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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, Sra. Consellera i alts càrrecs que
l'acompanyen. Començam 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 2001.
En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

José Mª González a la Sra. Cabrer.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó, Guillem Camps.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Salvador Cànoves, Francina Armengol.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sofía Hernanz, Fèlix Fernández.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet, Manuel Jaén.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí, Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Han acabat?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2001 (RGE núm. 4494/00).

Passarem, idò, a tractar la compareixença de l'Hble.
Consellera de Medi Ambient, Hble. Sra. Margalida Rosselló i
Pons, per tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria.
Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Em perdona un minut? Perdó, la Sra. Consellera ve
acompanyada dels alts càrrecs següents: secretària general

tècnica, Coloma Busquets; director general de Recursos
Hídrics, Antoni Rodríguez; director general de Biodiversitat,
José Manuel Gómez; director general de Residus i Energies
Renovables, Nicolau Barceló; director general de Litoral, Onofre
Rullán; director general d'Educació Ambiental i Mobilitat,
Salvador Miralles; gerent d'Ibasan, Joan Mateu Roch; gerent
d'Ibanat, Rosa Boris; gerent d'Ibaen, Miquel Dolores. Gràcies.

Sra Consellera, pot continuar.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Efectivament, avui comparesc davant la comissió per
tal d'explicar els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient
per a l'any 2001.

Aquest pressupost per a l'any 2001 s'ha incrementat
respecte de l'any 200 en un 8,2%, ja que ha passat de 12.200
milions a 13.207. Aquest increment de 1.007 milions destaca
especialment al capítol 6 que augmenta un 19,9%, passant de
4.640 milions el 2000 a 5.566 l'any 2001.

Aquest pressupost, malgrat no ser ni de bon tros, excessiu,
ens permet reconduir les prioritats i fer polítiques clarament
ambientals  basades a millorar la sostenibilitat dels nostres
recursos, millorar l'administració ambiental i augmentar la
col·laboració amb les diverses institucions, així com facilitar la
participació ciutadana. 

En relació amb els projectes prevists per la Conselleria de
Medi Ambient per a l'any 2001, tal com s'expressa en xifres al
capítol 6, s'ha d'indicar que es farà una clara aposta per millorar
en qualitat i quantitat les competències de totes les direccions
generals, però més especialment la Direcció General de
Biodiversitat.

La conservació de la biodiversitat i la millora en la gestió i
actuació en els parcs naturals o finques públiques, així com la
prevenció i extinció d'incendis, esdevenen unes de les prioritats
de la Conselleria de Medi Ambient per a l'any 2001. Així, la
Direcció General de BIodiversitat dedica a inversions un total
de 1.024 milions, part d'aquest augment procedeix concretament
de la reducció del capítol 7 d'aquesta direcció general, a causa
del canvi de plantejament i estratègia de funcionament de
l'empresa pública Ibanat. Per tal de millorar l'eficiència en les
tasques  de conservació del nostres boscos, de forma global,
l'Ibanat passa de ser un ens autònom a ser una eina a
disposició de la planificació realitzada per la direcció general.
Això vol dir que es contractaran directament les actuacions que
es vulguin dur endavant, i per aquest motiu es redueixen 168
milions, les subvencions per incorporar-se al capítol 6 de la
direcció general. Els projectes s'executaran amb personal propi
i no mitjançant subcontractacions com s'acostumava a fer des
de la creació d'aquesta empresa.

Es miri per on es miri, partint de l'escàs pressupost del qual
disposa, no ja la Conselleria de Medi Ambient, sinó tota la
comunitat autònoma, s'ha d'aplaudir l'esforç realitzar per dotar
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la Direcció General de Biodiversitat amb un pressupost
suficient per escometre actuacions envers els nostres espais
naturals.

Una altra de les prioritats de la conselleria, dins les
competències de la Direcció General de Recursos Hídrics, és el
programa de gestió de la demanda, l'increment respecte de l'any
anterior, l'any 2000, és d'un 144% i existeix fins i tot la
possibilitat d'ampliació d'aquesta partida, és imprescindible, a
causa de l'estat de degradació dels recursos hídrics renovables,
que està agreujant per la situació de sequera de l'any 2000, fer
una aposta molt clara per, precisament, aquest programa de
gestió de la demanda. Plantejar polítiques de gestió de la
demanda que recuperin la concepció integral del cicle de l'aigua
i permetin recuperar la sostenibilitat d'un recurs tan important
com és aquest, tot fonamentant l'estalvi, la reutilització i la bona
gestió, sense perdre, per això, qualitat de vida, és, com dic, una
prioritat absoluta d'aquesta conselleria.

També s'aporta per millorar les actuacions en depuració
progressant tant pel que fa a la depuració terciària, però
sobretot millorant les condicions de manteniment de les
depuradores que depenen de la conselleria i també dels
ajuntaments, que és un dels temes més preocupants en aquest
moment.

També vull destacar la inversió projectada a la Direcció
General de Residus pel que fa al programa 443B, destinat a les
actuacions d'Ecotur, s'obre una clara línia política pel que fa a
treballar per afiançar i engegar unes agendes 21 als ajuntaments
illencs, així com involucrar més el sector turístic i d'altres
sectors  empresarials a la gestió ambiental de les seves
instal·lacions i productes, per situar-nos, a nivells europeus, de
recerca d'indicadors ambientals i de creació de xarxes
ambientals. Ecotur, fins ara, gaudia d'un projecte Life amb
finançament de fons europeus i enguany, per primera vegada,
el cent per cent pressupostat és a càrrec del pressupost general
de la conselleria.

Després d'haver fet esment a aquesta projectes, com a gran
línies, entraré en les especificitats pressupostàries de
cadascuna de les  direccions generals i intentaré ser breu, però
també crec que val la pena avui aprofitar per fer-los referència
a tots els projectes de la nostra conselleria.

Respecte de la Direcció General de Litoral i Territori,
l'augment d'aquesta direcció respecte de l'any 2000 és d'un 20%,
i és dins el capítol 6, precisament, on hi ha un major augment.
Una de les principals novetats que voldria destacar avui aquí,
dins aquesta direcció, és precisament el programa
d'administració i plans ambientals  a la creació d'un consorci de
restauració de pedreres que desenvolupa precisament el capítol
8è del Pla de pedreres i al qual es dedica una partida de 25
milions. També es preveu l'elaboració de la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental i una guia d'aquesta, com a conseqüència
de la transposició de la directiva europea corresponent.

Les actuacions en ordenació del litoral vénen suportades
per un augment molt notable en el pressupost, ja que es passa
de 8 milions a 54, dels quals 22 es dedicaran a l'actualització de

l'inventari dels emissaris i abocaments a la mar, totalment
obsolet i en l'elaboració, precisament, del decret que ho reguli,
quan fins ara no s'hi havia fet gaire feina. La resta es dedicarà
a l'ordenació de platges i a continuar amb l'elaboració i
tramitació de plans d'ordenació del litoral.

Perdonau un moment.

Pel que fa a les obres ..., puc continuar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Em sap greu que hagi estat ...

Pel que fa a les obres, hi haurà inversions molt importants
en el port de Sóller, perdó ...

En el programa de gestió d'instal·lacions portuàries,
l'augment és d'un 14,7%, cal destacar l'elaboració de plans
d'usos del port de Ciutadella, Andratx, Sant Antoni i
Portocolom, on s'invertiran més de 26 milions per a la millora de
la gestió dins dels mateixos ports. En el cas de Ciutadella és
més remarcable encara.

Pel que fa a les obres, hi haurà inversions molt importants,
sobretot al port de Sóller, a resultes del conveni signat per
l'anterior govern amb el Ministeri de Defensa. 

Per altra banda, un dels programes que també cal esmentar
dins aquesta direcció general, és la informatització dels ports,
per tal de fer més efectius els serveis i la millora del seu
funcionament, era necessari que els ports de les Illes no siguin
ports de segona, sinó que realment siguin ports que tenguin
una millor gestió i sobretot també uns serveis millors.

Per altra banda, ja entrant dins la Direcció General de
Residus i Energies Renovables, voldria dir que l'objectiu a mig
termini en matèria de residus, la Conselleria de Medi Ambient
vol ser solvent en les següents cinc àrees: feines
administratives i de tramitació que li són pròpies, planificació
autonòmica en residus, prevenció i educació ciutadana i gestió
dels  residus que li pertoquen, així com inspecció i control.
Pressupost a pressupost avançam en aquesta direcció, l'any
2001 serà un any decisiu en residus per a aquesta comunitat.
Un cop enllestida la planificació en residus urbans, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i residus de construcció i
voluminosos, dins els primers mesos de l'any s'hauran
d'enllestir simultàniament la llei de residus balears i el pla
integral de residus, la qual cosa ens obligarà a aprendre
decisions importants de cara al futur.

Ja dins enguany, el Govern inicia una política de prevenció
i conscienciació ciutadana sobretot per fer feina de cara a un
objectiu bàsic, que és estar, i ha estat inclòs dins tots els plans
de residus sòlids urbans a cadascuna de les Illes, que és
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precisament la reducció de residus. A més d'això, ens
començam a ocupar d'una manera seriosa de la gestió dels
residus perillosos, siguin piles, olis, residus de fotografia,
tintoreria, pintura, etc., en concret i ja per dir quines inversions,
respecte d'aquest punt hi ha prevista l'adquisició d'uns terrenys
a l'àrea de gestió integrada de residus a l'entorn de Son Reus,
així com ajudes al transport de residus perillosos entre illes o
entre illes i Península, que a més voldria esmentar que
precisament qui ha de cobrir aquests costos és el Ministeri de
Medi Ambient, però, pensam que ho farà, però nosaltres
pensam que és un element fonamental i bàsic, nosaltres
avançam els doblers per fer-ho, així com també la recollida de
medicaments i piles, que té una partida concreta.

Respecte d'un altre punt que vull també emfatitzar perquè el
veig molt important, és precisament que un cop enllestit
l'inventari de sòls contaminats i potencialment contaminants de
les Balears, s'ha iniciat la tasca d'identificar aquelles actuacions
més urgents i de preparar projectes de restauració que després
s'adaptarien a cada cas. Aquestes tasques han de quedar
enllestides dins l'any 2001 i, a més d'altres tasques tècniques i
normatives que són fonamentals, estaríem en condicions
d'actuar per primera vegada sobre el terreny i poder fer, un, com
dic, una actuació en sòls contaminats.

En particular, parlam a més de la zona de s'Arenal on han
aparegut nombrosos abocadors i on tenim un problema
important que nosaltres intentam resoldre de la millor manera
possible.

respecte d'un altre programa d'aquesta direcció general, pel
que fa a la contaminació atmosfèrica, que he de dir que és un
tema una mica oblidat anteriorment, nosaltres també preveim
tres actuacions importants en aquest punt. En primer lloc,
passaríem de tenir una cabina de control de la qualitat de l'aire
a tenir-ne tres, una se situaria a Palma, i una altra mòbil ens
permetrà efectuar controls a les altres illes o a altres indrets de
Mallorca que fins ara no s'havien pogut fer. En segon lloc,
s'obre una partida per al trasllat i la modernització del laboratori
de qualitat de l'aire, insuficient per realitzar-lo dins l'any 2001,
però que s'inicia el procés cara als anys següents. I, en tercer
lloc, a la llei d'acompanyament d'aquests pressuposts, tal com
vostès hauran vist, es proposa modernitzar l'inventari
d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, així com
les sancions als infractors, proposa una major freqüència
d'inspeccions, les actualitza, als  infractors, i adopta límits més
restrictius de la llei de l'atmosfera del 72. Tot plegat, per tant,
una primera passa a la direcció de donar-nos dels recursos
tècnics, humans i jurídics, per exercir de veritat el control de la
qualitat de l'aire.

Pel que fa al programa de foment d'ús d'energies renovables
i estalvi d'energies, es contemplen 108 milions d'inversió en
instal·lacions fotovoltàiques en edificis de la comunitat
autònoma, perquè creim que les energies renovables al marge
de la planificació, necessiten un foment específic en la pròpia
administració, com a projectes de demostració i també,
evidentment, un finançament a l'àmbit dels particulars que
volen instal·lar energia d'aquest tipus a les seves llars. A més,

volem dur endavant la realització d'estudis tècnics en el marc
del grup de treball d'edificació sostenible i s'iniciarà el pla de
Balears de protecció del clima.

Vull ressaltar, com he fet ja al principi, que precisament un
dels  nostres projectes d'aquesta direcció general al qual volem
donar un impuls important, és precisament el programa de (...)
ambiental. Per primera vegada s'assumeix en recursos propis el
que abans era un programa Life i, per tant, des d'aquí es
comença i s'instaura com un element important d'aquesta
conselleria i d'aquesta direcció general, el que és incentivar la
participació de les institucions i dels empresaris en el que són
els  temes ambientals. Aquest programa és una iniciativa que
vol facilitar l'aplicació de criteris mediambientals a tots els
sectors  econòmics de Balears, especialment el turístic, i es
fomenta amb el disseny i l'aplicació d'instruments i
metodologies voluntàries adequades per a la integració del
medi ambient.

A les actuacions previstes es pretén avançar en la millora
integral del medi ambient, ajudar els sectors a la implantació de
gestió ambiental i realitzar una àmplia tasca de difusió i
comunicació.

Durant l'any 2001 es dissenyarà el fòrum d'Illes balears
sostenibles  que aquesta cambra, així com vaig comparèixer a
una comissió d'Ordenació del Territori, precisament demanant-
me per aquesta qüestió, idò nosaltres, aquest any 2001 es
pressuposta, per tal de poder-ho fer i poder dur endavant
aquest fòrum d'illes sostenibles.

Respecte de la Direcció General de Mobilitat i Educació
Ambiental, el pressupost global d'aquesta direcció general, ha
augmentat un 30%, essent el programa d'educació ambiental el
que presenta el major increment, passant d'un total de 52,6
milions per a l'any 2000, a 95 per a l'any 2001. En el programa
d'educació ambiental, que té un àmbit transversal a tota la
conselleria, s'iniciaran actuacions específiques en funció de les
necessitats que hi pugui haver al respecte. Es desenvoluparan
també les fases previstes a l'estratègia balear d'educació
ambiental, constituint ja pel desembre el fòrum d'educació
ambiental de les Illes Balears, com a marc social idoni per a les
actuacions intersectorials dins aquest camp, s'incentivaran les
campanyes d'educació ambiental i aniran adreçades a tots els
sectors de la població.

La major partida del programa la constitueix la contractació
de nou educadors ambientals, a través de l'Ibanat,
concretament 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa i
Formentera, amb la possibilitat d'ampliació, segons les
necessitats  de cada illa. S'ha de fer esment també a l'obertura
d'una línia de subvencions tant per a projectes d'educació
ambiental com per a projectes de mobilitat.

En el programa de mobilitat sostenible, vull remarcar la tasca
de coordinació duta entre la Conselleria de Medi Ambient i la
Conselleria d'Obres Públiques, en tema de transports, la qual
cosa permet implementar polítiques ambientals, segons les
noves  orientacions del transport del Govern de les Illes Balears.
La Direcció General de Mobilitat ha participat i, per tant, té un
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pressupost adient per dur endavant el que és l'elaboració dels
plans de mobilitats sostenible, els projectes tècnics dels vials
no motoritzats i, per tant, poder dur endavant ja projectes
tècnics que puguin fer possible el que ja és l'execució de
projectes de vials no motoritzat i, per entendre'ns de carrils  de
bicicleta a cadascuna de les Illes.

Respecte de la Direcció General de Biodiversitat, tal com he
dit al principi, es produeix un augment molt important i que
consider i vull ressaltar la seva importància de cara a aquesta
conselleria. En el capítol 6, es passa de 226 milions l'any 2000 a
1.024 per al 2001, la qual cosa suposa un increment molt notable
en inversions en gestió forestal, conservació de la biodiversitat
i protecció dels espais naturals.

Les actuacions a dur a terme per aquesta direcció general,
amb l'objectiu clar de millorar aquesta gestió i protecció de la
nostra biodiversitat, són: potenciar la protecció i conservació
de la biodiversistat i que es produeix un important augment en
aquest àmbit que triplica la partida pressupostària de l'any 2000.
Els projectes de conservació es podran augmentar en cas
d'aconseguir projectes Life, que per això s'ha deixat una partida
ampliable que permetria ingressar fons europeus, s'han
sol·licitat, concretament, projectes per a la protecció de la
posidònia, per a recuperació d'espècies amenaçades, com són
el voltor, les milanes i les tortugues. 

En aquesta línia també vull ressaltar que s'incentivaran els
centres de recuperació de fauna a cadascuna de les Illes i, per
tant, s'ha obert una partida pressupostària per dur endavant
aquesta activitat.

Per altra banda, un altre programa important d'aquesta
direcció general és la millora de la gestió dels espais naturals.
En aquest àmbit es triplica el pressupost de l'any passat,
passant de 195 a 656 milions de pessetes. Per assolir un
estàndard d'espais naturals suficients per la grandària del
nostre territori i població, es fan necessàries unes línies
d'actuació que passin per la declaració de nous espais
protegits, la implantació d'una gestió eficaç i amb unes
objectius clars de conservació i d'ús públic controlat. Cal també
ordenar l'oferta d'oci i usos en el medi natural, fonamentant la
xarxa de finques públiques i àrees recreatives. La creació de
noves  finques i la planificació de gestió a els existents, a la
vegada que promoure actuacions de desenvolupament
sostenible a l'entorn rural, esdevé també un objectiu de primer
ordre.

És molt important, i això també ho vull esmentar, el
desenvolupament de legislació bàsica estatal sobre espais
naturals, sobre aquestes premisses i les de conservació
d'hàbitats i espècies, s'ha elaborat la proposta d'aportació de les
Illes Balears a la xarxa Natura 2000, que comportarà la declaració
de nous espais protegits.

Es contempla també la creació d'un organisme de compres
i l'habilitació d'una partida per a l'adquisició de terrenys que
esperem que es pugui completar amb el que correspongui de
l'ecotaxa.

Una altra actuació bàsica d'aquesta direcció general, és la
planificació de la gestió forestal, la prevenció i l'extinció
d'incendis forestals, així com la recuperació d'àrees cremades.
Pel que fa a l'apartat de la lluita contra els incendis forestals,
començarem per la prevenció, a la qual es dedicarà un total de
197 milions dels quals la partida més significativa correspon a
treballs  forestals de prevenció, que té un augment molt notable.

Respecte de la vigilància i extinció, augmenta el pressupost
dedicat a la vigilància fixa, mòbil i aèria, així com també el referit
a mitjans aeris i terrestres d'extinció. Cal tenir en compte que els
613 milions que es transfereixen per capítol 7 de l'Ibanat, en
aquest programa es dediquen bàsicament a vigilància, extinció
i prevenció d'incendis.

Per a la planificació forestal, l'objectiu és potenciar la gestió
forestal en una vessant conservacionista com a alternativa
econòmica a les servituds que pot imposar la necessitat de
conservació del nostre territori, i amb una planificació
compromesa amb la conservació de la nostra biodiversitat.

Ja per acabar, pel que fa a la Direcció General de Recursos
Hídrics, que a més voldria dir que és la direcció general que té
el pressupost més elevat, concretament 8.029 milions, de la
Conselleria de Medi Ambient, van adreçats a temes d'aigua, la
major part dels quals  es destinen a pagament de préstecs per
obres realitzades o previstes per a l'any 2001, i el manteniment
de depuració.

Tenint en compte precisament que hi ha tres programes que
corresponen a aquests pressuposts, que són respectivament:
proveïment d'aigües, sanejament i depuració i protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic. No obstant això, i tenint
en consideració l'existència de l'Ibaen, que té com a objecte
principal el proveïment d'aigua en alta i de l'Ibasan, dedicat
plenament a la depuració de quasi la meitat de les aigües
urbanes de les Illes, és necessari remarcar la importància dels
seus pressuposts per tal de valorar l'activitat de la conselleria
en relació amb els nostres recursos hídrics.

El proveïment d'aigües és contemplat en una doble vessant
que es tradueix en dos subprogrames: proveïment d'aigües i
gestió de la demanda, cabdals ambdós per la política de
sostenibilitat d'aquest recurs.

En tema de proveïment d'aigua, es pressuposten 627 milions
que recullen les despeses corrents de l'Ibaen, consorcis
d'aigües i les aportacions patrimonials, corresponents a la
compra de la dessaladora d'Eivissa. La previsió de despeses per
al proveïment d'aigua no pot deslligar-se de pressuposts propis
de l'Ibaen, i així ja ho he emfatitzat, i dels diversos consorcis, ja
que la major part d ela inversió no es reflecteix directament en
els  pressuposts de la conselleria, es pot veure com a mostra
l'increment de la despesa de l'Ibaen que per al 2001 sobrepassa
els  250% de l'exercici anterior, per efecte de la producció d'aigua
dessalada i l'adquisició i equipament i l'obra civil de les unitats
modulars de dessalació.
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Respecte del subprograma gestió de la demanda, augmenta,
pressuposts  fins a 195 milions, augmenta més del doble de
l'exercici anterior, per a actuacions orientades a un millor ús de
l'aigua, l'estalvi, la reducció de l'aigua demandada i de les fuites,
no sols extraordinàriament rendible des d'un punt de vista de la
preservació dels recursos hídrics, com ja s'ha demostrar aquest
estiu, a més és econòmicament profitós el cost per metre cúbic
estalviat, ha resultat a la badia de Palma aquest estiu, molt
inferior a 31 pessetes, i fins i tot resulta en benefici si hi
afegíssim l'estalvi en depuració i les corresponents implicacions
en el consum energètic.

Aquest esforç inversor reflecteix la voluntat reiteradament
expressada de recuperar la vella cultura de l'aigua que a unes
illes mediterrànies com les Balears, mai no haurien d'haver
oblidat, ja que és l'única sortida realment sostenible per al
problema de l'aigua, com a recurs escàs que és. Dins aquest
subprograma es contemplen acords amb els tres consells
insulars i els respectius ajuntaments, que permetran triplicar les
ajudes disponibles per a la gestió de la demanda i que, d'acord
amb el Pla hidrològic de les Illes Balears, corresponen a
actuacions d'infraestructura, fuites, comptadors, etc., d'estalvi,
campanyes, tarifes, d'eficiència, de substitució. i instrumentals
o de gestió.

A més, també es proposen accions sobre els grans
consumidors basades en les corresponents auditories hídriques
que ja finalitzam, amb el resultat del programa gestió integral de
l'aigua, ajuntaments, consorcis, mancomunitats, comunitats de
regants, empreses de proveïment i tota l'administració tenen
una tasca definitiva per estendre les pràctiques i els resultats de
les polítiques d'estalvi.

Respecte del programa de sanejament i depuració i d'aigua,
es pressuposten despeses per valor de 6.265 milions que
recullen inversions i transferències de capital als municipis o
empreses municipals que desenvolupen tasques de sanejament
i les corresponents a l'Ibasan. Les diverses partides
corresponen al pagament del préstec de les obres realitzades o
previstes per al 2001 i a les despeses de manteniment de les
depuradores. En conjunt, representa un augment de 309 milions
respecte de l'exercici anterior, un 5%, que amb la partida de
manteniment arriba a un 7,6. No obstant, igual que en el
programa anterior, hem d'assenyalar la importància de les
actuacions recollides en el pressupost de l'Ibasan ja que
defineixen millor les prioritats de la conselleria en matèria de
depuració.

Per altra part, les transferències de capitals per a inversions
en depuració als municipis  o empreses municipals, arribaran a
l'exercici 2001 a 736 milions, amb un increment del 58% respecte
de l'exercici anterior.

Respecte del programa de protecció, control i defensa del
domini públic hidràulic, recull, per una part, les despeses
corrents de la Direcció General de Recursos Hídrics i, per altra,
les despeses a realitzar per tal de mantenir la xarxa superficial,
completar el coneixement dels recursos hídrics, tant superficials
com subterranis i materialitzar la seva planificació. El

manteniment de la xarxa superficial pot subdividir-se en dos
apartats: el primer correspon al manteniment periòdic dels llits
dels torrents, en aquest article es mantenen els 130 milions
habituals, tot i que es pensen generar actuacions que
coordinades a la Direcció General de Biodiversitat i l'Ibanat,
aplicaran noves tècniques de manteniment, més respectuoses
amb els ecosistemes més fràgils. El segon tipus d'actuació a la
xarxa superficial, correspon a l'article 60, en el qual s'agrupen
conceptes  diversos, com servituds i expropiacions, on es
contempla una partida, tan sols indicativa i ampliable, en funció
de la progressió de les actuacions, com és, per exemple, el
torrent de Manacor.

Les inversions en infraestructures hidràuliques
corresponents  a la xarxa superficial s'han reduït, però són
diverses les raons que justifiquen aquesta proposta, per una
part es tracta d'obres de petites  dimensions, complementàries
de les grans actuacions d'interès general que s'estan finançant
o s'espera que es financiïn per part del Ministeri de Medi
Ambient i, per altra, els projectes més importants, encara per
realitzar, i que corresponen a la mateixa conselleria, requereixen
modificacions importants o bé no es troben a les zones de
major risc.

Les actuacions d'urgència realitzades durant aquest estiu
han evidenciat la necessitat, també, de disposar d'equips de
sondejos i de perforacions, moderns, d'acord amb els temps que
estam, que permetin, precisament, poder dur endavant sondejos
adequats, per això i considerant l'antiguitat de les màquines de
perforació existents que tenen més de 40 anys, es proposa una
inversió nova per al funcionament operatiu del servei d'estudis
per valor de 70 milions.

Les inversions de caràcter inventarial corresponen a estudis
per al coneixement i la planificació hidrològica que tanta
d'informació ens dóna respecte de l'estat dels nostres aqüífers.

El darrer capítol, però no menys important d'aquest
programa, correspon a les aportacions dels consells de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per cofinançar les
actuacions del pla d'obres i serveis en actuacions per a la
millora de les xarxes de distribució i clavegueram. Més enllà de
la discussió de les elevades dotacions d'aigua de moltes de les
xarxes de distribució, a ningú no passa per alt la importància del
manteniment i la renovació d’aquestes xarxes, aquest esforç
que ha de ser compartit entre les diverses administracions no
pot tenir èxit si no s’acompanya d’actuacions decidides per part
de tots els ciutadans, incloses evidentment les empreses de
proveïment i els grans consumidors d’aigua.

Dit això, he de dir que els pressuposts d’aquesta Conselleria
de Medi Ambient, tot i que, com he dit en el principi, no ser els
que ens agradaria que fossin exagerats ni molt manco, ens
permeten afiançar la política del que és anar endavant cap a la
sostenibilitat dels nostres recursos i de les competències que
pot tenir aquesta Conselleria de Medi Ambient. Per tant, esper
que així ho hagin entès les senyores i senyors diputats  i esper
les seves aportacions i preguntes amb molt de gust.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Arribats a aquest punt, deman als
diferents portaveus dels grups parlamentaris si volen que facem
una aturada o si volen continuar directament. Continuam?
Gràcies.

Portaveus que volen intervenir? Gràcies, pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar l’enhorabona i
agrair la presència a la consellera i a tot l’equip de Medi
Ambient i després preguntar alguns dels temes, ha estat molta
l’exposició, molt llarga i molts els temes, però ens concentrarem
en alguns que són els que creim que preocupen més a la gent
que representam.

En primer lloc, el tema de l’aigua. Un tema tan important
creim, des d’Unió Mallorquina, que no hi ha solucions fàcils,
que és important que hi hagi campanyes de conscienciació, que
és necessari que els ciutadans es conscienciïn, que també hi ha
solucions com els comptadors individuals, intentar evitar que
no hi hagi fuites, cosa difícil a determinats municipis que tenen
unes xarxes antiquades, i que es faci una bona utilització de
l’aigua depurada. Tot això està bé, però creim des d’Unió
Mallorquina que no és suficient, i li diu no la presidenta de
Mallorca o no una persona en representació d’un grup, sinó jo
crec que és l’opinió generalitzada de la societat, aquests temes
s’han de fer, però no són suficients. I li dic des de la clara
convicció que és important fer tot això i amb la garantia que
suposa, com a batlessa de Costitx i el municipi que juntament
amb Porreres administra millor el tema de l’aigua, segons el
darrer estudi, que supòs que hi hem tengut qualque cosa a
veure, per tant, des del posicionament que això és així i és
important tot això, però creim que el que està molt clar i el que
s’ha demostrat en aquests darrers anys, és que tot això està bé
però no basta.

Per tant, nosaltres estam molt preocupats per plantejaments
com noves perforacions, creim que la situació no és per
continuar perforant, sinó per tenir alternatives. I aquestes
alternatives estam convençuts que passen per tenir per tenir un
pla molt clar sobre el tema hídric de la nostra illa, passa pel tema
de les dessaladores i passa per conveniar amb l’Estat les
solucions d’una forma definitiva. I passa també perquè la
societat tengui clar què és el que es vol des del Govern i què és
el que reclamam a Madrid; ho dic, perquè situacions com les
que s’han produït aquest estiu fan que el ciutadà a un moment
determinat no tengui massa clar si el tema de posar
dessaladores és bo o és dolent, perquè no entenem massa la
diferència entre mòbils i no mòbils, per al ciutadà mig és difícil,
jo crec que fins i tot per als que estam avui asseguts aquí
també, de distingir, i crec que això pot donar una certa confusió
perquè a un moment determinat es pugui dir que no tenim un
pla clar, que a Mallorca no se sap què es vol i això pot ser una

excusa per a un moment determinat no signar un conveni que
faci possible que el pla per tenir aigua als grifons de totes i
cada una de les cases, hivern i estiu, i sense por, i sense
dependre que plogui o no plogui. Per tant, crec que seria
interessant tenir aquest pla definit, que fos conegut per la
majoria de ciutadans i que es plantejàs d’una forma clara i
contundent en el ministeri per tal que ens donin una resposta
clara a la nostra proposta de si hi ha o no mitjans per finançar
aquest pla.

El mateix del tema d’aigües crec que s’hauria també de tenir
una idea molt clara de quines finques públiques es volen
adquirir i que aquest conveni es pogués plantejar també d’una
forma clara i contundent, amb quines finques, amb quines
quanties econòmiques i on estarien situades.

El mateix que un pla per millorar la no contaminació en els
ports esportius. Tots sabem que feim un esforç important en
matèria de reciclatge, de recollida selectiva, de contenidors, etc.,
però avui per avui el tema en els ports esportius no està encara
ben resolt i és una font de contaminació molt important, crec
que seria interessant tenir un pla i també poder-lo presentar per
tal de conveniar.

El mateix en el tema d’educació mediambiental, i amb plans
que són d’alguna manera mancances que vénen, des de fa
molts d’anys, i que crec que a nivell de Ministeri de Medi
Ambient hi ha molt a dir, donat que tenim un ministre i que a
més coneix perfectament i de forma molt propera tota la
problemàtica, crec que seria interessant tenir una dotzena de
convenis  a poder presentar i que se’ns donàs una resposta
clara sobre si es pensen dur endavant o no.

S’ha parlat també de nous espais a protegir i d’una xifra de
600 milions, i ens agradaria saber si és una xifra que parla de
doblers per adquirir nous espais o si es tracta de doblers per
mantenir aquests espais i l’adquisició si es contempla o no.

També ens ha parlat del tema d’inversions en ports i no
m’ha quedat massa clar, ha parlat d’inversions a Portocolom, a
Ciutadella, i després ha parlat del Port de Sóller, però ha parlat
del Port de Sóller i no ha quedat molt clar si hi havia uns
doblers per invertir al port de la conselleria, a mi no m’ha
quedat clar, o si era que hi havia un conveni amb l’Estat per fer
una determinada obra al Port de Sóller i no hi havia a la
conselleria doblers per a això, m’agradaria també aclarir aquest
tema.

Un dels altres temes que crec que preocupen a la societat en
general i tal vegada al consell en particular, és el tema de la
gestió de residus sòlids urbans, que ens agradaria saber per a
quan els  transvasaments de doblers per tal de dur endavant la
gestió i les polítiques que s’han consensuat.

I també saber, en concret, el tema dels enderrocs si la
conselleria té clar si es transferirà la gestió als consells, si es
quedaran a la conselleria; i recordar-los que abans de prendre
determinades mesures, seria convenient saber què feim amb els
enderrocs que es produeixen dia a dia i que saturen tots els
abocaments i que realment a un moment determinat, si bé a la
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transferència ens podem trobar amb un problema molt greu, que
és on es poden depositar els mateixos, perquè no pareix que hi
hagi una solució de moment. Si la tenen, estarem encantats
d’escoltar-la.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Unes poques paraules des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista per agrair la
presència i la compareixença de la consellera de Medi Ambient
i dels nou alts càrrecs de la conselleria que l’acompanyen, set
homes i dues dones que és ben segur que durant aquests
darrers dies hauran fet molta de feina per a l’elaboració
d’aquests pressuposts corresponents a l’any 2001, i que, com
ens ha explicat la consellera, tenen un increment d’un 8'2% i
sobretot afectant el capítol 6.

Ens ha semblat molt positiu que es vulgui reconduir i
millorar la política mediambiental d’aquest govern progressista
i nacionalista de les Illes Balears perquè creim que l’any 2001 ha
de ser un any de rellançament d’aquesta política afavoridora
d’una protecció molt més intensa del nostre territori i del nostre
medi ambient.

Des d’aquesta perspectiva nacionalista, ecologista i
d’esquerres del nostre grup parlamentari consideram que
aquests pressuposts mereixen tot el nostre suport. Volem fixar
l’atenció en tres o quatre aspectes que ens han estat
assenyalats, sobretot perquè creim que se’ns encomana una
tasca a fer des d’aquest Parlament de les Illes Balears que afecti
el conjunt de les Illes Balears i Pitiüses, com pot ésser la creació
del consorci per a la restauració de pedreres, com és la llei
d’avaluació d’impacte ambiental, com és el fòrum d’illes
sostenibles o la creació d’un organisme de compra de finques.

I a això simplement el que volem afegir és que també creim
que val la pena que des de la Conselleria de Medi Ambient es
pugui arribar a aconseguir durant l’any 2001 una major
implicació del Govern de l’Estat espanyol, particularment del
Ministeri de Medi Ambient, de forma i manera que les
inversions que es facin des d’allà cap aquí siguin molt més
considerables que les que s’han fet fins ara.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, seguint
amb la cortesia parlamentària, també el Grup Parlamentari
Socialista vol agrair la compareixença de la consellera i de tots
els  alts càrrecs membres del seu gabinet. La veritat, Sra.
Consellera, és que en política un mai no té una dotació
pressupostària  que desitjaria, sempre la quantitat de necessitats
plantejades supera les disposicions i recursos que té, molt
manco si parlam de preservar el medi ambient. Aquí, quan
parlam no sols de millorar la qualitat de vida de les ciutadanes
i ciutadans d’aquestes illes, sinó també de perpetuar la vida
mateixa, en el sentit més ampli del concepte, realment els
recursos són minsos per molts que n’hi posin totes les
administracions competents.

Crec que per tant es tracta aquí d’analitzar els recursos de
què disposam en relació amb les prioritats i si aquestes
prioritats que tenim a les Illes s’acompleixen amb aquests
pressuposts prevists. En primer lloc, i tocant bàsicament una
sèrie de punts que creim prioritaris, ens complau observar
aquesta previsió quant a espais naturals, una important
previsió quant a espais naturals que consideram vital, no sols
des del punt de vista mediambiental sinó també des del punt de
vista econòmic a les Illes Balears.

Ens complau comprovar com en el seu pressupost es
contempla la declaració de nous espais naturals. La contribució
de Balears a la xarxa Natural 2000, que és una assignatura
pendent; la creació d’una xarxa d’espais naturals a les Illes
Balears; també es preveuen temes importants com el pla rector
d’ús i gestió i d’ús públic d’espais protegits. Veim una cosa
que també ens ha cridat l’atenció i que és important, que és
planificar una anella verda a l’àrea metropolitana de Palma,
perquè això és com a una taca d’oli que no té solució de
continuïtat i és important preveure i planificar aquesta anella
verda. I també ens han cridat l’atenció les inversions directes
en restauració del medi natural protegit. També els temes de
millora de gestió i prevenció d’incendis que ha dit que hi ha
una partida de 613 milions en vigilància, extinció i prevenció.
Creim que tot això és important.

També en recursos hídrics, sobretot creim primordial i està
reflectit en aquest pressupost, l’ús racional de l’aigua que
exigeix una molt bona gestió de la demanda. Aquests recursos
hídrics al pressupost dels quals hi ha un increment del 143'75%,
és a dir, vostè ha dit que eren 8.029 milions de pessetes,
nosaltres destacaríem la gestió de la demanda. Voldríem donar-
li, en primer lloc, l’enhorabona per la campanya de
conscienciació que hi ha hagut aquest estiu en relació amb
l’estalvi d’aigua, que ha suposat 2 milions de metres cúbics
d’aigua estalviada i 140 milions de pessetes entre aigua i
energia necessària per extreure aquesta aigua; per tant,
l’encoratjam a seguir en aquest sentit en programes i veim que
estan reflectits a les partides pressupostàries d’una bona gestió
d’aquesta demanda.

També ens ha satisfet escoltar que és important promoure
entre totes les administracions públiques la reparació de la xarxa
de proveïment de distribució, creim que és un tema que ha de
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liderar la Conselleria de Medi Ambient i sobretot impulsar i
motivar totes les altres administracions.

Creim també important, en temes de recursos hídrics,
intentar recordar al Ministeri de Medi Ambient el tema del
conveni famós, el conveni Matas-Matas. Recordar que el
conveni Borrell-Cañellas es va signar i que el conveni Matas-
Matas el que era bo i necessari per al Sr. Matas quan era
president d’aquesta comunitat autònoma, també ha de
continuar essent bo i necessari quan el Sr. Matas a l’altra part,
al Ministeri de Medi Ambient. Ho dic perquè 21.000 milions de
pessetes  que estaven prevists de signar a través d’aquest
conveni, és una partida, des del punt de vista pressupostari,
important per fer inversions necessàries. Per posar un exemple,
el tema dels torrents, tan importants, com és per exemple la
neteja, com és la millora, com és el desviament de segons quins
torrents, que estaven prevists precisament en aquest conveni
i que ara no se n’ha tornat a parlar, sinó tot el contrari, el que
veim són ingerències per part del ministeri a competències que
no són pròpies de Madrid, sinó que són, segons l’article 10.8
del nostre Estatut, són competències pròpies d’aquesta
comunitat. Per tant, també li demanaríem que en el tema de
finançament, recordàs insistentment que aquest conveni és
necessari, com el Sr. Matas preveia que era necessari abans de
les eleccions, continua essent necessari signar aquest
important conveni per a les Illes Balears.

Quant a residus i energies renovables és important remarcar
que s’ha aprovat la revisió del pla de residus urbans de
Mallorca, tan necessari per poder abordar temes més enllà dels
residus sòlids urbans, com donar compliment a la Llei estatal de
residus i també a la Llei d’envasos, i també és important que
s’aprovi el pla de residus urbans d’Eivissa i Formentera, que
està en tràmit, que crec que s’ha elaborat de forma
consensuada i que en aquests moments es troba en aprovació
inicial. I en aquest sentit, també l’animam a treure el pla, abans
ho ha dit Unió Mallorquina, el pla d’enderrocs i d’altres residus
per completar tots aquests plans importants quant a residus i
energies renovables.

També ens ha cridat l’atenció el tema de l’Agenda 21, crec
que hi ha molts d’ajuntaments que no tiren endavant l’Agenda
21 perquè falten incentius o falta sobretot ajuda tècnica, i crec
que és una tasca molt important que es podria desenvolupar
des de la Conselleria de Medi Ambient, sobretot donar suport
tècnic, que m’agradaria saber si està previst en aquests
pressuposts; i a part també incentivar que totes les
administracions acabin, enllesteixin aquesta important Agenda
21.

Hem vist també amb satisfacció la previsió de 25 milions de
pessetes per a la restitució de pedreres. Segons el pla director
sectorial, les pedreres correspon als propietaris d’aquestes la
restitució, ara bé, crec que també és important que des de
l’administració i en aquest cas, des de la conselleria, s’incentivi,
i vostè ha dit que serà a través de consorcis o de convenis, crec
que és  important també liderar aquest tema i no esperar que els
propietaris, per pròpia iniciativa, que no ho faran, restitueixin
les pedreres.

És molt important insistir que per aconseguir els objectius
no sols manca una bona finançació, sinó que també és cabdal
la planificació i la incentivació, la motivació, i veig que en
aquests  pressuposts també està previst. També en aquesta línia
és fonamental seguir i també veim que també està pressupostat,
les polítiques de formació, educació i promoció mediambiental,
vostè no n’ha parlat, però està previst en els pressuposts i crec
que és important educar les futures generacions en conceptes
mediambientals  i que sobretot farem més feina en l’educació
que no per altres línies. Per tant, és important seguir aquesta
tasca formativa.

I també és important tenir en compte la funció transversal
que té la Conselleria de Medi Ambient, és a dir que ha
d’impregnar totes les conselleries dels seus programes i vostè
ha fet esment als temes de mobilitat, m’agradaria saber en
aquests casos les relacions que té amb la Conselleria d’Obres
Públiques, quins programes tenen prevists en conjunt en temes
de mobilitat, i també en temes d’energia.

Per acabar la meva intervenció, recordaria que la Conselleria
d’Energia quan va presentar a la Comissió d’Economia el pla
d’energia, va remarcar que el pla d’energia triava el gas, que era
el tema econòmicament parlant més car que altres solucions,
però que des del punt de vista mediambiental era el més
econòmic. Per tant, aquests conceptes cost econòmic, cost
social, cost mediambiental és important que les introdueixi la
Conselleria de Medi Ambient dins totes les altres conselleries,
que moltes vegades no és el cost econòmic, sinó també que
s’ha de valorar el cost social i mediambiental.

I res més, pensam que són uns pressuposts realistes des del
punt de vista de la prioritat, tenint en compte els recursos
disponibles, i l’animam que s’execució reflecteixi realment les
previsions que aquests contemplen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No hi ha contesta primer dels grups que donen, Sr.
President?

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Font. Vostè té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Val, d’acord. Gràcies, Sr. President, gràcies senyores i
senyors diputats, Sra. Consellera, alts càrrecs de la Conselleria
de Medi Ambient, que són molts, és a dir, la qual cosa pot voler
dir dues coses, o que poden fer molta feina o que pot ser molt
difícil de coordinar-se. Jo els desig, en nom de tot el Grup
Popular que es coordinin bastant millor que aquest any que
acabam.
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I entrant a l’exposició de la consellera, el primer que diríem
des del Partit Popular és que la consellera ens acaba de fer una
petita presentació, o gran, com vulgui dir, que si agafam l’acta
de sessions de l’any passat està una altra vegada totalment,
quasi calcada i amb uns grans plantejaments filosòfics, uns
grans plantejaments de polítiques, que després si una persona
agafa i mira tranquil·lament l’estat d’execució de fa una setmana
i dels plantejaments aquests diguéssim que es venen a bombo
i platerets, ens n’adorem que realment després pateixen grans
reduccions. Ja no xerraré del nivell de l’estat d’execució de
segons quines partides actuals, que això és un tema que encara
queden quasi dos mesos, però sí de qüestions que vostès
varen plantejar ara fa un any aquí, en aquest mateix Parlament,
com poden ser qüestions en temes d’infraestructura i recursos
hídrics, és a dir, partides que després durant l’any no és que no
s’hagin gastat, és que han tengut reduccions, per exemple, d’un
15%; o altres partides de proveïment d’aigües, un any que ha
estat tan necessari el proveïment d’aigües que vàrem sofrir
reduccions d’un 25%. I també altres qüestions com pot ser el
tema de protecció i defensa de la natura, que ha tengut
reduccions del 17%. I el tema també de residus sòlids urbans,
hi ha hagut minves de prop d’un 27%, amb la qual cosa, una
cosa és arribar aquí amb uns pressuposts que poden dur 200
milions, 300, 150 a moltes de les seves direccions generals o
dels  distints programes i que queden molt bé, perquè després
els  mitjans de comunicació puguin reflectir un interès, una
sensibilitat cap a una sèrie de coses que pareix que no tenen els
altres, però que després quan miram les dades que ens dóna la
Conselleria d’Economia i Hisenda es veu clarament que han
estat reduïdes. Per la qual cosa el seu plantejament d’avui torna
a ser un plantejament formós, però que realment després té
aquestes  mancances que es demostren, aquests documents
estan fets per vostès mateixos i es veu després cap a on es
mouen els doblers. Sí que es veu perfectament que els doblers
se’n van moltes vegades a capítol 7 per donar a associacions,
vostès començaven segons quines qüestions, si vol que les hi
digui els puc la partida i el número, ho dic perquè veig que
s’estranyen i de vegades els polítics, jo que també ho som i
també amb gestió a qualque lloc, no ens n’adonam del que
anam a fer fins que l’interventor ens diu el que realment fet; és
a dir, vostès varen començar amb segons quines partides de
capítol 7, que eren doblers per anar a associacions no
lucratives, amb 5.600.000 i en aquests moments estan en
68.700.000, no ho saben a això? Li dic perquè en tot cas està
aquí i això està a la seva disposició, supòs, per part del
conseller Mesquida.

Molt bé, repetició de discurs i nosaltres del que tenim ganes
en aquesta compareixença és sobretot que ens expliqui tota una
sèrie de partides, perquè es vegi clar el que vostè i el seu equip
vol tirar endavant. Una primera anàlisi que li hem de fer, Sra.
Consellera, és que vostè, són cinc direccions generals, la
secretaria general i tres gerències, vostè, com molt bé ha dit,
manejarà 13.000 milions i busques de pessetes, 13.300 i
busques, 200, sí, em sortien 13.206.897.000, supòs que vostè ha
arrodonit; i el que crida l’atenció, primer de tot, és la despesa en
inversió immaterial. Crec que vostès no són conscients de
quants  de cents de milions gastaran en inversió material, vostès
gastaran aquest any que ve 1.118 milions de pessetes en
inversió immaterial. Això és per fer-s’ho mirar, i el greu d’això

encara no és que amb aquests  13.000 milions de pessetes hi ha
aquests 1.100 milions de pessetes, el greu és que a quatre
programes concrets, el 441a, el 533c, el 443b i 443g, el cent per
cent de capítol 6 és inversió immaterial. És a dir, donin una
explicació. Tot, jo sé que les conselleries, els governs han de
menester despesa en inversió immaterial, però vostès pugen
cents de milions enguany, i també si anam a mirar després ja el
que seria l’Ibanat, el que té són 563.455.000 per a inversió
immaterial. I després, si miram també l’Ibaen, són 32 milions en
inversió immaterial.

Després, vostè ens diu que aquests pressuposts han
augmentat 1.000 i busques de milions, lògicament, vostè, el
Govern li dóna la possibilitat d’endeutar-se, a l’Ibaen en 2.000
milions de pessetes, que ens agradaria saber si això és el
pagament de les dessaladores, i l’Ibasan en 2.500 milions de
pessetes, és a dir, i a 20.000 milions que podrien arribar vostès,
el Govern no s’endeuta, s’endeuta l’empresa pública i no passa
res. Molt bé, veig que els directors generals comencen a
intentar entrar, pareix mentida que de vegades en Jaume Font,
en el tema de medi ambient, creï aquest mal estar dins la
conselleria, però la veritat és una. És a dir, m’agradaria que ens
contestàs si aquests 2.000 milions de l’Ibaen és per pagar les
dessaladores, i si és així, dir-li que vostè i tot el seu equip és un
mal equip gestor, perquè vostè ha tengut la possibilitat que les
dessaladores, aquestes mòbils no costassin cap duro a aquesta
comunitat, així de clar, i vostè continua tenint els papers
damunt la taula -no, no em miri amb aquesta rialla, li vaig dir
despus-ahir ja, i li repetesc i em mantenc.

Després, sí que ens agradaria que per exemple del programa
533d ens digués aquesta partida de terrenys i béns naturals de
64 milions de pessetes, programa 533d, aquesta partida realment
a què està destinada, a quines compres està destinada, de
quins terrenys; és de la Direcció General de Biodiversitat.

Després el programa 533a, també hi ha una partida de 360
milions de pessetes, he vist que a Unió Mallorquina, que, per
cert, ara no hi ha la seva portaveu, també li preocupaven
aquestes  quanties i sobretot on aniran destinades, i si ja tenen
clar el que pensen comprar.

La partida del programa 443a, també de compra de terrenys
i béns naturals, de 25 milions de pessetes, igualment la mateixa
pregunta anterior.

Després, del programa 514b, la partida també per a inversió
en infraestructura i béns destinats a l’ús general de 367.500.000
pessetes, concretament per què són; perquè vostè sap que de
la lectura així del pressupost fa molt mal saber pel que són.

Ens agradaria saber quina és la partida exacta de reutilització
d’aigües depurades, que ens diguin el número de partida i els
doblers que hi assignen.

La partida exacta de neteja de torrents, aquestes qüestions
no surten detallades, vostè supòs que està d’acord amb jo, als
pressuposts, estan englobats  dins partides; com pot suposar,
per desenvolupar la feina com a diputats i per poder esmenar
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aquest pressupost, que és una de les coses que nosaltres com
a diputats podem fer, convé saber exactament quines són, la
partida d’arreglar torrents, no de netejar, de nous projectes
d’arreglar torrents quina és. Perdó, la partida d’arreglar torrents,
apedaçar, diguéssim, netejar, apedaçar.

I després, partida de nous projectes per fer, que a nosaltres
ens consta que dins la Conselleria de Medi Ambient hi ha
projectes fets, de canalització de torrents, on es lleven una sèrie
de problemàtiques tant de torrents estrets  o voltes que hi ha, i
que realment vostès tenen els projectes fets i quins es faran i a
quina partida està.

I com així, també ens agradaria saber, perquè creix tant al
capítol 7 la partida famílies i institucions sense finalitat de
lucrativa. És a dir, és simpàtic aquest tema, l’any passat vostès
tenien prop de 7 milions a un programa i prop de 15 a l’altre,
però enguany ens trobam que per a aquesta partida, no sé si els
consellers ho saben, vostè enguany té 178.700.000 pessetes,
per donar a famílies i institucions sense finalitat lucrativa. Amb
la qual cosa pareix que entre estudis que encarregaran a través
de la inversió immaterial i amb subvencions de capítol 7 a
institucions i famílies sense finalitat lucrativa, realment aquí hi
ha molts de doblers que jo crec que podrien anar destinats en
molts casos, per exemple a no haver-se d’endeutar en segons
quines qüestions o en altres casos, que aquí ja li direm a través
de les esmenes, per fer inversions importants a torrents,
inversions importants en temes d’aigua; que a nosaltres ens
agradaria saber aquestes partides que li he dit abans on són i
quina part es dedicarà a aquests conceptes concrets que li he
demanat. Podríem entrar a molts més, però conceptes concrets
que li he demanat.

També ens agradaria que quedàs clar per ajudes a
propietaris  de parcs naturals, quina és la partida concreta,
número de partida, i doblers; i també en tema d’extinció
d’incendis, perquè clar, vostè ha explicat molt bé, nosaltres
aquest tema tal vegada el faríem distint, però se li respecta a
vostè, quasi tot el que fa l’Ibanat ho farà directament la Direcció
General, i l’Ibanat l’emprarà pel que realment a un moment
donat li pugui col·laborar amb la Direcció General, ens agradaria
saber exactament per incendis, totes les partides que realment
siguin per incendis. Jo crec que aquesta compareixença és per
això, no parlarem de filosofia, de com executar el pressupost,
perquè els toca a vostès, a nosaltres ens toca la legítima
oposició, i a vostès el legítim Govern, la qual cosa, aquesta
compareixença, que em pens que és la cinquena que es fa
d’ençà que han començat les compareixences de pressuposts,
hi ha qualcú aquí que ens ve a contar filosofia. No, aquí a
nosaltres ens agradaria que ens contassin què és que hi ha al
pressupost que després haurem de votar aquí a baix, al
Parlament.

I també hi ha tota una sèrie de qüestions que ens agradaria
que ens les explicàs. Un segon, Sra. Consellera, perquè hi ha
molts de papers i convé anar poc a poc. Ens agradaria demanar
si el programa 441B, de la Direcció General de Recursos Hídrics,
aquests programes de sanejament i depuració d’aigües, si els
2.561 milions de pessetes que figuren al capítol d’inversions,
com ja he dit abans, són tots de reutilització o són de noves

depuradores. Perquè després vostès tenen altres partides que
són de manteniment de les actuals i millora, que també hi ha
prop de 800 milions de pessetes en distints llocs.

També del programa 512A, que és control i defensa de
domini públic hidràulic, hi ha dues partides, terrenys i béns
naturals, n’hi ha dues, ens agradaria saber si realment són per
dues qüestions distintes que vostès hagin decidit.

I també a la Direcció General de Litoral, en el programa 514B
voldríem saber si la partida de capítol 6, de 367,5 milions, tota és
en informatització, com vostè ha estat dient, que als ports farien
tota una sèrie d’inversions en informatització. 

Davant tot això, si vostè ens pogués contestar això sabríem
tota una sèrie de qüestions en tema d’aigües, en tema de
depuració, que crec que seria important conèixer de vostè
mateixa. Per l’altra part ens pareix un pressupost que del que
realment peca és de molta despesa en inversió immaterial, un
pressupost que no és concret, un pressupost que és ben
igualet que el de l’any passat, a vostè li augmenten perquè
realment té més préstec, que farà endavant, hi ha els 2.000
milions que tendrà a l’Ibanat que suposam, m’agradaria que em
contestàs  si és per al pagament de les dessaladores, i que és un
pressupost que segur que el Partit Popular, si vostè hagués
escoltat el Partit Popular després d’un any de tota una sèrie de
propostes, i que vostè en torna a tenir una altra damunt la taula,
que jo també la tenc aquí, com la té tot el grup, segurament els
ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ens
veuríem menys endeutats de cara al pressupost de l’any 2001.

I després per acabar, també el que m’agradaria dir-li és un
poquet el que ja li hem dit altres vegades. Vostès varen entrar
amb tota una sèrie d’idees a dins aquest parlament, a dins
aquesta casa, amb una sèrie d’utopies, amb una sèrie
d’il·lusions, però aquestes idees les van fugint per les finestres,
i a poc a poc van tocant la realitat. És a dir, la música que toca
la societat és distinta a la que toquen vostès. La veritat és que
vostès a poc a poc s’acosten a tocar i a ballar si és necessari
aquesta música. I des del Partit  Popular el que ens agradaria és
que no s’entretinguessin un any més en segons quines
qüestions que també ens preocupen, com és el tema de l’aigua,
i diguessin d’una vegada per totes què és que decideixen
agafar de Madrid, i què és que no decideixen. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera, per contestar té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, i per tant de fer de manera correcta
com tocaria, contestant primer Unió Mallorquina, però veig que
no és present la seva representant, passaré a donar les gràcies
al Partit Socialista de Mallorca, PSM-Entesa de l’Esquerra, per
tal de donar suport a aquests projectes de pressupostos per
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l’any 2001, i precisament per també compartir engegar una
administració mediambiental, que realment és difícil, perquè les
seves  circumstàncies de partida, francament, deixaven molt que
desitjar. En segon lloc també voldria agrair al Partit Socialista,
al PSOE, les seves aportacions, el suport que s’ha pogut fer a
les propostes que jo he explicitat aquí, i respondre alguns dels
temes que s’han plantejat, sobretot pel que fa al tema de
recursos hídrics, dir que pot estar totalment convençut el Grup
Parlamentari Socialista que per part d’aquesta conselleria, i així
també per part de tot el Govern, tot el que és instar que en el
finançament de totes les obres de recursos hídrics en aquesta
comunitat, estam fent tot el possible perquè es puguin dur
endavant de la manera més adequada, que és a través de la
col·laboració entre institucions, i no primant els principis diríem
partidistes, sinó sobretot primant els principis de poder donar
a la ciutadania el que realment li fa falta. 

Per tant, jo crec que des d’aquest punt de vista per part del
Govern i per part de la Conselleria de Medi Ambient, sempre
partim d’aquest principi i esperam que a la fi imperi el sentit
comú i realment el conveni, el Pla hidrològic, totes aquestes
qüestions es puguin resoldre de manera eficaç i ràpida.
Sobretot pel que fa al conveni, perquè és un tema fonamental,
fa anys que n’estam pendents i esper que es pugui resoldre, si
no a finals d’aquest any, a principis de l’any 2001.

Per altra banda, respecte de les col·laboracions amb altres
conselleries, que se’m demanava per part del Grup Parlamentari
Socialista, he de dir que per part de la Conselleria de Medi
Ambient, tenint en compte dos elements bàsics, en primer lloc
que els temes mediambientals són temes jo diria que de primer
ordre, sobretot perquè tota la gent té alguna cosa a dir, perquè
tothom gaudeix del medi ambient, dels recursos i, per tant, és
un tema transversal i no només amb la resta de conselleries,
sinó també són temes on hi ha d’haver la participació i la
corresponsabilitat de totes les institucions i, per tant, no és
competència exclusiva d’una sola institució, cadascú ha de
respondre del que són les responsabilitats que li marca la llei,
però és evident que s’ha de fer amb total corresponsabilitat
amb altres institucions.

Per tant, des d’aquest punt de vista, també la Conselleria de
Medi Ambient sempre ha mantingut una bona col·laboració
amb la resta de conselleries i concretament amb aquelles més
properes a les seves competències: la d’Obres Públiques, pel
que fa al tema de transport bàsicament, però també tema de
territori, i en aquest sentit ja s’ha creat una comissió de
coordinació per dur endavant el Pla de transport que inclou
elements imprescindibles per a aquesta comunitat que no van
únicament en la línia de fer més autopistes, sinó precisament en
una línia d’entendre que el transport és un tema global que s’ha
de tractar, un element més de carreteres, però després hi ha
d’haver altres elements de mobilitat que són absolutament
imprescindibles, per tant vull dir que hi ha hagut una bona
col·laboració; també hi ha hagut molt bona col·laboració amb la
Conselleria d’Energia, ja que tenim elements en comú, i, en
aquest sentit, d’alguna forma s’ha fet una tasca comuna pel que
fa a energies renovables, que també ha fet un impuls important
aquest govern. Per tant, vull dir que aquesta col·laboració s’ha
traduït en aquests dos elements concrets, n’hi ha hagut

d’altres, com per exemple el fet d’engegar un grup de feina per
a la dedicació sostenible en el qual hi participen aquestes tres
conselleries: Obres Públiques, Medi Ambient i Energia, per dur
endavant el que feia tanta falta en aquestes illes, que realment
quan es planifica una casa o un habitatge o un edifici, ja es faci
amb criteris de sostenibilitat i, per tant, d’eficiència dels nostres
recursos.

Reiterar les gràcies al Partit Socialista, i ara intentaré
respondre el Grup d’Unió Mallorquina per les qüestions que ha
plantejat. En primer lloc, evidentment tenim en comú el fet de
pensar que, pel que fa a l’aigua, entenem que la gestió d’aquest
recurs no és una gestió en exclusivitat pel que fa a cercar els
elements de proveïment, sinó que entenem que l’aigua és un
cicle i, com a tal, hem d’actuar en aquest cicle integral de
l’aigua. Per tant, entenc que, de qualque manera, des d’Unió
Mallorquina també consideren que és important engegar
polítiques de gestió de la demanda i, per tant, tot el que pugui
fer a estalvi i eficiència d’aquest recurs. 

Per altra banda, també vull dir a Unió Mallorquina que, tal
com he dit al Partit Socialista, per part de la Conselleria de Medi
Ambient i evidentment per part del Govern hi ha una total
claredat respecte de la política hídrica en aquestes illes. Hi ha
una claredat respecte que hi ha un pla hidrològic que està
aprovat per aquest parlament, quan hi havia l’anterior govern
i, a més, hi va haver un ample consens per part de tots els
grups parlamentaris d’aquell moment, va ser concretament l’any
99, i aquest pla hidrològic contempla tot un seguit
d’infraestructures amb un seguit també d’inversions que està
presentat al Ministeri de Medi Ambient i que, precisament,
nosaltres esperam, sempre ho hem esperam i estam, a més,
convençuts  que ho farà, que el Ministeri i concretament el
ministre agilitarà, pel coneixement que té d’aquest pla, l’agilitarà
al màxim i, per tant, que prest puguem dir que tenim aprovat el
Pla hidrològic.

Evidentment, a continuació o en paral·lel a aquest pla
hidrològic, hi ha un conveni de 21.000 milions en el qual
s’aposta clarament per un seguit d’infraestructures que són
absolutament necessàries per a aquestes illes, i les quals, no sé
si ara és el moment, no els vull cansar, però han estat repetides,
repetides i repetides contínuament les que es plantejaven en
aquest conveni, a més de les que ja coneixen tots els
parlamentaris  o de la majoria de parlamentaris aquí presents,
sobretot els partits que hi havia a l’anterior legislatura, es varen
afegir per part del Govern una sèrie d’infraestructures més en
aquest conveni. Entre d’altres, per intentar almenys parlar-los
d’alguna, hi havia l’ampliació de la dessaladora de Palma, de la
badia de Palma, hi havia també l’ampliació de la dessaladora de
Formentera, evidentment la Costera, que fa deu anys que
l’esperam, hi havia, a més, també, la millora de l’estat dels
torrents i hi havia les dessaladores que havia instal·lat el
Govern o que pensava instal·lar el Govern, en aquell moment
era el mes d’abril, que pensava instal·lar el Govern els mesos
d’estiu per fer front a la sequera tan greu que hem patit aquest
any.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 8 de novembre del 2000 481

 

Per tant, aquest conveni inclou tota una sèrie
d’infraestructures, a més d’altres elements fonamentals que
també inclou el Pla hidrològic, com és gestió de demanda,
torrents i tot un seguit d’actuacions molt clares i que esperam
i estam convençuts que el ministre Matas, que ho coneix molt
bé perquè ell mateix ho va signar, que ho pugui dur endavant.

I, en tercer lloc, també el Govern ha tengut reiterades
reunions amb el Ministeri de Medi Ambient per tal de definir
quines són les prioritats respecte de les infraestructures
hídriques, i voldria recordar també que aquest govern ha fet, i
aquesta conselleria, ha dit molt clar quines eren les prioritats
que, si troben, puc tornar a repetir. Per tant, hi ha una claredat
respecte de les infraestructures necessàries per a aquesta
comunitat i hi ha una claredat també que jo vull emfatitzar i és
entendre que avui en dia, i ho dic perquè crec que ja som a un
moment, al segle XXI, i, per tant, hem de parlar realment d’una
manera, quan parlam de gestió de recursos, d’una manera
sostenible que, a més vull recordar al representant del Partit
Popular que es varen omplir molt la boca d’aquesta
terminologia, precisament per entendre que s’ha de tractar el
cicle de l’aigua d’una manera integral, és a dir, hem de tractar
l’aigua des que surt fins que retorna i, per tant, hem de parlar
d’una manera completa del cicle integral de l’aigua i,
evidentment, evidentment dins cada una de les seves etapes
s’hi poden fer actuacions. Vull recordar, per exemple, com ja he
dit en altres ocasions i coneixen crec que la majoria de diputats
que són avui aquí, precisament amb una campanya d’estalvi
d’aigua, que sabem que també hi havia una consciència
ciutadana important, idò precisament s’ha estalviat cada dia el
que suposava una unitat de dessalació mòbil de 5.000 i
busques de metres cúbics. Per tant, jo crec que no s’ha de
desestimar en absolut una actuació que és, com dic, integral del
tema de l’aigua. En aquest sentit, per tant, hi ha molta claredat,
no hi ha un rebuig a les dessaladores, sinó senzillament, quan
les dessaladores fan falta, evidentment s’ha de dir i així s’ha fet
i així s’ha repetit.

Per altra banda, respecte d’un pla de contaminació de ports
esportius, com es comentava, nosaltres, evidentment, des de la
conselleria, el que feim en aquest moment és, bàsicament, i
responent una sèrie de preguntes  respecte de ports, és el pla
d’usos i d’ordenació de determinats ports, entre els quals hi ha
Portocolom, Sóller, entre d’altres, igual que el de Ciutadella i el
de Sant Antoni, això és precisament un mandat de la Llei de
ports que no s’havia elaborat mai, i nosaltres, per primera
vegada, hem engegat aquests plans d’ordenació que fan que hi
hagi uns criteris clars del que han de ser els serveis, els tipus
d’amarraments i tot un seguit d’etcèteres que, evidentment,
creim que és una manera d’ordenar aquests ports. No són
obres, sinó que és ordenació.

Per altra banda, el tema del conveni de Sóller. Hi va haver un
conveni del govern anterior amb el Ministeri de Defensa en el
port de Sóller, aleshores aquests doblers que nosaltres
destinam als pressuposts  de l’any 2001 són per dur endavant
aquest conveni que suposa fer un port, evidentment, un port
que fa la comunitat al port de Sóller, aquests doblers els posa
la conselleria. Per altra banda, un pla de contaminació crec que
és una aportació interessant que s’ha d’analitzar la manera de

com es pot fer front a la contaminació pel nombre de vaixells
que vénen a les nostres platges i al nostre litoral, i, per tant, és
una aportació que podem veure la manera com es podria dur
endavant.

Respecte dels espais protegits i els nous espais, tot el
pressupost de l’any 2001 per una banda és per millorar, ja ho he
explicat, la gestió actual dels espais naturals o dels parcs
naturals  existents, així com les finques públiques i les àrees
recreatives, i, per tant, en aquest element hem posat un èmfasi
especial per tal que realment es pugui millorar la seva gestió i el
seu estat. Hi ha una partida per a adquisició de nous espais que
no tenim encara definits quins seran o on seran, i, per tant, és
un tema que només puc dir que està obert, hi ha moltes
propostes, però, evidentment no en tenim cap de tancada.

Esper no deixar-me cap resposta al Grup MIxt. Respecte del
Pla d’enderrocs, voldria deixar palès que, per primera vegada,
s’ha fet una feina molt important des d’aquesta conselleria,
concretament des de la Direcció General de Residus i Energies
Renovables, per tal de poder cercar una solució a un tema que
ha estat ocult durant molts i molts d’anys, i jo crec que tots
nosaltres coneixem prou aquest tema, per saber que, he de dir
i m’he de congratular que, per primera vegada, s’inicia una
feina, no només teòrica sinó molt clara, com és fer un pla
d’enderrocs i com és seure a la mateixa taula per tal d’intentar
cercar solucions en col·laboració entre tots els sectors
implicats, siguin veïnats, transportistes, constructors, fins i tot
ecologistes o tots els sectors que senten que alguna cosa
tenen a dir en aquest tema. JO crec que en el tema del Pla
d’enderrocs es fa molt bona feina i, en aquest sentit,
evidentment, no es pot solucionar en un any un tema que ha
estat amagat durant anys i anys.

Respecte de la participació dels consells, vull deixar clar que
sempre la participació dels consells ha estat un element que
s’ha dut a terme amb tot el que han estat les iniciatives per part
de la conselleria i en aquest cas, els consells tenen sens dubte
la seva participació, el fet de participar en el Pla d’enderrocs, jo
crec que ja els dóna el fet que es pot dir allà mateix de quina
manera després s’ha de gestionar, si bé aquesta gestió, en
principi la dur el Govern, però com que el Pla de pedreres és
transferit als consells, evidentment hi ha d’haver molta de
col·laboració.

I ja passant a les aportacions del Grup Parlamentari Popular,
en principi vull agrair el fet de totes les demandes que es fan i
he de dir que, evidentment, voldria remarcar dues coses inicials
abans d’entrar a les partides, i és que, en primer lloc, tanta sort
que hi ha plantejaments teòrics quan es fan les coses, perquè
els plantejaments teòrics ajuden a entendre per què es fa una
cosa i també quin és el seu procés, i és evident que dins els
plantejaments filosòfic almenys del que jo plantej des de la
Conselleria de Medi Ambient, és clar que els temes
mediambientals no s’arreglen en dos dies, ni en un any, ni en
dos, ni en quatre, i sobretot quan tenim un estat del medi
ambient de les nostres illes que realment deixa molt a desitjar en
molts de temes, perquè hi ha hagut una creixent i constant
pressió sobre aquests recursos. Per tant, i jo estic segura que
el Partit Popular fa aquest plantejament perquè ho sé cert i estic
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convençuda, és entendre que el medi ambient és un tema, tots
els  temes que conformen el medi ambient són qüestions que
sempre hem d’analitzar d’on vénen, hem d’analitzar enrera, hem
d’analitzar el present i hem d’analitzar el futur, és a dir, hem de
veure d’on partim, cap on anam, a curt, a mig i a llarg termini. Jo
crec que en aquest sentit va molt bé tenir plantejaments, va
molt bé també tenir plantejaments igual que tenia l’any passat,
no faltaria més, perquè crec que això significa que duim una
línia molt clara d’actuació que evidentment respon, també, als
pressuposts.

Per altra banda, també li he de dir al representant del Grup
Popular que evidentment ells també repeteixen el discurs,
perquè sempre és que hi ha moltes coses que aquesta
conselleria podria fer millor i que sempre és el mateix discurs,
però bé, jo crec que d’això és del que es tracta, com ha dit molt
bé, cadascú ha de fer el seu paper, l’oposició té el seu paper i
el Govern, en aquest cas la consellera, també té el seu a haver
de complir. I com que estic convençuda que ens uneix un desig,
si bé no en el procés, però sí en la finalitat, de millorar el medi
ambient d’aquestes illes, estic segura que sobretot vostès faran
arribar, d’una manera molt clara i molt ferma al ministre de Medi
Ambient, li faran arribar molt clarament que per millorar el medi
ambient d’aquestes illes és necessària una bona actitud i,
sobretot, també aportacions econòmiques importants per poder
dur endavant polítiques mediambientals. I no dic això
gratuïtament, ho dic per moltes de raons, i un exemple, si em
permeten, és que desbloquegin determinades ajudes que hem
demanat a nivell d’Europa pel que fa a depuració d’aigües, que
crec que és un tema que el Sr. Font coneix molt bé, depuració
d’aigües, on varen demanar, per aproximadament 18.000 milions
de pessetes a Brussel·les, i resulta que ens han arribat zero
pessetes, i precisament abans d’entrar el nou govern, almenys
Ibasan tenia de 1.500 a 2.000 milions de pessetes anuals a
través de fons europeus destinats a depuració. Jo, evidentment,
esper que el Govern espanyol i el ministeri no hagi influenciat
per res perquè no ens donin aquests doblers, jo, per tant,
demanaria que hi hagués, per part del Partit Popular, aquesta
sensibilitat que estic convençuda que existeix, perquè intentin
que això no passi, i, per tant, que aquesta comunitat es pugui
veure beneficiada.

I ja passant al tema de les partides, i perdoni’m, Sr. Jaume
Font, no he estat capaç d’agafar totes les partides, esper poder-
li donar totes les contestacions als seus plantejament, li he de
dir una cosa prèvia a totes les partides, que és que, si bé vostè
em fa esment a les reduccions o a l’estat d’execució dels
pressuposts, li he de dir que aquesta conselleria ha fet i ha
actuat, i jo no venc a dir-li, perquè crec que no és el motiu
d’aquesta compareixença, tot el que s’ha fet durant un any, que
vostès, i dic vostès perquè governaven anteriorment, varen ser
incapaços de fer durant 16; per exemple, li puc recordar una
cosa que ha passat desapercebuda, en aquest moment tenim un
Pla de residus sòlids urbans de Mallorca, que va ser aprovat
fins i tot abans d’acabar l’any 1999, un pla de residus sòlids
d’Eivissa que és a punt de ser aprovat, duim endavant tot un
seguit  de temes, és la primera vegada que es fa un pla
d’enderrocs, com he dit abans, és a dir, jo crec que dir que la
Conselleria de Medi Ambient ha fet filosofia, jo crec que això és
faltar a la realitat, amb això no vull dir que, com he dit,

evidentment cadascú pot pensar les coses de manera distinta
i, a més, crec que és molt bo i molt sa per a la democràcia que
tots participem i, a més, volem encara que sigui més forta.

Bé, passant a les partides, li he de dir, un moment, per anar
una cosa darrera l’altra, ... en primer lloc respecte dels incendis,
que em demanar quines són les partides concretes que es
destinen a incendis forestals, li he de dir que precisament el
total d’incendis són 786 milions de pessetes, i les partides
estan, si vol li dic els números, són 76100, 60111, 63300, 60111,
tot això, 76100 són 5 milions a ajuntaments, 76100 són 10
milions a suport de mitjans dels consells, 60111 15 milions,
torres de vigilància, 63300 , li he de dir respecte de les torres de
vigilància que realment estaven en un estat lamentable; el 63300
són equipaments de personal, 60111, 137 treballs forestals de
prevenció, pla d’incendis a zones prioritàries. I respecte
d’Ibanat, 270 milions de mitjans aeris, 50 milions de mitjans
terrestres i equipaments, 275 de personal contingent, a més dels
costos del personal fix que són més tècnics de la conselleria
que hem augmentat enguany, més guarderia forestal que hem
augmentat enguany, més tècnics d’Ibanat que hem augmentat
enguany.

He de dir que en el tema d’incendis hi ha hagut una clara
aposta enguany per augmentar els recursos, també ho he
repetit en reiterades ocasions que, a més, crec que han estat, de
qualque manera, s’ha notat que hi havia aquest increment de
recursos important.

Pel que fa a la partida 78000 sobre famílies amb subvencions
a particulars, institucions sense ànim de lucre, idò això
precisament és el que es refereix a subvencions a espais
naturals, energies renovables, conveni amb apotecaris per a
recollida de medicaments, temes de mobilitat, educació
ambiental i Deixalles Sóller. Això és el que inclou aquesta
partida de famílies que, com sap vostè, perquè supòs que ha fet
pressuposts  en moltes ocasions, és un encapçalament d’una
partida que diu el nom, i jo senzillament li explic què és el que
té i a què respon.

Respecte del tema d’aigua, pel que fa a reutilització d’aigües
depurades, jo li voldria dir una qüestió important, el tema
d’aigües depurades, vostè també coneix que hi ha un pla
d’aigües depurades o de reutilització d’aigües depurades que,
a més, depèn de la Conselleria d’Agricultura, que, a més, té la
Conselleria d’Agricultura que rep unes ajudes del Ministeri
d’Agricultura del Govern espanyol i que, per tant, molta part
del tema d’aigües depurades es fa a través d’aquesta
conselleria. Per altra banda, aquesta reutilització d’aigües
depurades es troba dins els terciaris que són inclosos dins el
capítol 7, segons marca la Llei del cànon, vostè coneix aquesta
llei, hi ha temes que són a capítol 6 i d’altres que són a capítol
7, per tant, sap perfectament que aquests temes són al capítol
7.

Respecte del manteniment de torrents, hi ha 130 milions i la
partida és la 61106.

Respecte d’Ibasan, al 2001, i jo li he de dir, Sr. Font, que
vostè ara em digui que Ibasan o que ens endeutam perquè
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demanam 2.500 milions de pessetes per a noves depuradores,
li he de dir, en primer lloc, que vostè coneix perfectament que
sempre i l’anterior govern, aquest endeutament existia, no sé
ara per què li ve tan de nou, en primer lloc, en segon, no sé per
què li ve de nou si vostè és el primer que considera que hem
d’arreglar els problemes mediambientals d’aquestes illes que,
els hem d’arreglar millor, com així posa qualque entrebanc a fer
alguna millora d’aquesta depuració i, per tant, a fer una inversió
major, jo crec que amb això, precisament hauríem d’estar al
mateix costat. I, tercera cosa, li torn a repetir, com així, si és tan
important el sanejament, que per a nosaltres ho és, millorar la
depuració i a més per a vostès també ho va ser perquè varen fer
una aposta important, l’anterior govern, per temes de
sanejament per fer més depuradores, no per mantenir-les bé,
que és una altra cosa, sinó per fer-ne més. Llavors, com és que
no fan qualque cosa i ens ajuden?, no a nosaltres, evidentment,
sinó a la ciutadania d’aquestes illes, per fer que el Govern
espanyol idò realment per ventura en lloc de tantes
dessaladores ho reparteixi entre dessaladores i depuradores, i
així faria un millor benefici per a aquestes illes, i no com ara, que
tenim zero pessetes de cara al que són les inversions en
depuració per part de Brussel·les que són tramitades pel Govern
espanyol.

Li he de dir que l’Ibasan el 2001, 964 milions són per a
interessos, i 1.787,8 milions són per a amortitzacions. El
programa 441B, que són 2.561 milions, són per a manteniment
i explotació de les depuradores d’Ibasan i dels ajuntaments.
Vostè sap perfectament que hi ha depuradores que són
d’Ibasan i després depuradores que depenen dels ajuntaments
i, per tant, en aquesta partida hi ha aquest manteniment.

Li he de dir -vostè també ho coneix- que precisament ens
hem trobat amb un dèficit importantíssim pel que fa a temes de
manteniment de depuració. Vull dir, moltes depuradores per
inaugurar però poc manteniment perquè puguin durar, i llavors
resulta que no duren, aquestes depuradores, i nosaltres el que
feim i volem fer l’any 2001 és clarament millorar el manteniment,
perquè pensam que això no només ho feim per al present, sinó
que precisament milloram la depuració i les feim més rendibles
econòmicament i, evidentment, també ecològicament. Per tant
he de dir que en aquest tema no sé com vostè ara...

Respecte a noves actuacions a torrents, a la partida 60112
hi ha 129 milions de pessetes i, per tant, sí que hi ha actuacions
a torrents. Jo ja li he explicat, quan he fet la meva intervenció,
que respecte als torrents, tot i que és clar que s’han de fer
actuacions i és evident que s’han de fer, idò també les
actuacions que es volen dur endavant volen ser d’una manera
més respectuosa amb l’entorn, com demana la majoria de la
ciutadania i, per tant, evidentment molt d’aquests projectes que
ja existien els revisam, però això no significa que no es vulguin
fer, ni molt manco, obres a torrents.

Per altra banda les noves depuradores, capítol 7, tant
d’Ibasan com de l’ajuntament, segons la Llei de cànon que puja
a 3.470 milions de pessetes.

I voldria haver contestat, més o manco, a tots els programes
i a tots els capítols, si és que...

Per altra banda també vostè diu a veure si hi ha ajudes a
propietaris  sobre parcs naturals. Bé, idò, nosaltres hem obert
una partida que mai no havia existit, aquesta partida d’ajuda al
que són propietaris de parcs naturals. És una partida petita, en
som conscients, però evidentment és un inici que nosaltres
volem veure, volem analitzar com funcionar per ampliar-la en un
futur si és que s’escau i ha de ser necessària. Per altra banda
això jo crec que el que demostra és que aquesta conselleria té
molt d’interès, cosa que no hi havia hagut abans, en el fet que
els  propietaris dels parcs s’impliquin en la cogestió i en la
participació, i a més m’agradaria fer esment al cas de la
signatura del conveni de Mondragó perquè demostra el tarannà
d’aquesta consellera.

Per altra banda el tema de la Direcció General del Litoral, que
em fa esment del programa 514B, d’informatització, ja he dit i he
repetit que donam importància al tema d’informatització dels
ports perquè creim que els ports de la comunitat han d’estar,
han de tenir uns serveis adients per als ciutadans que ens
visiten i per als ciutadans d’aquí i, per tant, el fet
d’informatització permet tota una sèrie d’informació bàsica que
pot tenir una persona que utilitza un vaixell i que vol anar a un
port de la comunitat.

I per altra banda crec que no..., he contestat totes les seves
demandes de partida.

Dir-li, per finalitzar, que les idees i les utopies d’aquesta
consellera i del que representa no han fugit; continuen
exactament igual, però li vull dir una cosa per si no ho sap: la
realitat també és utopia, amb la qual cosa jo crec que vostès
també ho són una mica. Jo crec que haurien d’intentar també
apropar i adonar-se’n que en tema de recursos naturals el que
s’ha de fer és pensar més globalment per entendre que el tema
dels  nostres recursos significa que hi ha d’haver actuacions en
distints àmbits i no d’una sola manera. Per tant jo esper que
aquesta sensibilitat mediambiental sigui realment cada vegada
més gran en el seu partit i tengui més a veure amb les idees i les
utopies d’aquesta consellera i d’aquesta conselleria, que són
realitats flagrants, perquè crec que ho ha demostrat durant un
any, totes les tasques que hem duit endavant. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Demanaria si hi ha alguna demanda
d’usar el torn de rèplica per part dels grups. Un grup vol
intervenir: pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Font té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
alts càrrecs i Sra. Consellera, vostè em parla de les utopies i de
les realitats. No oblidi mai que més d’un 65% del presssupost



484 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 8 de novembre del 2000

 

que vostè maneja és gràcies potser a les utopies d’un Partit
Popular durant setze anys intentant que es depurassin les
aigües d’aquesta comunitat. No ho oblidi mai. És a dir, en tot
cas té en les seves mans més del 65% del pressupost d’uns
utòpics que segurament són mirall a molts de llocs del món,
amb la qual cosa la seva part podrà quedar en el 35%, que
aquest 35% que li queda no l’ha inventat tot vostè: continuen
essent moltes polítiques que es feien abans. Convé, quan un
xerra, que xerri amb una propietat important, perquè està xerrant
segurament de qüestions que ens hem pogut equivocar, però
segons quines són la bandera de la seva conselleria, i vostè ho
ha remarcat quan ha començament el seu plantejament.

També li he de dir que vostè no contesta totalment i
absoluta en el tema d’endeutament. Em parla d’allò de l’Ibasan,
els 2.000 milions de l’Ibanat, o l’Ibaen, perdó; són o no són per
pagar les dessaladores? Li he fet preguntes concretes.

Inversió immaterial. Res de res, no em diu res. Són uns
pressuposts  amb 1.100 i busques de milions d’inversió
immaterial que no ha estat capaç la consellera, i jo ja no tendré
torn de rèplica després, perquè ara em contestarà això, de dir-me
una sola paraula. Ha estat incapaç de dir-me la consellera el per
què dels 2.000 de l’aval que tenen perquè l’Ibaen es pugui
endeutar. 

Les meves preguntes han estat, per aquest grup, concretes.
Li deman: en ports, els 367 milions són tots per a informàtica?,
i em torna a contar que és important allò de la informàtica. Jo ja
ho sé; em contesti si els 367 són o no són tots per a informàtica.
Crec que parl clar, és a dir, no parl espès.

Després, Sra. Consellera, aquí som a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i en aqueixa part d’aquí, d’aquí, Unió
Mallorquina, PSM, Esquerra Unida-Els  Verds, el PSOE, vostès
són un bloc, i aquí hi ha una línia divisòria d’un altre bloc que
és el Partit Popular, però tots allà deçà els altres, i vostès són
responsables  de la política que han fet aquest any passat,
vostès  són responsables de les coses que s’han fet aquest any
passat, des d’Unió Mallorquina, fins a vostè passant per tots
els altres partits, i m’agradaria que li quedàs clar que nosaltres
som l’oposició. Nosaltres no som el Govern de Madrid, eh?, no
ho oblidi, aquest portaveu compleix unes funcions d’oposició
i de control, amb la qual cosa nosaltres podem parlar del que
coneixement públicament, perquè vostè potser coneix moltes
més coses com a govern, perquè a vostè li toca negociar amb
Madrid, a vostè li toca negociar amb Brussel·les, no toca a
aquest grup de diputats, no li toca. Ha de quedar ben clar
perquè arriba un moment que sempre parlam, quan han de dur
alguna cosa de Madrid, que nosaltres ho hem de dur. No, no,
és vostè que ho ha de dur, és vostè que amb la seva habilitat
ho ha de dur. 

Jo l’únic que li dic respecte a Madrid és que si vostè l’any
passat, a una compareixença ja en tema d’aigua, que de
portaveu va actuar el nostre portaveu José María González
Ortea, que ja li va dir: “Què pensa fer, amb el conveni de
Madrid?”, i diu: “Ho hem de pensar”. Consta en el Diari de
Sessions, i va tardar tres mesos a anar a Madrid, o quatre, i hi
va en plena precampanya electoral. Sí, sí, sí... Veig que el Sr.

Rodríguez Perea potser hauria de ser el conseller de l’aigua per
realment poder parlar amb ell, Sr. President.

Amb això, si vostè hagués corregut més aviat no tendria
aquest problema, Sra. Consellera. Vostè en aquest moment sap
que hi ha tres qüestions importants, es va dir l’altre dia,
divendres passat, no fa una setmana, per part del ministre de
Medi Ambient, i jo puc parlar d’això, del que coneixen els
mitjans de comunicació i que potser vostè coneix més perquè
té més papers. Hi ha tres qüestions: Vostè sap que el conveni
de 21.000 milions de pessetes -hi ha tot el tema de sa Costera,
el torrent de Manacor i tot això- està ja en tràmit de Consell de
Ministres; no es preocupin, es firmarà amb el Partit Popular; no
es va durant setze anys amb altres socis del seu govern. I
després  té dues qüestions més damunt la taula, dues qüestions
més: una que és d’enllaços entre distints aqüífers per unes
obres importants; i després a vostè li han dit: “Aquí hi ha les
dessaladores que faria el Govern des de Madrid”, i li han dit: “I
vostè digui quines vol i quines no vol”. En tot cas el que li
demanava la representant d’Unió Mallorquina i el que nosaltres
li hem estat demanant durant molt de temps està damunt la seva
teulada. Vostè digui..., sí, sí, així de clar, i ho coneixen els
mitjans de comunicació. El que passa és que no és una qüestió
clara, i jo aquí no vull ficar el dit dins la nafra. Hi ha
discrepàncies que crec que són lògiques i legítimes en un pacte
en què hi ha cinc partits, i les entenc i les respect, però no ens
les passin a nosaltres, les no coordinacions que, per cert,
m’agradaria que ens contàs quines feines, quins projectes,
quines actuacions han arribat a coordinar amb la Conselleria
d’Obres Públiques i Transports. Ens agradaria saber quins
projectes, perquè estaria bé saber aquestes coordinacions com
han estat.

Després em diu que vostès han fet una cosa important, que
és el Pla de residus sòlids urbans. Bona seria que vostès en un
any no haguessin fet res, eh?, seria preocupant. De totes
formes li diré, eh? La muntanya del fems de Son Reus continua
creixement, així de clar, i en tot cas també no em pot negar en
cap moment que en el pla, que vostès l’han modificat, hi ha
moltes coses que també en tema de reciclatge havia posat en
marxa el Partit Popular, dins el pla, escrit; d’acord que no ho
havia aprovat. Ho dic perquè si no seria injust que totes les
medalles de reciclatge fossin per a vostès, perquè vostès
mateixos saben que és mentida, que siguin totes seves perquè
el pla hi era, allà, no estava acabat.

I una altra qüestió que crec que també convendria aclarir. Jo
no li he demanat que em parlàs massa de si la Conselleria
d’Agricultura, projectes d’aigua de depuració... Jo li he
demanat quants de milions i quina partida té vostè per a
reutilització d’aigües. Tots ja sabem dels 700 milions que hi
havia enguany del conveni que no es varen presentar els
projectes, del protocol dels 13.000 milions firmats, i aquests hi
eren, al pressupost de l’Estat de l’any passat, hi eren i no s’han
gastat, i potser ja estan en un moment que els han presentat i
els  executaran, perquè jo estic convençut que no els perdran,
els doblers, convençut que no els perdran. Jo li deman: en els
pressuposts  d’enguany, quins doblers, quina partida empren
vostès per a reutilització d’aigua?
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Després una altra qüestió. Sra. Consellera, jo li he demanat
clarament, vostè m’ha contestat el tema de l’Ibasan, m’ha
contestat el tema de la partida del capítol 7 de famílies i
institucions, que li ho agraesc, m’ha contestat les ajudes a
propietaris  de parcs dient que ha creat una partida petita. Quina
partida?, quants de doblers?, que no ho ha dit. Pot ser ho volia
dir i no ho dit, veig que no; i m’ha contestat allò dels incendis,
correcte. No m’ha contestat, Sra. Consellera, en el programa
533D, de terrenys i béns naturals, 64 milions, per a què són?
Programa 443A, terrenys i béns naturals, 25 milions de
pessetes, per a què són? Ho dic perquè, això, ho han posat
vostès, jo tenc la seva còpia. I m’agradaria que em contestàs
aquestes coses.

I vaig acabant, Sr. President, perquè supòs que em queda
molt poc temps. Vostè ha parlat de sòls contaminants, que
començaran a actuar en tema de sòls contaminants, i ha
anunciat el tema el tema de s’Arenal. M’agradaria saber si la
partida del programa 443B, de qualitat ambiental, control i
contaminació, a la partida d’inversions, 64, de despeses en
inversió de caràcter immaterial, aquests 60.942.875, que trob que
és una dada molt concreta, si això han de ser estudis pareix que
ja estan encarregats, els estudis, saben què pugen ja els
estudis, pareix, no dic que ho siguin, eh? Sí que els garantesc
que dels 1.100 milions de pessetes aquest grup farà un
seguiment total i absolut. Això els ho garantesc, perquè jo ja no
podré replicar, després, a la inversió immaterial que ara em
contestarà la consellera. Si això és per allò que m’ha dit de
s’Arenal, de descontaminació, i a veure si també pensa fer
alguna cosa a altres zones en tema de nitrats. Ho dic perquè a
segons quines zones ja no importa fer estudis, sinó que els
estudis ja sé que el senyor director general les té, i veure que,
potser, ja passar d’estudis d’inversió immaterial podríem passar
a inversió material, de com fer un millor ús, potser, per part de
tota una sèrie de comunitats d’habitants de segons quin tipus
de productes.

I una cosa que a mi m’agradaria que quedàs clara, Sra.
Consellera. Pla hidrològic. Vostè ha reconegut aquí que és un
pla hidrològic nascut del consens del Parlament balear, ho ha
dit la consellera, i és un pla hidrològic que va tenir molt de
consens; és un pla hidrològic que es va dur endavant el temps
que governava el Partit Popular i vostè ha reconegut que es va
aprovar l’any 99, amb la qual cosa es va aprovar l’any passat.
L’any passat hi va haver eleccions generals. El Pla hidrològic
vostè sap que s’aprovarà, i vostè, com vostè em demana, a mi,
que sigui llarg de mires, gran de mires, que ho vegi tot d’una
forma més globalitzada, tot el tema mediambiental, jo també li
deman que ho miri. Què fa el ministre de Medi Ambient en
aquest moment? S’intenta aprovar un pla hidrològic nacional
que fa més de cent anys que s’ha volgut aprovar, i vostè, en tot
cas, té un pla hidrològic presentat de consens que va dur
endavant el Partit Popular que va un anyet, un anyet, que vostè
sap que és a la taula..., no sé com es diu exactament si és la
Comissió de l’Aigua o la Mesa de l’Aigua, allà on realment està
la fase prèvia perquè després s’aprovi, i vostè tendrà aprovat
el Pla hidrològic de Balears, i no es preocupi, el tendrà
segurament molt més aviat que el temps que vostè ha tardat a

fer segons quines rectificacions que duen als ciutadans de
Balears un endeutament com són les dessaladores mòbils. 

S’enfadi o no s’enfadi això és així. Si vostè no s’hagués
barallat amb el seu president de govern i hagués pres decisions
abans, segurament hi hauria situacions que estarien arreglades,
amb la qual cosa, Sra. Consellera, com pot suposar, presentarem
una esmena a la totalitat al seu pressupost i, per altra part, com
que suposam que serà rebutjada, intentarem des de la feina com
a diputats i diputades del Partit Popular fer suggeriments, i
totes aquestes preguntes  que jo li he fet concretes, que quatre
me les ha contestades, cinc no me les ha contestades, són
únicament i exclusiva per intentar millorar els seus
pressupostos i intentar col·laborar perquè realment la política
que vostè ha de desenvolupar sigui millor per als ciutadans de
Balears. No dubti el que li he dit primer de tot: més del 65% del
pressupost que vostè maneja en tema de depuració d’aigües,
és de la utopia de les dones i els homes del Partit Popular.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica i per tancar, té la
paraula la consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, en primer lloc vull demanar disculpes al Sr. Diputat
Jaume Font perquè efectivament no he respost un seguit de
preguntes  seves, i no ha estat perquè no volgués, sinó per
l’allau de preguntes que tenia; per ventura aquestes les he
botat, però ara, en torn per tancar, sí que les contestaré totes i
cada una i intentaré fer-ho de la millor manera possible.

En segon lloc jo sí que vull dir al representant portaveu del
Grup Parlamentari del Partit Popular que, efectivament, tanta
sort que hi ha hagut utopies i que realment a través de la utopia
s’ha fet una important despesa en temes de depuració. Sí això
és per la utopia valgui la utopia i cada vegada n’hi hauria
d’haver més, sobretot dins el seu grup polític, cosa que jo li
aplaudesc. 

Dir també que el tema de depuració mai, per part d’aquesta
consellera i per part d’aquesta conselleria no hem dit, i a més
ara aprofit per dir-ho o per tornar-ho a dir, que evidentment
l’anterior govern va fer una aposta important pel tema de
depuració; és gairebé de les úniques coses, però no la fer
malament, aquesta. Per tant jo mai no ho he dit i, de fet, li
record, Sr. Jaume Font, que jo he dit que 8.000 de 29 milions de
la Conselleria de Medi Ambient van a la Direcció General de
Recursos Hídrics i que la major part, però, encara pagam els
préstecs del que es va fer, però també vull dir molt clarament
que en tema de depuració, i ho vull tornar a repetir també molt
clar, és que precisament el que es va prioritzar va ser fer
depuradores, però es va deixar de banda el tema del
manteniment. Jo crec que això és una qüestió que precisament
no hi ha informes que així ho diuen, i precisament jo crec que és
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un tema que s’ha de restituir i que és absolutament necessari
fer per les raons que ja he explicat anteriorment.

Per una altra banda també és evident que hi havia tota una
sèrie de milions, 1.500 o 2.000 milions que arribaven d’Europa
i que a partir d’ara no arriben, i per tant no hi són, i jo crec que
el tema de depuració és una gran aposta important que va
iniciar el Partit Popular, però que evidentment s’hi ha de fer
moltíssima més feina, i en aquest sentit estic convençuda, com
veig, que la utopia ens unirà en aquest cas.

En segon lloc, i ja entrant en altres temes previs al tema de
l’aigua perquè sempre el tema de l’aigua és un tema que dóna
per a molt, li he de dir que pel que fa a preguntes concretes que
no havia contestat abans, concretament és allò que és la partida
443B, que hi ha els  60 milions que vostè em demanava, que és
de la Direcció General de Residus; idò precisament hi ha els
programes d’agendes 21, el Fòrum de sostenibilitat de les Illes
Balears que li he explicat, i el programa Ecotur, que tot això està
dins aquest programa i tot és inversió immaterial, perquè
nosaltres hem assumit com a conselleria precisament dur
endavant, i ja ho he dit, amb pressupost propi tot el que era la
tasca que s’estava fent tan important en el que era millorar la
gestió ambiental i, per tant, incentivar més els ajuntaments
perquè intentassin fer una tasca important en la recerca
d’indicadors mediambientals per millorar l’actuació com a
ajuntaments. Per altra banda esper que l’Ajuntament de sa
Pobla s’hi apunti.

També dir que respecte als sòls contaminants, contaminats,
perdó, hi ha 117 milions en capítol 6 i que és evident que
nosaltres hem hagut de posar en marxa tot un tema referent a
això, que vostè coneix molt bé l’Administració, no és fàcil, i el
que hem fet durant aquest any ha estat posar en marxa totes les
bases precisament perquè es pogués fer una actuació com cal.
Primer de tot es té un inventari clar del que són aquests sòls
contaminats a les illes, que ja vàrem donar a conèixer en el seu
moment; per altra banda es fa una feina important de veure
quines són les actuacions prioritàries que hi pot haver, i
precisament una actuació prioritària que volem fer dins l’any
2001 és precisament el tema de la Platja de Palma a causa, com
vostè coneix també, hi ha el tema de ses Cadenes, hi ha tot un
seguit  de temes importants que, a més, també he de dir que hem
fet perquè hi ha hagut..., o feim en col·laboració, esperam fer en
col·laboració amb l’Ajuntament de Palma perquè hi va haver
una proposta d’un dels regidors, precisament fent esment a la
importància d’haver d’actuar en aquesta zona de la Platja de
Palma. Està clar que si podem actuar a altres indrets així ho
farem, però creim que és iniciar un camí que no existia i hem
obert una porta que jo crec que és importantíssima en aquestes
illes.

Respecte... Per no deixar-me res, respecte al Pla de residus,
jo no vull allargar-me massa perquè crec que del tema de
residus, almanco a l’anterior legislatura, se’n va parlar tant que
en aquesta no se’n parla gaire. De totes maneres, com vostè diu
i hi estic d’acord, els residus augmenten, està clar. Augmenten
però també està clar que d’una vegada s’ha desbloquejat un
tema que no es va poder desbloquejar amb l’anterior govern i
era tenir un pla de residus que apostàs no únicament per la

incineració, sinó que apostàs pel que era la reducció, el
reciclatge i la reutilització, i  això és gràcies a aquest govern, no
és gràcies a l’anterior per molts d’estudis que hi pugui haver,
i això, maldament no li caigui molt bé és així, perquè si no ho
haguessin pogut fer vostès fa dos o tres anys, la qual cosa les
haguéssim agraït  molt, crec que totes les forces que estam en
el Parlament i la ciutadania en general, sobretot de Mallorca.

Entrant ja dins el que és el tema també que vostè em diu
d’espais naturals, que no li he contestat sobre quines eren les
partides o el 553D. Li he de dir que el 553D són obres en espais
naturals i espais naturals. Que el..., si no m’ho deix tot, el 533B
és planificació forestal, que inclou viver de plantes, torres de
vigilància, (...) agrícoles, àrees recreatives, prevenció d’incendis
i recursos forestals, i..., crec que no me n’ha demanat pus, del
tema d’espais naturals, crec que no me n’ha demanat pus.

(Intervenció innoïble)

No n’he endevinada cap? Em sap...

(Intervenció innoïble)

Idò li he dit, 553D... Ah!, 533B...

Bé, tal com li he dit i per no allargar tampoc massa, són
obres en espais naturals i espais  naturals. També li he de dir,
perquè no li he contestat directament a vostè però sí que li
havia contestat a la representant d’Unió Mallorquina,
precisament els doblers que hi ha per a adquisició de nous
espais naturals, idò evidentment encara no hem pres una
decisió ni tenim un espai concret, no tenim ja una planificació
feta de quins espais seran. Senzillament tenim moltíssimes
propostes, s’han d’estudiar en funció de les necessitats i
prioritats que considerem tenint en compte que, a més, volem
actuar en cada una i totes les quatre illes que conformen aquest
arxipèlag.

Per altra banda, ja entrant dins el que és també el tema de
ports, que no li havia contestat, efectivament, tal com pot veure
a la pàgina 56 d’allò que li hem presentat, 367 milions són
d’obra nova a port i, concretament, per a informatització de
ports són 54 milions de pessetes.

I ja entrant en el tema, per exemple, dels projectes que tenim
en coordinació amb altres conselleries i concretament amb
Obres Públiques també ja ho havia explicat al representant del
Partit Socialista i li he de tornar a dir que, concretament,
nosaltres tenim -i així va ser aprovat per Consell de Govern- una
comissió de coordinació entre les dues conselleries,
concretament amb  la Direcció General de Mobilitat i la Direcció
General de Transports, per dur endavant la planificació del Pla
de transports, i concretament nosaltres feim dos capítols, que
són diagnòstic, objectius i estratègies de sostenibilitat del
transport a les Illes Balears, i un pla de vials no motoritzats. A
més tenim també un grup de feina, concretament entre la
Direcció General de Residus, la Direcció General d’Habitatge i
la Direcció General d’Energia per a habitatges sostenibles i, per
tant, com he dit també i he explicat, cercar un grup de feina per
intentar cercar mesures per millorar el que és dur endavant el fet
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de fer habitatges o edificis en aquesta comunitat que siguin
més sostenibles des d’un principi.

Ja entrant dins el tema de l’aigua, que és el tema més ample,
diríem, voldria fer esment a un seguit de qüestions perquè crec
que totes elles són importants. En primer lloc, el tema d’Ibaen
jo li he dir, i crec que ho coneix també el Partit Popular, és
precisament que vàrem signar un conveni amb els distints
ajuntaments de la Badia de Palma pel tema de les unitats
modulars de dessalació. Aquest conveni crec que és prou
conegut, per tant no crec que hagi de fer aquí més esment que
això i, per tant, dins aquest conveni hi havia el pagament de
l‘aigua per part d’aquests ajuntaments que conformava també
l’amortització de préstec, amb  la qual cosa Ibaen no fa..., fa una
aportació inicial, evidentment hi ha uns milions a fons perdut,
però hi ha aquest conveni enmig i, a més, li he de dir, que supòs
que també vostès ho coneixement molt bé, les unitats modulars
de dessalació podien ser pagades pel Ministeri de Medi
Ambient perfectament, perquè el proveïment d’aigua a la zona
de la Badia de Palma està declarat d’interès general des de l’any
94, si l’Ibaen s’endeuta és perquè el Sr. Matas no vol
solucionar el problema de l’aigua, només el vol solucionar a la
seva i exclusiva i única manera, però no li va bé la manera com
el vol solucionar el Govern de les Illes Balears, i per tant no vol
-i ho ha dit ben clar- no vol finançar unes unitats modulars de
dessalació que ho hagués pogut fer, si ho hagués volgut,
perquè l’interès general estava creat, i això ho sap perfectament
vostè, des de l’any 94 per l’anterior sequera que ja existia.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, li demanaria que anàs acabant, si pot ser.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Ja sé... Perdonin, que sé que estan molt cansats, però el
tema supòs que és...

Bé, respecte al fet que sembla ser que el Partit Popular de les
Illes Balears té molt clar tot el tema de l’aigua, cosa que jo
agraesc i ens aniria molt bé que el ministre ho tengués tan clar
com el Sr. Jaume Font; jo crec que això seria una gran cosa per
a aquestes illes i, sobretot, li he de dir una cosa molt clara, Sr.
Jaume Font i Grup Parlamentari del Partit Popular: qui té les
competències hídriques és la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és el Govern qui ha de dir quines són les prioritats, què
vol i què necessita, i nosaltres les hem dit, aquestes prioritats.
L’únic que passa, l’únic problema és que la pilota és a la seva
teulada: no sabem què han de fer per posar problemes a aquest
pacte de progrés i estan disposats a fer el que sigui, qualsevol
cosa, fins i tot dient que l’únic que tenen per donar són
dessaladores. Jo crec que ja fa riure, tanta dessaladora, jo crec
que ja fa riure. 

Jo crec que el que s’ha de fer és, des d’un govern de les...,
perdó, des d’un govern espanyol, que és un país important, i
en un moment en què jo he dit que avui en dia no entén ningú
que no s’entengui l’aigua, o la gestió de l’aigua, d’una manera
integral, anem a ser seriosos, anem a ser responsables i anem a
fer una política integral amb el tema de l’aigua. Primer de tot
aprovem el Pla hidrològic, que li record que el Pla hidrològic de
les Illes Balears és l’únic que queda de tot l’Estat espanyol per
aprovar, és a dir, dels petits, em referesc als de comunitats. El
Pla hidrològic d’Espanya, bé, vostè sap perfectament que té
molts de problemes i precisament una de les propostes que feia
el ministre era que després de dessalació, les prioritats que
nosaltres havíem plantejat, com per exemple unir les dues
dessaladores d’Eivissa, per posar un exemple, això, aquesta
canonada de connexió la posaria al Pla hidrològic espanyol,
quan realment vostè diu que fa 100 anys, i no sé si n’estarem
100 més que s’aprovi, la qual cosa vol dir que no hi ha intenció
de dur endavant aquestes prioritats que s’han dit d’una manera
molt clara, molt clara i, a més, jo crec que està prou escrita i
prou feta i, en cavi la resta sí que és fum i només voler posar
problemes. Per tant, jo crec que vostès, el Partit  Popular el que
ha de voler és tenir el paper que ha de tenir, cadascú té el seu
a aquesta comunitat i deixar que el Govern que és legítim, sigui
quin sigui, ja veurem què passa d’aquí a dos anys, que pugui
governar i sigui el que pugui decidir quines són les seves
prioritats que les ha dit i les té molt clares, i no precisament  des
de Madrid posar problemes, perquè crec que això no millora ni
dóna solucions als problemes dels ciutadans d’aquestes Illes
Balears. I aquest govern i aquesta conselleria sí que volen
donar solucions, però a curt, a mig i a llarg termini, i sap que té
a les seves mans un recurs tan important com és l’aigua i, per
tant, per això, ho vol fer de manera ben feta.

I ja per acabar, perquè crec que no importa ja continuar, a
més crec que ja estan molt cansats tots els diputats, dir que jo
crec que vostè, Sr. Font, dir que jo no vaig córrer prou, la
veritat és que després d’esperar que correguessin vostès no sé
quants d’anys, i resulta que no han fet quasi res, i ara dir-me
que perquè un mes o dos, per un tema absolutament mediàtic,
jo li vull dir que, francament, crec que hi ha d’haver una mica de
claredat amb això. Li vull recordar que precisament, precisament
Emaya, un mes abans de dir que era absolutament necessari fer
una dessaladora o augmentar la dessalació a Palma, deia que no
volia més que una quantitat mínima de la dessaladora que ja
existia de Palma, per tant, si hem de ser seriosos, hem de ser
seriosos tots, i hem de fer la via que pertoca, però l’hem de fer,
i sobretot jo crec que vostès han anat sempre molt a poc a poc,
i ara no sé per què volen que tothom vagi tan aviat.

I finalment, només dir que, respecte de tot el tema d’aigua,
jo estic convençuda i esper que, a més, facem pinya amb un
parell de temes molt clar amb els quals estam d’acord, estam
d’acord amb el Pla hidrològic, estam d’acord amb el conveni i,
per tant, jo crec que aquestes dues coses són les dues coses
que s’han de demanar i sobretot demanar que la sobirania del
Govern d’aquestes illes pugui ser la que és, que és la que
governa i, per tant, pugui decidir quines prioritats té. I les
prioritats són moltes. Són depurar, gestió de la demanda,
alguna dessaladora, alguna ampliació, connexions i totes
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aquestes  coses són les prioritats que pot tenir aquesta
conselleria i aquest govern.

Bé, moltes de gràcies i don per tancada la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença, només ens queda agrair la presència de l’Hble.
Consellera de Medi Ambient i dels alts càrrecs que
l’acompanyen i donar per tancat aquest debat i aixecar la
sessió. Molt bona nit a tothom.
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