais naturals, gestió
forestal, prevenció i extinció d'incendis, ordenació dels ports
i litoral de la Comunitat Autònoma, plans de gestió de
residus, incentivació de la utilització de les energies
renovables, així com educació ambiental i mobilitat, són
d'una gran importància en la política de l'actual Govern de
la Comunitat Autònoma. Els pressuposts de l'any 2000
responen a aquesta política, és clar, però és cert també que
són uns pressuposts de transició, perquè ens trobam amb
moltes inversions i projectes que ja estaven iniciats o fins i
tot executats per l'anterior govern, que hem de continuar, no
només fent, sinó que ho hem de fer perquè no és possible,
per exemple, tancar totes les depuradores, és lògic, hem de
continuar amb la gestió d'aquestes depuradores, però amb
un altre tipus, per ventura, de gestió. Per tant, aquests
pressuposts reflectiran la nova gestió d'aquesta conselleria
i la intenció que les polítiques mediambientals siguin un
element clau en la política d'aquesta legislatura i de tot el
Govern.
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Dit això, les característiques bàsiques i definitòries del
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient són: per una
banda, exercir una política diferenciada de gestió atenent un
objectiu bàsic, la racionalització dels recursos existents que ens
permeti dur endavant els projectes prevists al llarg del 2000. Què
vol dir això? Nosaltres prioritzam la gestió, perquè pensam que
de vegades amb els mateixos doblers, gestionats d'una altra
forma, es pot funcionar millor, per a nosaltres és una absoluta i
total prioritat. Hi ha qüestions, hi ha temes que no és tan
necessari disposar de més recursos econòmics, sinó, com he dit,
de tenir una política distinta i per tant una racionalització
d'aquests recursos. En segon lloc, i per tant per altra banda,
invertir en projectes que procurin l'estalvi i la sostenibilitat a
llarg termini en tots els aspectes en els què tenim competències.
Un altre element clau de la nostra nova política de medi ambient
és que és imprescindible, com dic, un estalvi i, a més, un
desenvolupament sostenible a curt, a mig i a llarg termini; això
suposa polítiques que moltes vegades, com dic, racionalitzen els
costos econòmics que poden suposar. En aquest sentit aquest és
l’aval més important, és la major innovació d’aquests
pressuposts d’aquesta conselleria, que racionalitzen la gestió dels
recursos naturals bàsics per al present i per al futur d’aquesta
comunitat.
Cal dir també que les polítiques de medi ambient no són
assumptes exclusius de la Conselleria de Medi Ambient, ja que
la política mediambiental és transversal a quasi bé totes les
conselleries de l’actual Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Crec per tant que no es pot exclusivitzar que es faci
política mediambiental només a la Conselleria de Medi Ambient;
des d’aquest punt de vista, no només ens plau, sinó que també
hem tengut coordinació amb altres conselleries i es duen
endavant projectes d’aquestes característiques. Per tant, els
projectes de la Conselleria de Medi Ambient, crec que també és
molt important dir que són projectes a curt, a mig i a llarg
termini, això què significa? Que pot ser els pressuposts del 2000
no són els pressuposts més fantàstics que nosaltres voldríem,
però, com he dit, són unes pressuposts que ens permeten iniciar
aquest camí d’aquesta legislatura, on els temes de medi ambient,
com he dit, deixin o siguin una altra manera d’entendre i de
gestionar els nostres recursos. Per tant, creim que els pressuposts
dels propers anys seran millors, perquè no estarem, creim, a
projectes anteriors. Creim, a més, que el fet de dur endavant
projectes a curt, a mig i a llarg termini, significa que ara, a l’any
2000, ja no donam un pressupost definitiu, sinó que ho donam
d’una forma escalonada; és a dir, ara iniciam, com dic, és el
primer any de la nova legislatura i per tant ara és el moment,
sobretot, de posar les bases sòlides d’anàlisi, d’estudi, per poder
dur a la pràctica projectes ambiciosos de llarga durada. En això
estam i creim que aquests pressuposts reflecteixen no només
aquest objectiu, sinó la nova política dins aquesta conselleria.
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Per tant, dites aquestes qüestions genèriques, he de dir que
respecte als projectes pressupostats per a l’any 2000 en
funció de les direccions generals d’aquesta conselleria i per
tant del que serien els projectes, diria, en principi: respecte
als residus i energies renovables, que ja se sap que és una
direcció general, el pressupost total d’aquesta direcció
general és de 919 milions de pessetes, dels quals 560 es
destinen a residus i 359 es destinen a energies renovables.
L’important augment que hi ha hagut en aquestes partides
respecte de les mateixes de l’any 99 mostra un canvi
d’orientació en la política envers aquestes qüestions. Com
dic, l’augment ha estat prou important, pel que fa als residus
hi ha hagut un 23% d’augment, i pel que fa a energies
renovables, un 23% d’augment. Hem de dir que trobam,
així i tot, que les partides respectives s’han d’incrementar si
volem que la gestió dels residus i de les energies renovables
ocupin un paper plenament estratègic i fonamental en el
futur ambiental de les Illes Balears. Creim i és evident, i
així pensam que anirà, que s’aniran augmentant aquestes
partides, però en aquest moment i a l’any 2000 ja creim que
té un augment important que fa que es pugui iniciar aquest
camí que abans he esmentat. Com dic, per tant, pel que fa
als residus les inversions augmenten un 23% i bàsicament
es destinen a la recuperació de sòls contaminats, a la
planificació de la gestió dels residus i sobretot a campanyes
de reducció i de recollida selectiva. Vull recordar que
bàsicament estam en el que seria la planificació i com he dit
dels plans de les distintes illes, i per una altra banda amb la
potenciació de la conselleria del que seria la reducció i la
recollida selectiva de residus.
Per altra banda, com vostès també saben perfectament,
no només en aquesta qüestió de residus i d’energies
renovables, sinó també en totes les altres, pensa aquesta
conselleria que s’han d’obtenir fons tant pel que fa al que
ens pertany per part del Ministerio de Medio Ambiente del
Govern espanyol, com, sobretot, del que són els fons
estructurals europeus, dels quals estam convençuts, i no
només convençuts, sinó que hi haurà partides importants
que podran anar cap a tots aquests projectes que nosaltres
volem dur endavant.
Respecte a les energies renovables, que ja he dit abans
que augmenten un 28%, les inversions es destinen,
fonamentalment, a instal•lar subministres energètics
renovables a edificis públics de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, així com a mesures d’estalvi energètic. És
a dir, creim que és fonamental que es comenci a solaritzar,
perdó, el que són els nostres centres escolars, el Consolat de
la Mar, creim que hi ha d’haver ja una exemplificació per
part d’aquesta Administració pública, que demostri que el
tema de les energies renovables no és un tema anecdòtic
sinó que és un tema que de vegada hem de potenciar més.
S’entén i entenem que amb aquestes actuacions concretes és
una de les millors maneres per promocionar el que són les
energies renovables.
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Un altre aspecte de la política energètica, de la qual tenim
competència a la Conselleria de Medi Ambient és la planificació
del futur pla balear de protecció del clima, del qual pràcticament
no hi havia pressupost en anys anteriors.
Dit això, i pel que fa ja a projectes en altres àmbits i una altra
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental, el
pressupost total és de 143 milions. Es tracta d’una direcció
general de nova creació i malgrat les actuacions d’educació
ambiental s’hagin realitzat a anys anteriors. Respecte a l’àrea de
mobilitat, que he de dir que és un dels aspectes més nous, no
només dins la conselleria, dins el Govern, fins i tot dins altres
governs d’altres comunitats on no existeix, però nosaltres creim
que és molt important que s’hagi iniciat aquí a les Illes Balears,
inclou, bàsicament, per a l’any 2000 l’elaboració d’un pla
director sectorial de vials no motoritzats per a totes les illes, tot
això inclou zones de vianants, carrils bicicleta, i que s’integrarà
en el pla general de transports que s’elaborarà per part de la
conselleria corresponent. Per altra banda, també, s’estudiarà i
potenciarà la realització de les línies verdes, a les línies de tren
desafectades del Servei Ferroviari de Mallorca. Creim que això
és una iniciativa que es pot dur endavant dins aquest any 2000 i
que realment pot ser un gran canvi respecte de totes les qüestions
de mobilitat.
Respecte del tema d’educació ambiental, es manté el mateix
nivell pressupostari i bàsicament es destina a tasques de
divulgació i d’educació ambiental, però, com he dit, amb una
gestió diferenciada, que és bàsicament no anar únicament i
exclusivament adreçada a la població infantil o escolar, sinó anar
també adreçada a tota la població en general. Entenem que
l’educació ambiental no és un aspecte exclusiu d’un sector sinó
que és un element fonamental en aquest moment a tota la
població de les Illes per crear una nova cultura mediambiental
que faci veure la necessitat de preservar els nostres recursos.
I ja continuant amb una altra direcció general i dic direcció
general, d’una envergadura molt gran, i a més que en aquests
moments suposa el volum pressupostari més alt de la conselleria,
seria la Direcció General de Recursos Hídrics. La Direcció
General de Recursos Hídrics en aquest moment té un pressupost
total de més de 7.000 milions de pessetes, que estan bàsicament
adreçades al que seria proveïment d’aigües, sanejament d’aigües
i infraestructura i recursos hídrics. Nosaltres entenem, des de la
Conselleria de Medi Ambient, que en aquests temes d’aigua ens
trobam, precisament, i com he dit abans, amb molts de projectes
ja iniciats, ja fins i tot fets i tancats per l’anterior govern, que fan
que haguem de continuar i que per tant, una part molt important
d’aquest pressupost, estigui ja compromès; però nosaltres hem
introduït elements d’una importància cabdal pel que és, com he
dit abans, aquest nou caminar i aquesta nova manera d’entendre
la gestió dels nostres recursos, que és fer un especial esment a
dos aspectes fonamentals: per una banda, és l’estalvi d’aigua, per
tant, la gestió de la demanda. En aquest moment, mai fins ara hi
havia hagut un pressupost referit a aquesta qüestió i nosaltres
introduïm per primera vegada la importància de treballar des
d’aquesta nova manera d’entendre que s’ha de potenciar sobretot
l’estalvi. En segon lloc, dins la manera també d’entendre, i no la
manera, sinó la política necessària, respecte de la gestió d’aigua,
és la reutilització de les aigües depurades. És una altra qüestió a
la qual nosaltres hi dedicam en aquest moment, podem dir, quasi
2.000 milions més es destinen al que seria el sanejament d’aigües
i per tant es pot millorar tot el que seria la infraestructura i també
el nivell de depuració. Per tant, creim que en aquesta nova
política d’aigües és imprescindible fer-ne una gestió eficient. Ja
he dit que per a nosaltres la gestió racionalitzada és fonamental
d’aquests recursos hídrics, que ens facin possible per tant aquesta
nova política que, ja dic, està basada clarament en l’estalvi i en
millorar la reutilització.

Per tant, nosaltres diríem que aquesta gestió de la
demanda, que he dit ja abans que és un nou concepte, i que
no s’acabarà l’any 2000, que s’ha de continuar igual que la
resta, va adreçada sobretot a plans de grans consumidors en
forma d’accions d’estalvi a empreses i instal•lacions de gran
consum; i en segon lloc, per a plans d’entitats locals basades
en campanyes d’estalvi. Pel que fa al proveïment d’aigües,
correspon a despeses compromeses en el funcionament
d'Ibaen, Ibaen ja sabeu que és una empresa pública depenent
de la Conselleria de Medi Ambient i amb els consorcis
realitzats amb els diversos ajuntaments. Per tant,
bàsicament, el capítol pressupostari que va destinat a
aquesta qüestió de proveïment d’aigües, bàsicament, està tot
compromès per aquests dos conceptes. Pel que fa al
sanejament d’aigües, que en aquests moments se situa amb
un pressupost total de 5.954 milions, corresponen a partides
també compromeses al funcionament d’Ibasan, supòs que
també coneixen que Ibasan és l’empresa pública
encarregada bàsicament de la depuració, i amb els municipis
o empreses municipals que desenvolupen tasques de
sanejament. Per tant, els projectes nous, com he dit, la
destinació d’aquest nou i d’aquest important nombre de
doblers diríem es basen en la reconversió, com he dit, de
depuradores de nivell primari o secundari a terciari.
Aquesta, per a nosaltres, és una nova fita en la política
d’aigües, que significa poder millorar la reutilització de les
aigües depurades que, com he dit abans, és un dels objectius
d’aquesta conselleria.
Pel que fa a les infraestructures dels recursos hídrics,
corresponen a les despeses a realitzar per mantenir la xarxa
superficial i completar el coneixement dels nostres propis
recursos hídrics tant superficials com subterranis. Per al
manteniment periòdic de les lleres dels torrents i hem de dir
que en aquest sentit es manté un pressupost bastant igual
que en l’exercici anterior, que esperam disposar de més, si
és absolutament necessari. Per la nostra banda, com que
volem continuar els estudis per ignorar el coneixement de
la nostra, no només xarxa hidrològica, sinó sobretot de les
nostres aigües subterrànies i també a les nostres aigües
superficials, per tal que això ens permeti una gestió molt
més eficaç de l’aigua de què disposam en aquestes Illes.
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Dit això, ja dic que és una de les grans qüestions, com he dit
de partida, pressupostària respecte del tema d’aigua, una altra
important fita per a aquesta conselleria és l’augment
pressupostari a una direcció general que consideram clau, que és
la Direcció General de Biodiversitat. La Direcció General de
Biodiversitat contempla en aquest moment la gestió forestal i la
protecció del sòl, de la conservació dels espais naturals i de les
espècies protegides i també de tot el que fa al tema de
planificació d’espais naturals. En aquests moments la Direcció
General de Biodiversitat té un pressupost de 1.752 milions; s’ha
de dir que inclou l’Ibanat, Ibanat és l’institut públic depenent
d’aquesta direcció general de la conselleria. I les línies bàsiques
d’actuació d’aquesta direcció general són la protecció i
conservació dels espais naturals i de les espècies, així com la
gestió forestal i la protecció del sòl, que tot junt, ens permet
potenciar i conservar la biodiversitat natural de les nostres illes,
que nosaltres creim que és un dels elements claus, importants, no
només d’aquesta conselleria, sinó del Govern i per tant de tota la
comunitat.
El projecte d’inversió respecte a totes aquestes qüestions
suposa un augment d’un 400% respecte a l’any 1999. En aquest
moment, per tant, l’augment és molt important respecte del què
era l’any passat i que, bàsicament, aquest augment es destinarà
a tres qüestions cabdals i bàsiques: per una banda, a gestió
forestal i protecció del sòl. Això suposa que les actuacions en
aquest àmbit són la prevenció i extinció dels incendis forestals;
la restauració dels terrenys degradats com a conseqüència
d’aquests incendis i també la gestió dels nostres boscos per
assegurar la seva millor protecció. A més, es contemplen també
actuacions de control i millora de l’activitat cinegètica i dels
aprofitaments forestals de les finques públiques i privades, així
com de la utilització social i recreativa de les àrees naturals.
Per altra banda, aquest augment de les partides
pressupostàries en els espais naturals també és important. Es durà
a terme una millora de la gestió, com dic una altra vegada i torn
repetir, per a nosaltres és bàsic racionalitzar aquesta gestió i
millorar-la; de la conservació dels espais naturals i sobretot dels
parcs existents, i també la creació de nous parcs naturals que en
aquest moment ja s’elaboren distints PORNS, és a dir, plans
d’ordenació dels recursos naturals que vostès supòs que
coneixen; i la consolidació i millora de la xarxa de parcs naturals
existents. Això creim que no és una qüestió que a l’any 2000
haguem de fer tots els parcs, sinó que iniciam una política molt
clara, que ja dit en repetides ocasions, i no exclusivament per
part d’aquesta consellera, sinó per part d’altres membres del
Govern i d’entre ells el Sr. President.
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Per una altra banda, també augmenta el pressupost respecte
a la protecció d’espècies i la protecció de la biodiversitat,
que inclou bàsicament mesures i previsions que garanteixen
la continuïtat del què són espècies protegides autòctones,
que hem de millorar, no només aquesta espècia, sinó també
el seu hàbitat, per tant hi ha d’haver plans de recuperació de
flora i de fauna que en aquest moment estan bastant avall i
creim que els hem d’incentivar molt.
I ja en darrer terme, la Direcció General de Litoral i
Territori, aquesta Direcció General de Litoral i Territori que
té un pressupost inicial de 753 milions. Hi ha un augment
del 29% respecte de l’any 99 i que bàsicament li pertany
l’ordenació del litoral de la comunitat i sobretot la gestió
dels ports que són competència de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. En aquest sentit, nosaltres en aquesta
conselleria, durant l’any 2000 volem millorar els plans
d’ordenació d’ús i gestió dels ports; per altra banda, volem
millorar les intal•lacions portuàries i sobretot volem fer una
informatització dels mateixos que permetin que, d’una
vegada, hi hagi un cert ordre en els nostres ports, i no aquest
desordre que, des del nostre punt de vista, existeix en aquest
moment. Per tant, creim que és important millorar aquesta
gestió perquè també és una de les nostres fites de la nova
política de la Conselleria de Medi Ambient.
Una vegada dit això, consideram, des de la Conselleria
de Medi Ambient, que els projectes que tenim a tots els
àmbits que he dit són d’una envergadura important; que
aquests pressuposts de l’any 2000 inicien un camí important
i que, sobretot, nosaltres volem fer un esment molt especial
en la millora de la gestió i de la racionalització dels recursos
existents. Creim que aquests pressuposts, per tant, responen
a un inici de la legislatura, a un inici que la idea de què els
nostres recursos han de ser gestionats d’una manera més
adequada, i esperam que, com que els pressuposts no
s’acaben a l’any 2000, puguem fer uns pressuposts més a la
nostra mida a partir del proper any.
Moltes gràcies. Gràcies, Sr. President, senyors diputats
i diputades.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions.
Podem entrar directament en el torn de preguntes? Hem
seguit fins ara la dinàmica de què parlen els portaveus dels
grups que donen suport al Govern, la Consellera contesta i
llavors ho fa el Grup Popular i la Consellera contesta les
preguntes. Estan d'acord en què continuem així? Grups que
volen intervenir.
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència
de la consellera i de tot el seu equip, secretària general i
directors i l’enhorabona pel pressupost que ha aconseguit
Medi Ambient, crec que realment és imprescindible dedicar
una part important dels nostres recursos a aquesta
conselleria. Preguntar alguns temes que són obligats per
aclarir la situació en matèries com la d’incendis forestals,
que és el que està de moda en aquest departament, saber
quines partides tendrem per al proper any, i també quina és
l’opinió de la consellera respecte a com es poden evitar
incendis com el que es va produir a Artà aquests darrers
dies. Si no li faig jo la pregunta li farà l'oposició i serà
pitjor, així que no importa que riguin tots.
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Dir quina és la seva opinió també damunt el tema d’un
possible consorci dels bombers de Mallorca, que faria possible
una major coordinació entre Govern, consell i ajuntament en
aquest cas, Ajuntament de ciutat que és l’únic que té un equip
important per al tema d’incendis. Saber quina és l’opinió de la
seva conselleria, si ho creu positiu o no. I quines mesures es
prendran per evitar més incendis a la nostra comunitat.
Després, pel que fa al tema dels torrents, crec que és un dels
temes que no hi ha un gran augment i creim que també si és té en
compte l’augment de les temperatures, el fet que encara no ha
plogut, quan estam ja en el mes de novembre, la possibilitat de
gota freda, etc., quines mesures es poden prendre per tal que els
torrents es vegin més nets del què estan fins ara, per tal d’evitar
inundacions que sempre han provocat uns problemes importants.
Pel que fa al tema de la conservació del medi, és important
comprar finques, tenir parcs naturals, però s’ha de tenir en
compte el que són les grans finques de propietat privada que
ajuden molt al manteniment del medi ambient, especialment si
es té en compte la seva no segregació i la no construcció a què
són sotmeses.
Per tant, m'agradaria saber si es compta amb qualque ajuda
per a aquestes finques dins aquesta legislatura, si és a partir
d'enguany, si serà a partir d'un futur.
Pel que fa a les energies renovables, he de dir que estam
totalment a favor que hi hagi noves alternatives en el tema
energètic, i ens agradaria saber si s'han pres les mesures adients
perquè aquestes no tenguin un impacte estètic important.
No sé si intencionadament o no, a la presentació d'alternatives
a les energies, hi va haver unes imatges en televisió que,
realment, per l'espai on es presentaven i pel lloc, quedaven molt
xocants, perquè es veien unes plaques solars a un lloc realment
molt típic, molt rústic, realment, creaven un impacte visual
importantíssim. A veure si es pensa donar solució, alternatives,
a aquest tema.
I pel que fa als abocadors, volem saber quina política s'hi
pensa dur a terme. Si es pensa que de cada vegada hi haurem
d'abocar més fems, en els abocadors, o s els podrem anar reduint
dins aquest any, i si no és dins aquest any, dins aquesta
legislatura.

En definitiva, algunes preguntes que, segurament, es
veuran repetides al llarg del debat, però ens donaríem per
satisfets si tinguéssim la seva resposta.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President.
Agraïm la presència de la Sra. Consellera i del seu equip
de la conselleria.
Jo vull fer un parell d'observacions i algunes preguntes
a la consellera de Medi Ambient.
Primer de tot, vull felicitar-la perquè, com ha dit, es
preveu impulsar polítiques mediambientals a llarg termini.
Vostè sap que, en política, moltes vegades el que es demana
són actuacions immediates i, sobretot, per obtenir una
rendibilitat electoral, perquè la legislatura només dura
quatre anys, i en aquest sentit la volíem felicitar, i sobretot
perquè els pressupostos també es veuen incrementats, si bé
no com a les previsions que es varen fer l'any 99, sí en la
despesa real, concreta, per part de l'antic Govern de les Illes
Balears.
Per altra banda, també ens ha agradat veure que
desapareixia d'aquest pressupost, o a mi, personalment, m'ha
agradat, la referència que hi havia a l'actuació que volia fer
aquesta conselleria en el port de Ciutadella anys anteriors,
que suposava un increment urbanístic de més de 5.000
places a aquella zona, un camp de golf i un port esportiu.
Per tant, nosaltres esperam que hi hagi inversions
públiques en aquest port i que no es justifiquin noves
urbanitzacions, sinó que hi hagi les inversions que des del
Govern s'han de fer, perquè és un port de la seva
competència, i ens alegram que hagi desaparegut del seu
pressupost l'aportació que fiava fer el Partit Popular a aquest
port.
Per altra banda, hem vist també com es pensaven
incrementar noves àrees naturals. Nosaltres creim que és
millorar la protecció, perquè la relació que hi ha, almanco
pel que fa a Menorca, 'Avall i el barranc de l'Algendar ja
són àrees naturals. I ens alegra veure també que en volen
millorar la protecció, perquè quan Menorca va ser declarada
Reserva de la biosfera l'any 1993, en els toms que es varen
enviar a la Unesco, els toms d'estratègies, ja s'hi preveia que
es millorés la protecció d'aquestes zones i que fins i tot
formessin part de la zona nucli, que en aquest moment és el
parc natural de l'Albufera des Grau, açò va ser el 93, hem
arribat al 99 i res no s'ha fet. Per tant, també ens alegra
veure que en els pressupostos d'aquest any hi ha aquesta
previsió d'incrementar la protecció d'aquestes zones tan
estimades a l'illa de Menorca.
Res més, Sr. President. Molts gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida-Els Verds, té la paraula el diputat Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President.
Bé, en primer lloc, agraesc la presència de la consellera i de
tot el seu equip, i agraesc tota l'exposició que ens ha fet aquí i el
canvi de model que s'anuncia i la millora pressupostària que hi
ha per a aquest exercici.
Jo la volia felicitar per tenir una millor partida pressupostària,
però, de totes maneres, també la voldria animar a continuar
reivindicant en el futur, perquè encara que en aquest moment
tengui la segona conselleria en importància pressupostària, els
temes mediambientals, que des del nostre punt de vista estaven
molt abandonats, cosa molt preocupant, necessiten voluntat de
gestionar-los d'una altra manera però també necessiten recursos
econòmics.
En aquest sentit, jo valoraria molt positivament, apart del
pressupost pròpiament, tant l'aportació que hi ha en la seva
conselleria dins els pressupostos de la comunitat com també la
voluntat d'aconseguir des de l'Estat i des de la Unió Europea fons
per als temes mediambientals, perquè, des del nostre punt de
vista, estam en una situació bastant dramàtica pel que fa a
aspectes fonamentals del medi ambient, com és el consum del
territori, la producció de residus, la situació de recursos hídrics,
situació energètica i també de l'abús que hi ha de vehicles
privats, amb els problemes que tot això genera.
En aquest sentit, coses que ens pareixen positives, i els
animam a treballar més encara en aquestos objectius, per
exemple, en el tema de les energies renovables, els fons que hi
ha, supòs que són tots dels que es poden disposar en aquestos
moments, però és un aspecte que en el futur, cada vegada s'hi
haurà de dedicar més voluntat i més, també, aportació
econòmica. L'aspecte exemplificador que pot suposar començar
a actuar en edificis públics de la pròpia comunitat, però animam
també que en això participin altres institucions i els particulars.
Quant al tema de recursos hídrics, per exemple, la important
partida econòmica que hi ha en aquest aspecte, però també,
sobretot, la nova filosofia, per dir-ho d'alguna manera, d'actuar
a favor de l'estalvi de no malbaratar els recursos hídrics és molt
important.
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També, en el tema de la reutilització de les aigües
depurades, hem de reconèixer que s'hi havia fet prèviament
una feina important, de depuració, però que aquesta
depuració s'ha de continuar millorant, de tal manera que
s'arribi, com s'ha dit, a la depuració terciària i a la
reutilització, al màxim possible.
També, quant a la protecció dels espais naturals, s'hi han
de destinar els esforços econòmics que siguin possibles. I
una qüestió que creim molt important, que en aquest sentit
pensam que la conselleria ja ha fet algunes actuacions, però
que hauria de continuar fent-ne, és, sobretot, en els espais
que tenen una amenaça urbanitzadora més pròxima.
Altres qüestions que no requereixen una aportació
econòmica molt important però que, des d'una voluntat de
gestió, es poden resoldre, a nosaltres ens sembla important
el tema de la Direcció General de Litoral, però, apart del
que es pugui fer des de la pròpia conselleria amb els
recursos que hi hagi, una qüestió que pot servir per millorar
bastant la situació del litoral és concertar amb
l'Administració central, perquè depèn d'ella, hi ha hagut
actuacions els darrers anys que consideram bastant
negatives i també en aquest sentit,es poden fer actuacions
sense un cost econòmic molt important, sobretot concertant
voluntats i variant les polítiques que s'estan fent en aquest
sentit.
Per tant, des del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista,
animam la conselleria a continuar actuant, a dotar-se dels
recursos necessaris i, sobretot, d'una voluntat d'atendre els
temes mediambientals de manera diferent com s'havia fet
fins ara.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Amer.
LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.
Agraïm la compareixença per explicar-nos els
pressuposts a la consellera de Medi Ambient a tots els alts
càrrecs que l'acompanyaven.
Evidentment, els temes de què ens ha parlat són temes
vius, són temes que estan en el debat, dia a dia, de les
ciutadanes i els ciutadans d'aquestes illes, i com deia vostè
mateixa a la compareixença, destinar recursos al medi
ambient és invertir en futur.
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Són uns pressupostos, evidentment, per començar, per
començar la legislatura, vostè ha fet menció que són uns
pressupostos de transició, però, a més, hem de tenir present el
caràcter transversal que té el tema mediambiental, per tant, que
és present en totes les conselleries, perquè així és el nou tarannà,
així és la nova política d'aquest Govern.

En energies renovables, vostè ha expressat ja la
importància d'introduir-les, i per tant, tots que tots els
ciutadans en vegin ja als edificis de les administracions
públiques, però també insistiria que allò que és important,
i segons pareix ja hi ha qualque iniciativa, crec que a un
institut de Ciutadella, és en els centres públics.

En el mateix ordre que vostè ha aplicat en relació amb les
direccions generals, en relació amb els recursos hídrics, els
programes concrets de proveïment d'aigües, de sanejament
d'aigües o d'infraestructura de recursos hidràulics, allò que ja va
expressar a la compareixença, i hi donam tot el suport, és insistir
en l'ús racional de l'aigua, vostè ha insistit sobretot en la gestió
i, per tant, allò que és bo és que siguin així de forma seriosa
aquests plans d'estalvi d'aigua com també aquests plans de
reutilització d'aigües, i sobretot allò que és la depuració terciària,
perquè d'aquesta forma faríem efectiu allò que molts vegades
s'ha acusat el sector agrari, de ser el gran consumidor d'aigua
d'aquestes illes.

Respecte d'aquests programes de nova creació referits a
la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental,
vostè ja en va fer esment a la compareixença, són altres
maneres de moure'ns, hem d'insistir-hi, allò que sempre
se'ns va prometre a la passada legislatura i que ai no va
arribar era el pla de transports. Jo entenc que serà bona
aquesta coordinació amb la Conselleria d'obres Públiques
per tal de dur a terme aquest pla de transports, tan necessari,
si tenim en compte el volum de trànsit que hi ha a les
nostres illes.

Per tant, és important insistir en aquests temes de plans
d'estalvi, tant per la demanda com la reutilització d'aigua i,
sobretot, la terciarització.
És important, i tenim aquí, en aquesta comunitat, pendent, i
sobretot des de les torrentades del 89, insistir en tots aquests
temes pendents d'inundacions i torrentades, per tant, enllestir
aquest pla d'emergències. Per tant, jo entenc que, juntament amb
les actuacions que siguin competència del Ministeri de Medi
Ambient, és important que es duguin a terme i que també són
presents en aquest pressupost.
En relació amb la Direcció General de Residus i Energies
Renovables, de la qual depenen aquests dos programes d'energia
i residus, he de dir que és importantíssim dur a terme la revisió
d'aquest Pla director de residus sòlids urbans de Mallorca, com
també els d'Eivissa i Formentera. No fa falta recordar aquí que
hi ha la Llei 11/97, a nivell de tot l'Estat espanyol, d'envasos, i la
Llei 10/98, de residus, també de l'Esat espanyol que no
compleixen aquests plans de residus de Mallorca i d'Eivissa i
Formentera. Per tant, tant de bo, aviat, com pareix, vol enllestir
la conselleria aquests plans com també aquests plans de residus.
Fins ara hem tengut una política amb aquests altres residus, què
en fem d'aquests altres residus d'enderrocs, de voluminosos, de
restes de podes, perquè es troben amb moltíssims problemes els
ajuntaments, que fins ara s'havien deixat un poc davall l'estora,
per tant, ara ens trobam amb un problema greu, amb moltíssims
d'abocadors incontrolats en aquestes illes.
És una nova manera d'actuar, entenem, i, per tant, uns nous
costums de la ciutadania.
Evidentment, s'ha de fer feina en allò en què també s'ha
insistit, entenc, per part de la conselleria, i hi té tot el nostre
suport, en aquesta política d'educació ambiental pel que fa al
públic infantil i, sobretot, s'ha d'insistir en aquest tema al públic
adult.

És important allò que ha esmentat, aquests vials no
motoritzats, aquests carril-bici, vial perquè la gent hi pugui
anar d'un lloc a l'altre.
Evidentment, també li donam tot el suport quant a
aquestes línies verdes de què ens ha parlat, aquestes línies
verdes del ferrocarril.
Evidentment, jo insistesc que, en aquest tema, s'ha de fer
un esforç en l'educació ambiental i, evidentment, en els
hàbits de comportament.
Quant a la Direcció General de Litoral i Territori, dels
programes concrets de gestió i control urbanístic, ordenació
del litoral i gestió de les instal•lacions portuàries, se'n fa
menció en els pressuposts.
Crec que és important dur a terme ràpidament la revisió
del Pla de pedreres, del qual hi fa menció, en col•laboració
amb la Conselleria d'Indústria, amb la Conselleria d'Obres
Públiques.
Allò que entenc que és importantíssim i que serà,
segurament, efectiu és la restitució d'aquests molts
abocadors, de les moltes pedreres, moltes de les quals
convertides en abocadors, la restitució de pedreres,
moltíssimes, abandonades, però allò que també entenem que
és important, i ha estat una reivindicació de molts de
veïnats, és que no s'ampliï amb noves pedreres, i m'estis
referint a la que es reivindica a la zona de Sineu, de son
Corb i son Corpet.
És important, i ho entenc, aquest programa en relació
amb els plans d'ordenació del medi natural, i també el nostre
suport a aquests plans d'ordenació del litoral.
En relació amb la Direcció General de Biodiversitat,
entenc que és importantíssim allò que ha anunciat en el
programa, en aquest pressupost, la llei de biodiversitat, la
llei forestal, la llei de caça o també la declaració de nous
espais naturals així com la xarxa d'espais naturals i un pla
director d'aquests espais naturals.
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Evidentment, també serà importantíssim, entenc, allò que
figura en el pressupost, aquesta policia mediambiental, per
mantenir bé i millorar tots aquests espais naturals.
Ja vull acabar, Sra. Consellera, evidentment, donant tot el
nostre suport a aquest pressupost, un pressupost inversor, com
vostè ha dit. Té un 80% d'inversió. Per tant, ens marc una nova
política de protecció mediambiental a les nostres illes.
I com diu, evidentment, s'inicia un nou camí en aquestes illes.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la paraula
per contestar.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Primer de tot, he d'agrair les intervencions que han fet els
distints grups polítics i procedesc al que seria la resposta a la Sra.
Maria Antònia Munar, diputada d'Unió Mallorquina.
En primer lloc, pel que fa a l'ordre amb què vostè m'ha fet les
preguntes, li diré que, pel que fa als incendis forestals,
primerament, que quedi clar per part d'aquesta conselleria, i com
he dit, respecte de desenvolupament dels pressupostos, que és un
dels temes importants, no només important, sinó dels més
importants que puguem tenir en aquesta conselleria, per tant,
dins aquesta idea nosaltres ja hem fet un pressupost que duplica
el pressupost que hi havia l'any 99, és a dir, l'any 99 hi havia 350
milions per a campanya de prevenció i extinció d'incendis i
nosaltres, per a l'any 2000, pressupostam inicialment, inicialment
vol dir que fins i tot si és necessari disposarem dels mecanismes
per poder-los incrementar, 600 milions de pessetes, això seria el
pressupost de la conselleria, per tant, de la Direcció General de
Biodiversitat, i no inclou el pressupost d'Ibanat, que, com he dit,
's l'Institut Balear de la Natura.
Dit això, continuant amb el tema dels incendis forestals, he
de dir que respecte de l'incendi forestal d'Artà, que,
desgraciadament, supòs que tothom i tots els partits polítics estan
amb mi que va ser una gran pèrdua ecològica que es cremassin
quasi 1.000 hectàrees.
El fet és que nosaltres, la conselleria, estam elaborant tot el
que és un pla de reforestació d'aquesta zona, l'inici del qual
esperam que sigui com més aviat millor; serà presentat a l'opinió
pública, per tant, a tots els partits polítics, diríem, aquesta
setmana que ve.
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Vostè ha fet aquesta pregunta. Demanaria i diria, i ja que
aquí hi ha representants de totes les forces polítiques que
formen part del Parlament, que nosaltres plantejam que,
respecte del tema dels incendis, tant pel que fa a la
prevenció com a l'extinció hi ha d'haver un gran pacte,
diríem, de totes les forces polítiques, entre tots els
organismes, i, per tant, ho enllaçaria amb les preguntes
segona i tercera, per tal que hi pugui haver actuació respecte
d'això, que estigui no tan sols consensuada, sinó realment
clara i que s'hi doni tot el suport que es pugui per, realment
actuar d'una manera ferma quan hi ha un incendi de
qualsevol característica.
En segon lloc, la nostra política sobre el tema dels
incendis és que nosaltres consideram que a partir de l'any
que ve, és a dir, a partir de l'any 2000, a posta hem fet
aquest pressupost, és que la campanya d'incendis no s'acabi
en tot l'any; nosaltres pensam començar-la dia 1 de gener i
acabar-la dia 31 de desembre, d'una forma escalonada. És
evident que hi ha uns moments més greus a nivell
climatològic, 's clar, és en la temporada alta, però diria que
s'ha de desestacionalitzar el que són les campanyes
d'extinció d'incendis, estar-hi alerta durant tot l'any, cosa
que suposa, evidentment, destinar-hi una part important del
pressupost que ja hem fet, perquè hi ha d'haver un augment
de tots els efectius, tant a nivell humà com a nivell aeri o
allò que hi pugui fer falta.
Per tant, en aquest sentit, si bé no d'una manera llarga,
crec que almanco he fet una contestació, diríem, per damunt
respecte d'aquesta qüestió.
En segon lloc, he de dir respecte al que m'ha demanat del
consorci de bombers dues coses. Primera, crec que no
només s'ha de fer, sinó que és imprescindible fer un pacte o
un consorci, se'n digui com se'n digui, no només amb els
bombers de Mallorca, sinó amb els bombers de tots els
ajuntaments, és a dir, que hi ha, realment una estratègia de
coordinació entre tots aquests elements, per tal que, davant
un incendi de qualsevol tipus, es pugui actuar d'una manera
clara i, sobretot, coordinada.
Ara bé, jo també he de dir-li en el tema dels bombers
que a Conselleria de Medi Ambient, té les competències
referides a prevenció i extinció d'incendis forestals, per tant,
tot el que fa referència a altres tipus d'incendis, per tant, a
altres actuacions que fan els bombers de Mallorca, els
bombers de qualsevol localitat, de qualsevol illa, no són
competència de la Conselleria de Medi Ambient. Per tant,
vostès saben que s'elabora per part de la Conselleria
d'Interior, per cert, crec que m'ha precedit en l'exposició
dels pressupost, un pla d'emergències, que no s'havia fet fins
ara, en què s'inclou no només el tema d'incendis, incendis
forestals, incendis de qualsevol tipus, i també fa referència
a les inundacions, per tant, ho deixaríem per a la tercera
pregunta.

170

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 9 / 3 de novembre del 1999

En aquest pla de prevenció o d'actuació en emergències, la
conselleria hi té aquesta part important, com he dit, però no és
l'únic que hi té una responsabilitat. Per tant, una vegada s'hagi
elaborat aquest pla d'emergència, que em consta que no serà
d'aquí a molt de temps, idò, s'establirà quina és la coordinació de
tots aquests cossos, per dir-ho de qualque manera, de tots aquests
agents, que participen tant en una extinció d'un incendi forestal
com en qualsevol altre tipus d'accident que hi pugui haver.
Per tant, en aquest sentit, hi estaríem absolutament d'acord,
i esper que això sigui una demostració de la nova política que hi
ha d'haver, no només respecte del tema dels incendis, sinó al
nivell de la necessitat de coordinar tots els elements que hi ha
tant a nivell municipal com a nivell de consell com a nivell de
Govern.
En tercer lloc, vostè ha demanat, respecte dels torrents, què
es pot fer per millorar i, sobretot ara, que ens trobam en una
situació una miqueta difícil, nosaltres tenim... En tot cas, després
podran intervencions els directors generals per millorar la meva
resposta. Nosaltres...
EL SR. PRESIDENT:
Tenim una limitació de temps.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
Perdó. Bé, continuaré.
Respecte dels torrents, he de dir que ja s'han fet unes
actuacions de neteja a torrents determinats al llarg de tot aquest
estiu i, de qualque forma, el plantejament que volem tenir amb
vista al futur és, precisament, que el tema dels torrents és un
tema complex, com tots, per tant, tenen a veure amb la
planificació urbanística, i nosaltres creim que el que s'ha de fer
amb això és mantenir, no una bona relació, sinó una bona
coordinació sobretot amb els ajuntaments per tal que hi pugui
haver un sistema de manteniment i neteja de torrents durant tot
l'any i que la conselleria pugui fer una aportació en el moment
que realment és necessari fer una obra de major envergadura,
però creim que hi és molt important la participació dels
ajuntaments.
Respecte de la pregunta que m'ha fet posteriorment, el que
serien les ajudes a les finques grans, si no me'n record malament,
és el que m'ha demanat, li puc dir que només s'han pressupostat,
a nivell de pressupost, convenis, que això sí que s'ha fet fins ara,
sobretot en prevenció d'incendis, amb finques, per tant, són
convenis forestals, que és el que s'ha fet fins ara. A partir d'aquí,
i ja vaig respondre a una pregunta feta pel diputat del Partit
Popular, nosaltres volem iniciar una nova manera de fer convenis
amb grans finques, però ho estam estudiant en aquest moment,
perquè creim que l'especificitat de cada un dels llocs, per
exemple, no és igual estar devora un parc natural, no és el mateix
estar dins una zona d'especial protecció, no és el mateix estar a
un lloc de sòl rústic, per tant, crec que s'ha de veure en funció de
cada una de les característiques, i en aquest moment no disposam
d'un pressupost referit a aquesta qüestió.

No sé si feia alguna referència al tema de compra de
finques, crec que no, per tant, no ho contestaré per no
allargar-me i ocupar el meu temps.
Respecte del tema de la cinquena pregunta, sobre les
energies renovables i l'impacte estètic i visual, nosaltres
som conscients que les energies renovables poden tenir un
impacte visual molt important, sobretot pel que fa a
l'energia eòlica, és a dir, també vaig contestar a una
pregunta que e' va fer en el ple del Parlament un diputat del
Partit Popular de Menorca, en la qual vaig dir que nosaltres
volíem estudiar seriosament el que era la implantació de
l'energia eòlica, perquè creim que s'ha de tenir en compte
l'impacte paisatgístic i visual que podia produir aquest tipus
d'energia renovable. Per tant, jo crec que de qualsevol
iniciativa s'ha de fer una anàlisi i s'ha de veure quin impacte
té sobre el paisatge, per tant, és un tema important a tenir en
compte, no només tenir-lo en compte a nivell de l'energia
eòlica, sinó també a nivell de l'erngia solar; jo crec que avui
en dia la tecnologia està molt per davant fins i tot de les
administracions, fins i tot determinades (...) polítiques, i en
aquest moment és possible posar plaques solars d'una forma
bastant discreta i que no creï impacte visual.
En sisè lloc, si no he pres malament les seves preguntes,
ha fet referència als abocadors i quina política tenia la
Conselleria de Medi Ambient sobre aquest tema. Primer de
tot, ja he dit que estava pressupostada la recuperació dels
sòls contaminats, això es refereix a vells abocadors, a
aquells abocadors que ja no es poden utilitzar perquè estan
contaminats i, per tant, se n'ha de fer una recuperació, jo ha
he dit que estava pressupostat, i per altra banda, els residus
abocats, és a dir, que en aquest moment ja s'aboquen, com
vostè sap, el Pla de residus sòlids urbans de Mallorca té com
un dels principals objectius la reducció dels residus
destinats a abocador. És a dir, en aquest moment, de les
137.000 tones actuals volem passar a 20.000 en quatre anys;
jo crec que això és un dels grans reptes, és un dels grans
objectius que tenim en el Pla de residus sòlids urbans que
s'està elaborant en aquest moment, i tenim la intenció de
tancar abocadors, perquè creim que és una de les prioritats.
En el cas d'Eivissa i Formentera, on és molt preocupant
el tema dels residus, el pla que s'ha d'elaborar i que s'està
iniciant de residus sòlids urbans tendrà per eix fonamental
tancar l'abocador de Formentera, això s'ha dit en repetides
ocasions, i reduir el que va a l'abocador d'Eivissa.
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Jo crec que la política d'aquesta Conselleria de Medi Ambient
respecte de (..) d'abocadors és clara i així tendrem ocasió de
presentar-la tant en el moment de la compareixença per al Pla de
residus sòlids urbans de Mallorca com quan esperem que s'aprovi
aquest pla.
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el diputat Sr. González i Ortea.
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En cuanto a la educación y promoción ambiental, que es
también uno de los temas, al parecer, estrella de la próxima
política que usted nos anuncia, se limita a subir una partida
de educación y promoción ambiental que sube en 25
millones, a título, como siempre, digo como siempre porque
eso se repite a lo largo de todos los programas y
subprogramas de unos llamados gastos en inversión de
carácter inmaterial, desde luego recuerdo que algunas veces
se criticaba a gobiernos anteriores por la inclusión de
programas de inversión inmaterial, pero desde luego hay
que reconocer que esos gobiernos se quedaron
extremadamente cortos a la vista de ésta y otras secciones
presupuestarias que nos presenta este gobierno.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sra. Consellera y
su equipo. Nuestro agradecimiento también por las explicaciones
recibidas que espero que se amplíen después de nuestra
intervención. Empieza la consellera haciendo un poco de
filosofía y explicando que realmente los presupuestos han subido
mucho porque sólo se han comprometido 9.000 y pico de
millones de pesetas de los 12.000, descontando los 1.000
naturalmente que correspondían a ordenación del territorio y a
energías, que se han ido a otras consellerias, que se han
gestionado solamente 9.000 y pico de millones, yo le recuerdo a
la Sra. Consellera, que lo es desde el pasado mes de julio, por
consiguiente que el 31 de diciembre habrán tenido la oportunidad
de comprometer sobradamente esos 3.000 y pico de millones de
pesetas que quedan, porque quedan ustedes prácticamente medio
año de gestión para hacerlo. Por cierto, además me llama la
atención la contradicción que se plantea aquí entre lo que se
llaman compromisos del gobierno anterior, que incluso
comprometen el presupuesto del año 2000 y resulta que tienen
incluso ustedes todavía 3.000 y pico millones de pesetas que
pueden comprometer y gastar este mismo año, y que al parecer
no tienen pensado hacerlo por lo que usted nos dice.
La filosofía continúa con aquello de excusatio non petita,
acusatio manifesta, se habla de mejor gestión y racionalización,
como no se puede hablar de otras grandes novedades, se habla de
mejor gestión, ojalá que esa mejor gestión sea una realidad,
nosotros, en todo caso, me permitirá usted dudarlo, precisamente
a la vista de este presupuesto que le va a durar a usted hasta el 31
de diciembre del año 2000, en el cual llevará usted en el cargo
año y medio, de manera que en año y medio ya tendrá usted, creo
yo que debería tener usted oportunidad de demostrarnos toda esa
gestión y que de alguna manera eso tenía que ser recogido en los
presupuestos.
Si usted me permite, los vamos a repasar, yo voy a ir por el
tomo que me dieron por programas y subprogramas. Empezamos
con el de abastecimiento de agua, en el cual dice usted que hay
un elemento de importancia capital que es la aparición de un
subprograma que se llama gestión de la demanda, ese
subprograma es de 80 millones, hay 20 millones para gastos en
inversión de carácter inmaterial, capítulo 6, que desconocemos
para qué son, pero que en todo caso serían la gran novedad de
este programa. Y después hay 60 millones de pesetas de
transferencias de capital a ayuntamientos. Si nos vamos al tema
de saneamiento de aguas, la cosa todavía nos resulta más
sorprendente. Usted dice que van a impulsar enormemente los
temas de saneamiento y concretamente las depuraciones
terciarias, yo no creo que puedan avanzar mucho más de lo que
nosotros avanzamos en ese camino, entre otras cosas porque el
total del programa pierde 80 millones de pesetas con relación al
del año 99, 80 millones baja el programa de saneamiento.

En energías renovables, este tema que sinceramente no
acabamos muy bien de entender, es uno de los temas que no
acabamos, insisto, de entender por qué no se pasa a la nueva
conselleria, a la que será nueva conselleria de energía, como
parecería lógico, porque en esa conselleria aparece
exclusivamente una partida de 1.000 pesetas para energía,
aquí no, aquí aparece una partida de 359 millones de
pesetas, de esos 359 millones de pesetas, descontando los
gastos de capítulo 1 y 2, los gastos de personal y corrientes,
nos encontramos con una partida de 200 millones de
capítulo 6 que naturalmente son 75'5 de inversión inmaterial
y 125 millones de maquinaria, instalaciones y utillaje, no sé
si en esa maquinaria, instalaciones y utillaje, y agradecería
mucho que se nos aclarara, va la instalación en definitiva de
paneles solares en las consellerias, su eso fuera así nos
parece mucho más lógico que eso estuviera en el capítulo 2
de cada conselleria, y que ese programa, que podría ser un
programa efectivamente interesante, debía de empezar por
reducir el número de consellerias y de direcciones
generales, y así harían falta menos paneles, eso por un lado,
y por otro lado, como digo, podría ser un programa
perfectamente gestionado, como otros programas que se
llevaron a cabo, como son, por ejemplo, la eliminación de
barreras arquitectónicas, en que cada conselleria fue
trabajando en ese sentido, en sus propios edificios y en los
edificios que se referían a su competencia o al ámbito de su
ejercicio habitual.
Pasamos después al programa de calidad ambiental. Este
programa hay que sumarlo al programa de residuos, por lo
que usted nos cuenta y, en definitiva, si se suma al programa
de residuos, hay exclusivamente una ligera subida que
tampoco creo que justifique el pensar que se hacen grandes
cosas. En concreto, en inversiones reales en residuos se
suben 34 millones de pesetas, de 431 que había se pasa a
435, de manera que tampoco parece, perdón, de 401 a 435,
no parece que eso sea gran cosa, y después hay 83 millones
que se suben de transferencias de capital que me gustaría
saber exactamente a qué se refieren, hay 63'5 millones a
consells insulares, 30 a empresas privadas y 6'5 a familias,
instituciones sin finalidad de lucro. Eso en definitiva es todo
el programa de residuos que usted nos presenta aquí,
también como una de las panaceas.
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Bueno, el programa de movilidad y transportes alternativos,
y yo tengo que decir que la verdad es que aún es más
sorprendente. Este es un programa que si se refiere, como usted
nos ha dicho, a elaborar planes de transportes, yo creo que para
eso está la Conselleria de Fomento y que buena falta haría que en
su presupuesto que tampoco tiene se incluyeran algunas de las
previsiones económicas que tienen aquí; pero, la verdad es que
lo más llamativo de la partida es que hay 65'5 millones de
programa y 63 millones, igual son de inversiones inmateriales
otra vez, como no, también inversiones inmateriales en materia
de transportes. Si de lo que se trata es de hacer proyectos de vías
verdes y proyectos cicloturistas, insisto en que me parece que
estarían mucho mejor colocados y nos ahorraría gastos a todos
los ciudadanos si se incluyeran en la Conselleria de Fomento que
tiene las dotaciones suficientes en materia de personal y
suficientemente especializado como para llevar a cabo eso, sin
necesidad de que aquí se abra un programa que no sabemos si
consistirá en contratar estudios y proyectos.
El programa de todas maneras verdaderamente más llamativo
de todos, es el que tiene menor dotación, que es la gestión y
control urbanístico de espacios naturales protegidos, a eso
dedica, piensan dedicar ustedes nada más y nada menos que 21
millones de pesetas, de los 21 millones hay uno de gastos
corrientes y hay 20 que no necesito repetirlo, son de inversión
inmaterial, por supuesto. Es decir, que la gestión y control
urbanístico de espacios naturales se va a basar en 20 millones de
inversión inmaterial.
Ya he hecho referencia a residuos.
En cuanto a la Dirección General y Servicios Generales de
Medio Ambiente que usted ni ha citado, no hay absolutamente
ninguna novedad.
Entramos en un programa que usted ha obviado
prácticamente en su primera exposición, luego contestando a
alguna pregunta se ha referido algo a él, que es la de
infraestructuras y recursos hidráulicos. Ahí sí que la cosa es
grave, porque en infraestructura hidráulica la caída es de más de
300 millones, 319 millones de pesetas, todo el programa cae casi
500 millones de pesetas, en infraestructura y recursos
hidráulicos. Nosotros recordamos que algún otro compañero de
mi grupo le hizo a usted preguntas en relación con sus visitas a
los torrentes y su preocupación por los torrentes, me temo que
esa preocupación tampoco tiene una traducción presupuestaria o,
por lo menos, nosotros no la vemos por ningún sitio.

En ordenación del litoral, uno de los temas que usted dijo
también que era un tema de gran interés, que era necesario
comenzar con una serie ordenación del litoral, algo así, se
refirió usted, el programa también cae en 3 millones, poca
cosa, pero sobre 45.980, sobre 46, 3 millones ya son algo,
cae un 7 o un 8%. Parece que tampoco en ese tema están
ustedes verdaderamente muy preparados para cambiar el
programa.
En cuanto a instalaciones portuarias, aquí sí, aquí suben
las instalaciones portuarias concretamente los gastos de
infraestructura portuaria, de construcción o de explotación
de puertos, aunque todo ello va en capítulo 6. Bien, es
posible que eso pueda tener alguna traducción práctica,
pero, desde luego, se aleja muchísimo de todo eso que usted
nos contaba de materia del litoral y puertos que tenían
pensado hacer. Probablemente sea para otros ejercicios,
pero quiero insistir que al final de este ejercicio, del
presupuesto que estamos viendo, estaremos en el año 2001,
y ustedes llevaran un año y medio gobernando.
Programa de protección y defensa del medio natural, es
un programa que también queremos que nos conteste
algunas preguntas, usted se ha referido al tema de incendios,
y ha dicho, a contestación de una pregunta que le hizo la
Sra. Munar, concretamente, que una parte iba en el Ibanat
y otra parte directamente en la Dirección General de
Biodiversidad, empieza por sorprender que si se habla de
una coordinación de esfuerzos en este tema, se divida el
presupuesto, pero lo más llamativo es que usted, creo
entender que ha dicho que había como 500 millones de
pesetas destinados a este fin en el programa de la Dirección
General de Biodiversidad, y yo he sido incapaz de
encontrarlos, en el capítulo 6, no voy a hablar de los demás
que más o menos se mantienen, sube algo el capítulo 1,
como es natural, y el capítulo 4 se mantiene igual, en el 6 la
suma de lo que hay da un resultado muy similar,
prácticamente igual al que había el año pasado y, desde
luego, en todo caso la suma son 306 millones de pesetas.
Todo esto es capítulo 6, Dirección General de
Biodiversidad, no sé de dónde va a sacar usted 500 millones
para incendios. Y las transferencias de capital a Ibanat, que
sería la que creíamos nosotros que era el tema que iba a
dedicar usted a incendios, entre otras cosas, resulta que en
Ibanat como un planteamiento de programas similar al del
año pasado en cuanto a objetivos, pero muchísimo más
ambicioso en lo que usted nos dijo, de creación de no sé
cuántos parques naturales, de explotación y gestión mejor
de esos parques naturales, de reforestación entre otros sitios
en el terreno que fue objeto del incendio de Artà, etc., entre
eso y el plan de incendios, para eso hay 693 millones, 100
millones menos, en números redondos, 90 y tantos millones
menos que el año pasado. Yo le pediría que nos diga cómo
se desglosan esos 100 millones o 90 y tanto millones menos
de Ibanat que hay este año, y cómo es posible que de ahí se
pueda subir, de ahí o de la Dirección General de
Biodiversidad, cómo se puede duplicar el presupuesto de
incendios, porque realmente no acabamos de verlo.
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Y en cuanto a otros temas, la Dirección General del Litoral,
ahí también había una cuestión curiosa, se habla del litoral y de
ordenación del litoral y del territorio, del territorio no vemos
nada, no vemos nada por ningún sitio, no se prevén aquí ni
desclasificaciones de suelo, ni indemnizaciones por
desclasificaciones de suelo, ni compras de fincas públicas, ni
vemos ninguna otra particularidad en ese sentido. No
entendemos tampoco por qué esa dirección general se llama así,
de territorio, si realmente al territorio no dedica nada, salvo,
naturalmente, al litoral y puertos, como estaba previsto.
En cuanto a alguna otra cosa que ha dicho usted, porque ha
ido con otro orden, también quisiera que me aclarara ese
aumento de 400% del programa de conservación de espacios
naturales y protección de defensa del medio natural, porque,
como he dicho antes, el de conservación de espacios se limita a
un estudio de 20 millones y unos gastos corrientes de un millón,
y el otro programa sube 54 millones, sólo 54 millones, de manera
que no acabo de ver cómo es posible que de esa suma le salga a
usted sobre 1.752 que han subido el 400%, es decir que han
pasado prácticamente de 400 y pico de millones, el año pasado
había 1.698 millones, 1.698, ustedes pasan a 1.752, no acabo de
entender cómo pasa usted, cómo sube usted el 400%.
De manera que yo le agradecería que en esta respuesta me
contestara usted a todas esas cuestiones que estamos planteando,
me aclarara usted la infinita relación de inversiones inmateriales
a que le he hecho mención, no de todas, he hecho mención de las
más llamativas en aquellos programas que aparecen como
nuevos, y solamente aparece la consignación de unos millones de
pesetas con esa finalidad, y que nos aclare usted efectivamente
los temas, el tema de la distribución de Ibanat. Las otras ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, jo li he de demanar que vagi acabant.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Acabo, Sr. Presidente. Me iba a referir nada más a que no nos
ha hecho usted ninguna mención de otras empresas públicas, y
así no nos ha dicho prácticamente nada del Ibasan, aunque veo
que tienen los mismos objetivos, y ya digo que no se ve en
absoluto ninguna previsión de aumento substancial de la
terciarización de la depuración. Y no nos ha hablado usted
prácticamente para nada de el Ibaen, salvo, como digo, las
partidas que antes he examinado y que tampoco veo todas esas
subidas a las que usted ha hecho mención. Nada más, Sr.
Presidente, muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la paraula
per contestar. Li he de demanar que sintetitzi, perquè té un
temps de deu minuts.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):
Seré molt breu. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Diputat. En primer lloc, veig que li sorprèn
molt una part important d'aquests pressuposts que jo he
presentat i a més, sembla que no entén bastants de coses que
he explicat, unes perquè considera que haurien d'estar a
altres conselleries, les altres perquè creu que estam
equivocats, una sèrie de qüestions a què vostè ha fet
comentaris. Jo crec que això el que significa, a mi em fa la
sensació que significa que efectivament hi ha un canvi
important en la manera d'entendre el que seria la Conselleria
de Medi Ambient. Això vol dir que nosaltres entenem que
Medi Ambient ha d'atendre una sèrie de qüestions, i que
precisament des del Partit Popular s'entén que n'ha de fer
d'altres, que eren les que feien fins ara. Per tant, jo, en
aquest sentit, només li he de dir que jo vaig fer una
compareixença al seu moment, on vaig explicar les
direccions generals que hi havia, per què hi eren, quines
competències tenien, i no crec que ara sigui qüestió de fer
una referència al que ja vaig fer al seu moment.
Ara bé, concretament respecte del tema dels pressuposts,
vostè diu que no he fet referència a una sèrie de qüestions,
i jo li voldrà dir que sí que hi he fet referència, per exemple
el tema d'Ibasan, el tema d'Ibaen, hi he fet referència, no
d'una manera extensa, però n'he parlat, he parlat de
qüestions de les quals vostè ha dit que jo no havia dit res,
com per exemple el tema de territori, que potser sí que en
aquest sentit vostè té raó, que no he parlat que territori
significa per una banda tot el que és gestió de pedreres, i per
altra, tot el que són els plans d'ordenació del medi natural,
llavors crec que en aquest sentit, de qualque forma, és l'únic
que he pogut deixar.
Per una altra banda, li he de dir que vostè m'ha dit que
una sèrie de temes, com per exemple l'educació ambiental
era un tema estrella, que altres temes, com per exemple,
reutilització d'aigua era un tema estrella d'aquesta
conselleria, però que no hi havia un pressupost adequat en
aquests temes. Jo li he de dir que he dit prèviament, i a més
he insistit d'una manera bastant reiterada que en aquesta
conselleria el que ens interessa bàsicament és que la política
de medi ambient, moltes de vegades, no és només una
política de recursos econòmics, sinó una política sobretot de
voluntat, és una política d'entendre el medi ambient d'una
altra manera i, per tant, de fer una gestió més adequada. Jo
li vull recordar que la gestió, per exemple, dels parcs
naturals que es varen dur endavant durant aquests anys,
sobretot durant els darrers tres anys, deixen molt a desitjar,
i nosaltres de vegades no és tant una inversió enorme, sinó
també, sobretot, una qüestió de, com dic, voluntat
d'entendre el que és un parc natural, el que és un espai
natural i, per tant, a partir d'aquí aplicar les polítiques
adequades.
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UN altre tema que és el més important de tot és que vostè, és
dir, jo crec que hauria de tornar a parlar dels pressuposts, perquè
és que vostè m'ha fet una anàlisi dels pressuposts totalment
diferent de la que he fet jo, amb la qual sembla que tenim una
informació diferent. És evident, supòs que vostè sembla que té
més informació que jo, però li record que jo som la consellera i
som qui ha fet el pressupost. Amb això, aquests 3.000 milions
que vostè diu del pressupost definitiu, no els tenim i al dia d'ara,
que és de 6 del 10, si no m'equivoc, n'hi ha 9.897.000 pagats,
però la resta ... eh?, perdó. Bé, si de cas, si em permès el Sr.
President, la secretària general tècnica pot intervenir?
EL SR. PRESIDENT:
Vostè pot distribuir el temps com li sembli, però no
sobrepassi els deu minuts.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
No, si em permet, ho dic perquè li donarà les xifres més
adequades la meva secretària general tècnica respecte d'aquest
punt que crec que és el més important al qual ha fet esment el Sr.
Diputat, de dir que nosaltres disposàvem d'uns milions que no
tenim en aquest moment.
EL SR. PRESIDENT:
Jo li demanaria, per favor, Sra. Consellera, que quan doni la
paraula digui el nom, de manera que surti al Diari de Sessions.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
Donaria la paraula a la secretària general tècnica de la
conselleria, Sra. Joana Colom i Busquets.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord.
LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA (Joana
Colom i Busquets):
Sí, jo només li voldria aclarir que els 9.931 milions és el
pressupost definitiu que ha quedat per a l'any 99, el que hi ha
realment pagat, el resum el tenc de dia 6 d'octubre, són 4.800.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):
Gràcies, Sr. President.
A continuació li vull dir que aquests informes són els
que els nosaltres tenim dels nostres funcionaris, que eren els
seus, i, per tant, són informes dels quals nosaltres disposam
en aquest moment d'aquests doblers a la Conselleria de
Medi Ambient. A partir d'aquí, jo li he dit i ja he explicat,
que nosaltres estàvem fent no els pressuposts inicials que
evidentment, i vostè té tota la raó, i ho he dit, que eren uns
pressuposts de transició, que eren molt similars als
pressuposts inicials de l'any 2000, el que passa és que el
pressupost definitiu de l'any 1999 és el que jo he dit, els
9.900 milions, i els altres milions no són a la Conselleria de
Medi Ambient, amb la qual cosa, jo, a partir d'aquesta
quantitat, és per això que nosaltres hem elaborat tots els
pressuposts. A mi m'agradaria que quedàs clar perquè crec
que és una qüestió fonamental el que seria el debat.
Per altra banda, crec que en els temes ja més concrets i
referits a capítols a què vostè ha fet esment, jo puc anar
direcció general per direcció general, dir-li exactament
quina és la quantitat que hi ha per capítol 4, 5, 6, que a posta
vostè ho té, i jo també, i les meves xifres són els que
m'indiquen. Per tant, no, li vull dir per exemple, respecte de
la Direcció General de Recursos Hídrics, si el pressupost
global, com vostè també té és de 7.896.164, ho té, idò
respecte d'això s'ha de dir que, pel que fa al proveïment
d'aigües, concretament hi ha d'invesions i transferències,
676 milions i, per tant augmenta respecte de l'any 99 un
11'07%.
Respecte d'Ibaen i consorcis, que seria el desglossament
d'aquesta quantitat, hem de dir que està al capítol 4, 155
milions, i al capítol 7, 187 milions, que els actius financers
i consorci d'Eivissa, està al capítol 8, 295 milions, i que la
xarxa de Sant Antoni, capítol 6, hi ha 38 milions. Està
desglossat pels capítols que pertoca i, per tant, en funció de
cadascun dels capítols hi ha hagut els augments a què jo he
fet esment a la meva compareixença.
Per tant, no tenc massa més a dir, perquè, diríem, m'ha
fet de tots els pressuposts, i pràcticament hauria de tornar
repassar-los tots, si vostè vol que li faci un aclariment
concret de cadascuna de les direccions generals ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

Continua vostè tenint la paraula, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. González Ortea, en torn de
rèplica, té la paraula.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, gracias Sr. Presidente. En turno de réplica, pero supongo
que usted no m e dejará volver a empezar,yo he hecho toda una
serie de preguntas sobre toda una serie de cosas, y claro, no se
me contesta a ninguna. Ya viene siendo una tradición que a la
consellera de Medio Ambiente le haga preguntas y no me
conteste absolutamente nada de lo que le pregunto.
Me dice los capítulo y me dice los presupuestos, no, si ésos
los tengo aquí, y supongo que son los mismos, supongo que lo
que ustedes nos han dado, este tomo, supongo que lo han hecho
ustedes y que pone los mismos números. Yo le he hecho una
diserción de esos números, usted me habla de aumentos por aquí
y por allá, me habla de 400% en recursos hídricos, ni siquiera
han cambiado ustedes la dotación, hablando de recursos hídricos,
los 300 millones de pesetas a los consells insulares para
abastecimiento de aguas a los consells insulares, para el plan de
obras y servicios, algo que vienen reclamando desde la oposición
hace años. Nadie le ha dicho nada porque desde luego la
amabilidad del resto de los grupos, yo creo que debe usted
agradecerla ahora, cuando acabe la comparecencia, porque ha
sido enorme, pero ni siquiera eso. ¿Que caen las inversiones en
300 y pico de millones de pesetas en materia de torrentes? No me
dice usted nada. ¿Que en el Ibanat bajan 100 millones de pesetas
con los mismos objetivos de los mismos programas, dónde están
los 500 millones de pesetas que dice usted que tiene la Dirección
General de Biodiversidad para incendios, dónde está todo eso?
Los 1.000, los millones y millones de pesetas, no lo he sumado,
pero creo que valdrá la pena sumado, los millones y millones de
pesetas de carácter inmaterial de inversiones que no se sabe para
qué son.
Mire, Sra. Consellera, el resumen del presupuesto de Medio
Ambiente de este año es aumenta enormemente el gasto
corriente, aumenta el gasto corriente, enormemente, porque
ustedes teóricamente tendrían que haber pasado ordenación del
territorio, todo lo que es del territorio, a ordenación, y sin
embargo conservan ustedes los capítulos 1 i 2, por cierto, en esa
materia, prácticamente iguales. Por ejemplo, se meten ustedes
donde realmente nadie los ha llamado, como es el tema de
transportes, y dejan ustedes a obras públicas, que es quien tendría
que entender del tema, sin una peseta para el asunto. Se meten
ustedes en temas de energía, siempre con inversiones
inmateriales que usted no nos explica y con 125 millones para
instalaciones, maquinaria y utillaje, que tampoco me explica, y
se meten ustedes en ese terreno que, como digo, resulta que
correspondería a otra conselleria que, curiosamente se llama de
energía e innovación tecnológica, o algo así, y que para energía
ha abierto una partida en su presupuesto, tiene una partida de
1.000 pesetas, y usted tiene aquí millones y millones que no se
sabe muy bien para qué son, y que usted no me explica.
Aumento de estudios y de gastos sin explicar, los que se
quiera, tampoco me explica ninguno. Disminución tremenda,
como digo, en recursos hidráulicos, y, en definitiva, ninguna
novedad real y tangible, las novedades reales y tangibles son
programas como éste de movilidad, que digo, que son creo que
60 millones, ya no lo recuerdo, de ese orden, y 58 resulta que son
de inversión inmaterial que no sabemos qué diablos es eso. Y
programas como la gestión de espacios naturales que yo, vamos,
creo que es de sonrojarse, 21 millones de pesetas, 20 de estudios
inmateriales y uno de gasto corriente.
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Y usted me dice, no sé, usted no me dice nada, usted me
dice que aquí hay unas cifras y que me las puedo leer, sí, sí,
de acuerdo, me las he leído, mire, y las he subrayado y
tengo interrogantes, no, he trabajado, he hecho los deberes,
cosa que usted, Sra. Consellera, da la sensación de que no
los ha hecho, por la respuesta que usted me da y por la
especie de despiste que parece tener, no sé si efectivamente
es así o si es que no me quiere usted contestar, pero en
cualquiera de los dos casos me parece que, efectivamente,
los deberes no están hecho o, por lo menos, tengo que
decírselo, no los ha hecho usted en esta comparecencia.
Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, en torn de
contrarèplica? Si en vol fer ús, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):
Bé, en primer lloc, veig que el Sr. González i Ortea
continua amb la seva manera d'entendre, d'entendre no, que
sembla que no entén que aquesta conselleria és d'una altra
manera a com era l'anterior conselleria de Medi Ambient i
que, per tant, hi ha qüestions que, ja es va dir al seu
moment, que no tenien, que eren d'aquesta conselleria i
eren, per tant, competència d'aquesta conselleria, i no
entrarem en això.
En segon lloc, evidentment vostè ha fet els deures, i jo
també els he fet, el que passa és que no els hem fet igual, i
es veu que les xifres que vostè té no són les que corresponen
a les mateixes qüestions.
Jo li he de dir, per exemple, que quan vostè em diu que
resulta que no surten per enlloc els 500 milions per als
incendis, jo li he de dir que nosaltres, a la Direcció General
de Biodiversitat ha augmentat i que, respecte dels incendis,
ja que tenim 600 milions que en aquest moment es
distribueixen entre la direcció general i Ibanat, i aquesta
distribució seria, en tot cas, la vigilància i l'extinció, 430
milions, reforestació, 60 milions, i prevenció i silvicultura,
70 milions. La Direcció General de Campanyes, 24 milions,
plans comarcals, 25 milions, plantes, 20 milions i protecció
del sòl, 40 milions. Per tant, sumen, entre tots, 110 milions
a la direcció general i 560 a Ibanat. Amb això, tot el tema de
prevenció i extinció d'incendis, com dic, és un tema que està
pressupostat d'aquesta manera dins el capítol que pertoca
d'inversions, amb la qual cosa, és així com està. I les xifres
són les mateixes que vostè té, supòs.
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Respecte de la protecció del medi natural, amb la gestió dels
parcs naturals, tant dels actuals com dels futurs, hi ha 200
milions, per al que és l'elbaoració del PORN, els plans
d'ordenació de recursos naturals hi ha 30 milions, amb la
interpretació dels espais protegits, 30 milions, en la conservació
dels ecosistemes, la xarxa europea de Natura 2000, finques
públiques, àrees recreatives, etc., hi ha 100 milions, i en la
conservació del pla de recuperació d'espècie n'hi ha 100. Per tant,
aquests 600 milions que li dic sobre incendis, per exemple, per
una banda aquests milions per a la protecció del medi natural sí
que surten i que ha augmentat respecte de la partida que tenia
anteriorment. De totes maneres aquí no consta, i és ben ver, i és
cert, i no ho he dit, que per exemple tot el que era el 5b, que sí
que estava a l'anterior pressupost, aquí no està inclòs; per
exemple, just hi va anar 125 milions de 5b, que no consten ara,
perquè si vostè sap, el 5b es reconvertirà, suposam en un altre
programa europeu, però en aquest moment no es comptabilitza
com a tal, amb la qual cosa no està en el que seria aquest tema.
Un altre tema és el que vostè deia de les energies renovables.
Nosaltres tenim la partida que pertoca, desglossada de la següent
manera, i si el cas, diré que d'energies renovables tenim 359
milions, que de personal hi ha 18 milions, que en el capítol 6 les
inversions són de 200 milions, i que bàsicament, com dic, per
una banda hi ha 170 milions per a la (...) i Consolat del Mar, i 30
per a la protecció del clima i planificació de política energètica,
i que les subvencions que es donen al que són, i que ja vostès
tenien, una línia de subvencions per instal•lacions d'energies
renovables, pràcticament són iguals que a l'any 99, però
augmenten, com he dit, les inversions que hi ha respecte d'aquest
altre tema.
En qüestió d'aigua, que vostè em diu que hi ha hagut una
davallada tan grossa, bé, jo li deia que de quasi 8.000 milions de
pessetes que hi ha, que inclou efectivament capítol 1 i capítol 2,
els inclou, hi ha desglossats per proveïment d'aigües dins
cadascun dels capítols i que, com li dic, de proveïment d'aigües,
ja hi he fet esment a la primera intervenció que he tenguda, és
que molt d'aquest pressupost estava compromès per projectes
anteriors. Jo ja he dit que l'augment que es feia aniria encaminat
a millorar la reutilització o la depuració de les aigües, i també al
que seria la gestió de la demanda, que no hi havia cap doblers els
anys anteriors. Per tant, jo li he desglossat, i ara li puc tornar a
dir, que a proveïment d'aigües hi ha, per exemple Ibaen, ja citant,
vostè diu que no li he dit res de les empreses públiques, idò
concretament a Ibaen i consorcis hi van per capítol 4 155 milions
i capítol 7 187 milions. Bé, ja està, com que vostè ho té.
Per tant aquí hi ha clarament, ja he dit que en el tema de
política d'aigües nosaltres augmentàvem en gestió de la
demanda, que no hi havia cap dobler pressupostat, i per tant
nosaltres sí que pressupostàvem, i en segon lloc a sanejament
d'aigües hi havia partida important, sempre referida al pressupost
real, i per tant que part d'aquestes partides anaven a Ibasan, i per
tant nosaltres en aquest sentit milloràvem la depuració que
existia, i li he de concretar que, per exemple, d'augment de
terciària, que estan en fase de construcció, o d'inici, alguns ja fets
i decidits per l'anterior Govern, no faltaria més, jo no he dit que
tot ho fessin malament, idò hi ha l'EDAR de Ciutadella, de
Sóller, de Cala Rajada, de Cala d'Or, de Cala Bona, de Santa
Eulària; i que estan a més en previsió, i per tant nosaltres estam
elaborant o per fer-ho, millorar la de Muro i Santa Margalida i
passar-la a terciària, l'ampliació de la terciària de (...), i millorar
també la terciària de Sant Antoni, igual que milloram la
depuració terciària d'altres, com Algaida, Montuïri, Santanyí,
Cala d'Or, Sant Vicent d'Eivissa, i per tant nosaltres estam en una
línia que jo ja he deixat ben clar a les qüestions generals, que en
el tema de recursos hídrics, igual que la resta, consideràvem que
hi havia moltes qüestions que ja eren de projectes anteriors, que
amb el pressupost que s'augmentava estàvem per aquesta labor,
i crec que he deixat ben clar què és el que es farà en aquestes
altres qüestions.

I per tant, jo he de dir que l'any d'aquesta conselleria no
és només l'any, sinó que ja ho he dit a l'inici, són uns
pressupostos de transició, no són un augment espectacular,
però creim que estam en un inici positiu de cara a iniciar
una política dins la Conselleria de Medi Ambient que vagi
per una banda a millorar temes anteriors, com per exemple
el tema de la depuració, que vostès varen iniciar en el seu
moment, i iniciar línies de treball, per exemple amb el tema
d'aigua, que no s'havien fet fins ara, que era tot el que és la
gestió de demanda. Per tant, jo crec que ja he respost a totes
les qüestions més importants, i deixar clar que hem
augmentat de pressupost, i que a més aquest pressupost està
repartit d'una forma que permet una manera de gestionar
millor tot el que és competència d'aquesta Conselleria de
Medi Ambient. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair la presència de
l'Hble. Consellera i dels alts càrrec que l'han acompanyat, i
agrair també la col•laboració de tots els diputats de la
Comissió presents a aquesta sala. S'aixeca la sessió.
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