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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, alts càrrecs que l’acompanyen, bones
tardes. Anam a començar 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 2002.
En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sr. President. Margalida Capó en substitució de Cristòfol
Huguet.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Maria Lluïsa Dubón en substitució del Sr. Fernández Terrés.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí. Vicent Tur en substitució de Josep Marí i Ribas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, José María González por D. Jaime Font.

EL SR. PRESIDENT:

Abans d’entrar al tema del dia d’avui, els vull llegir un escrit
del Conseller de President al President del Parlament, que fa
referència a un escrit del Conseller d’Interior. I diu: “Amb motiu
de l’adversa previsió meteorològica prevista per a aquests dies
a les Illes Balears i essent jo el responsable dels serveis
d’emergències del Govern de les Illes Balears, i davant
l’imminent constitució del Centre de Coordinació Operativa,
CECOP, solAlicit l’ajornament de la compareixença de
pressuposts prevista per a demà dijous, 15 de novembre, i
deman l’ajornament per al dia 22 de novembre, a les 10.00
hores.”

Ho dic per als membres de la comissió, que sàpiguen que la
darrera comissió que s’havia de fer demà, a les sis i mitja, de
moment queda suspesa. Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Consellera de Medi Ambient,
Sra. Margalida Rosselló i Pons, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Gene rals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Passam a tractar la compareixença de l’Hble. Consellera de
Medi Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons, per tal d’explicar
els pressuposts de la seva conselleria. La Sra. Consellera ve
acompanyada dels alts càrrecs següents: Secretària General
Tècnica, Joana Campomar; Director General de Recursos
Hídrics, Josep Antoni Rodríguez; Director General de Litoral,
Onofre Rullán; Director General de Residus, Nicolau Barceló;
Director General de Mobilitat, Salvador Miralles; Director

General de Biodiversitat, José Manuel Gómez; Gerent de
l’IBAEN, Miguel Dolores; Gerent de l’IBANAT, Rosa Bris;
Gerent de l’IBASAN, Joan Mateu Horrach.

Per informar sobre el tema, té la paraula l’Hble. Consellera de
Medi Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Intentaré ser breu, perquè el President de la taula
m’ha dit que les persones que s’han de traslladar a Eivissa,
Formentera i Menorca, sabent com està el tema de la qüestió del
t emps, intentarem fer el màxim de via, si més no, però ja sabeu
que aquests pressuposts són força importants perquè duri un
temps que, com dic, abreujaré al màxim.

Dit això, el pressupost de la Conselleria de Medi Ambient
per a l’any 2002 s’ha incrementat respecte del 2001 en un 13'6%,
ja que s’ha passat de 13.207 milions 15.000. Aquest increment
de 1.793 milions destaca especialment al capítol 7, que
augmenta un 20'8%, passant de 5.279 milions en el 2001 a 6.378.
Aquests 1.900 milions d’augment permetran dur endavant
diferents actuacions en la política de la Conselleria de Medi
Ambient. Vull destacar però l’augment dels 213 milions del
capítol 1, així com els 234 milions del capítol 4, que ens
permetran dur endavant actuacions bàsiques en les
competències de la conselleria, sobretot en l’aposta per millorar
la gestió dels espais naturals.

Una de les millors inversions d’una administració ambiental
és invertir en personal, el qual és indispensable per a la
vigilància, manteniment i gestió del medi ambient. Aquest
pressupost, malgrat no sigui 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 inversió en protecció i conservació
dels espais naturals.

En relació als projectes prevists per la Conselleria de Medi
Ambient per a l’any 2002, tal com s’expressa amb números al
pressupost, s’ha d’indicar que es fa una clara aposta per
millorar en qualitat i quantitat les competències de totes les
direccions generals, però més especialment de la Direcció
General de Biodiversitat, la qual dedica a inversions un total de
940 milions, als quals s’hi ha d’afegir també la millora de
l’Institut Balear de la Natura, IBANAT.

Els pressuposts de la Direcció General de Biodiversitat es
fonamenten principalment en refermar la nova política de
protecció efectiva d’una part del nostre territori millor
conservat. Es tracta de potenciar la preservació dels nostres
espais naturals, més valuoses amb una gestió de promoció i
foment públic i una compatibilització al desenvolupament social
i econòmic dels agents privats que han possibilitat la
conservació d’aquesta part del territori.
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L’increment en l’assignació a la política d’espais naturals
protegits és ben significativa i haurà de tendir a l’alça en el
futur per tal de garantir una conservació durable en la generació
de rendes que financiïn aquesta preservació. En la mateixa línia,
des d’una concepció transversal, es tracta de concentrar
esforços en reservar la nostra riquesa forestal en base al seu
valor integral. També es pretén mantenir la inversió en mitjans
d’extinció d’incendis forestals encetada en la present
legislatura, juntament amb un increment de la tasca preventiva
i fitosanitària que permet situar el nivell inversor dins els
marges del tercer Pla general contra incendis forestals de la
comunitat autònoma.

Es continua també la política de gestió integral de l’aigua
prioritzant el programa gestió en la demanda, per tal de
conscienciar la població en l’ús racional del recurs i estendre
una nova cultura de l’aigua, tot fomentant l’estalvi, la
reutilització i la bona gestió, sense perdre la qualitat de vida.
També s’aposta per millorar les actuacions en depuració,
progressant en depuració terciària, però sobretot millorant el
manteniment de les depuradores amb uns 285 milions de
pessetes, el que suposa un 10% d’increment respecte de l’any
anterior. Un altre aspecte serien les millores ambientals, com la
introducció d’energies renovables o les mesures d’eficiència
energètica en aquestes noves instalAlacions.

La Direcció General de Residus i Energies Renovables dóna
un impuls important a l’àrea de qualitat i assessoria ambiental.
Es tracta d’anar obrint camí en una de les vessants que han de
guanyar més terreny a la futura administració ambiental.
L’aplicació de sistemes de gestió ambiental en tots els sectors
de l’activitat econòmica, en particular les instal Alacions
turístiques, però també la pròpia administració; la creixent
importància de la informació i els debats ambientals i la
planificació, mitjançant processos d’Agenda Local 21; així com
els preparatius per a una administració ambiental que exerceixi
les seves funcions en aplicació de la llei sobre control integrat
de la contaminació, transposició de la Directiva coneguda com
a IPCC. Tot això plegat ens indica que cal anar ampliant els
recursos d’aquesta àrea any a any.

A l’any 2002, 10 anys després de la cimera de Río cal, a més,
reflexionar sobre el conjunt de les polítiques ambientals i la
seva orientació cap a la sostenibilitat. Per això se celebrarà el
Fòrum per a la sostenibilitat de les Illes Balears, una iniciativa
de presentació i debat de la realitat ambiental de les nostres
illes.

Després d’haver fet esment d’aquests projectes entraré a
l’especificitat pressupostària de cada una d’aquestes polítiques
i per tant d’aquestes direccions generals.

Respecte de la Direcció General de Litoral he de destacar
l’augment que té respecte de l’any 2000 i de l’any 2001, ja que
dins del capítol 6 és d’un 11'5%, ja que ha passat de 715 milions
a 797, distribuïts en tres programes que vostès ja coneixen
d’anteriors compareixences meves respecte d’aquests
pressuposts. Les actuacions en ordenació del litoral, programa
514A, és manté el pressupost d’aquest programa, dels 58
milions 16 milions es destinen a seguir amb l’elaboració de

plans d’ordenació del litoral, a la inspecció d’emissaris; i 33 van
dedicats a iniciar la primera fase d’un programa LIVE, aprovat
dins l’any 2001, denominat LIVE Posidònia, que persegueix la
protecció de les praderies de posidònia responsables de
producció de l’arena de les platges de les nostres illes,
mitjançant l’ordenació dels fondeigs, entre d’altres mesures.

Dins el programa d’administració i plans ambientals, es
dediquen 22 milions al funcionament de la Comissió Balear de
Medi Ambient i a la difusió de la informació ambiental cap als
ajuntaments i als equips redactors d’estudis d’impacte
ambiental.

En el programa de gestió d’instalAlacions portuàries,
l’augment és d’un 16'7%, passant de 614 milions a 716. Cal
destacar l’inici d’un programa Interrec, amb cofinançament
europeu, denominat Ports Nets, en el qual es preveu una gestió
mediambiental de les instalAlacions portuàries. També es
continua l’elaboració dels plans d’usos de ports, que ja es va
iniciar els dos anys enrera i precisament, en execució
d’aquestes previsions dels plans d’usos dels ports que s’han
anat elaborant, es pressuposten 530 milions amb diferents
obres, d’entre les quals destaquen les inversions en el Port de
Sóller, a Sant Antoni i a Ciutadella.

Pel que fa a la Direcció General de Residus i Energies
Renovables he de dir que durant l’any 2001 i respecte d’un
programa que duim endavant, referit a la contaminació
atmosfèrica, hem passat de gestionar una cabina de control de
la qualitat de l’aire a gestionar-ne tres. Per primera vegada
podrem disposar de dades pròpies sobre la qualitat de l’aire a
cada una de les illes. El pressupost total per a aquestes
actuacions és de 18.750.000 pessetes. La intenció per a anys
posteriors és de seguir ampliant la xarxa amb cabines fixes a
Menorca i a Eivissa. Per altra banda, disposam d’una partida de
22 milions de pessetes amb la finalitat d’elaborar el Pla balear de
protecció del clima, programa 443C, de gestió de residus i
contaminació atmosfèrica, tal com va demanar aquest Parlament
al Govern i es va aprovar al Consell de Govern. A finals
d’enguany el Govern disposarà d’un primer treball de variació
del clima a les Balears durant els propers 50 anys.

En relació als blocs d’actuacions a sòls contaminats, el més
destacable és que durant el primer trimestre de l’any 2002
s’haurà acabat la doble tasca començada enguany. Per una
banda, s’haurà realitzat la caracterització de 25 emplaçaments
potencialment contaminats de Balears, i per l’altra, disposarem
dels projectes de restauració de 80 pedreres i abocadors de la
zona de s’Arenal i Platja de Palma. La previsió pressupostària
per a l’any 2002 destina en total 95 milions de pessetes a
actuacions que es puguin derivar dels treballs esmentats i, en
particular, a (...), si fos necessari que la Conselleria de Medi
Ambient hagi de procedir a l’execució subsidiària. També volem
iniciar la colAlaboració amb ajuntaments i consells per impulsar
la restauració de pedreres inactives paisatgísticament
significatives.

Pel que fa a residus, he de dir que el compromís polític de
redactar una llei de residus de les Illes Balears està parcialment
complert; disposam ja d’un esborrany molt avançat
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d’avantprojecte de llei. No és evidentment un tema
pressupostari, però ho volia anunciar en aquesta comissió. Com
vostès saben, el Govern té la competència de planificar els
residus catalogats com a perillosos i de gestionar aquells que,
per deficiències en la gestió privada, cregui que subsidiàriament
ha de gestionar. Durant l’any 2002 enllestirem la planificació en
residus, competència del Govern; veurà la llum, per tant, el
programa de Deixalleries de les Balears i el Pla director sectorial
de residus perillosos. Això ens permetrà anar més enllà de les
iniciatives actuals, enguany ha resultat prematur adquirir uns
terrenys a l’àrea de gestió integrada de residus de Son Reus,
però això es farà durant el 2002 i es redactaran els projectes
d’una estació de transferència de residus perillosos cap a
destins de tractament a la península.

Pressupostàriament, el més destacat a l’apartat de residus
per al 2002 és, en primer lloc, la partida assignada, el compromís
del Govern amb el Consell de Mallorca per al finançament de les
infraestructures previstes en el Pla de residus urbans de
Mallorca, 327 milions de pessetes, al capítol 7 del programa
443C de gestió de residus. En segon lloc, es dedicaran 62
milions a la construcció d’una deixalleria al municipi de Marratxí
per al qual es preveu cofinançament europeu, i 27'2 milions de
pessetes en gestió pròpia dels residus perillosos al capítol 6 del
programa 443C.

Quant a iniciatives de minimització de residus i
conscienciació ciutadana, hi ha uns 70 milions de pessetes per
seguir endavant amb l’Oficina de reducció de residus i per a
campanyes puntuals i genèriques.

Pel que fa a energies renovables, he de dir que es preveu la
unificació, l’any 2002, de les competències en matèria d’energia
en el si del Govern. Per tant, l’aparent disminució del
pressupost destinat al foment de les energies renovables a la
Conselleria de Medi Ambient, es compensa amb l’increment
d’iniciatives i de pressupost a la Conselleria d’Innovació i
Energia. El compromís del Govern és el compliment dels
objectius del Pla energètic, a fi d’aconseguir un millor ús dels
recursos disponibles.

Pel que fa a la qualitat i assessoria ambiental, hi ha un
increment del 126% del pressupost respecte de l’any 2001. El
destí d’aquests recursos és l’impuls de les Agendes Locals 21
a les quatre illes; la conselleria té a disposició dels ajuntaments
un important equip multidisciplinar per ajudar a tots els
municipis que vulguin dur endavant el procés d’una Agenda
21, es dóna així compliment al que diuen les Directrius
d’Ordenació del Territori vigents. En segon lloc, el programa
Ecotur InstalAlacions, que segueix sumant instalAlacions que
apliquen sistemes de gestió ambiental i mitjançant el qual
s’editaran nous recursos informatius i es donaran més ajudes
a les instal Alacions turístiques que acabin aquesta
implementació. En tercer lloc, dins l’any 2001 s’ha realitzat una
ecoauditoria a la pròpia Conselleria de Medi Ambient i s’hauran
de dur a la pràctica les recomanacions que aquesta conté
perquè l’administració ambiental sigui el primer exemple de
totes aquestes propostes que nosaltres feim a nivell més ample
i més global. En quart lloc, una iniciativa en marxa, hem cercat
i trobat altres regions de la Unió Europea per compartir un

interrec de creació d’un punt d’informació ambiental, i dins
l’any 2002, 20 milions del pressupost d’aquesta àrea és
destinaran a obrir un lloc d’atenció a la ciutadania sobre medi
ambient. I en cinquè lloc, durant l’any 2002, tendrà lloc el Fòrum
per a la sostenibilitat de les Illes Balears, al qual hi hem destinat
16 milions de pessetes.

Respecte a la Direcció General de Mobilitat i Educació
Ambiental, el pressupost global d’aquesta direcció general ha
minvat, essent el programa de mobilitat el que presenta la major
disminució, passant de 68 milions a 38 milions. Durant l’any
2001 ja s’han realitzat gran part de les actuacions relatives a
l’elaboració del Pla de vials no motoritzats i a la realització del
diagnòstic Objectius i estratègies de sostenibilitat del transport
que constitueixen l’aportació de la Conselleria de Medi
Ambient al Pla director sectorial de transport de les Illes
Balears. Les actuacions a desenvolupar durant el 2002
representaren menys despesa en el capítol 6 d’inversió i
reforçarà les actuacions específiques, com ara el Pla de
moderació de trànsit local a Artà.

En el programa d’educació ambiental, que és transversal a
tota la Conselleria de Medi Ambient, es dediquen 50 milions a
inversió en capítol 6 i 65 milions a capítol 7. Dins el projecte de
comunicació, formació i educació ambiental, amb unes
despeses previstes de 50 milions, tenim com a eixos
fonamentals d’actuació els següents: primer, creació,
recuperació i colAlaboració d’instalAlacions d’interpretació i
educació ambiental, com per exemple Aubarca i es Verger, entre
d’altres, però a cada una de les illes. En segon lloc, realització
de campanyes d’educació ambiental sobre temàtiques
transversals de la Conselleria de Medi Ambient, com per
exemple el suport a la campanya d’aigua i a campanyes de
conscienciació que acompanyaran projectes europeus, com el
de Ports Nets. En tercer lloc, realitzar les fases finals de
l’Estratègia balear d’educació ambiental i mantenir el
funcionament del Fòrum d’educació ambiental a les Illes
Balears, perquè sigui el marc social idoni per a les actuacions
intersectorials que han de marcar les finalitats de l’educació
ambiental.

Al programa d’educació ambiental, amb els 65 milions del
capítol 7, es preveu realitzar, en primer lloc, el suport a la línia
d’ajudes de l’Ordre de 22 de gener del 2001, per la qual
s’estableix un règim de subvencions per a activitats d’educació
ambiental a les Illes Balears i a favor d’entitats sense ànim de
lucre; i en segon lloc, es reforçarà l’equip d’educadors
ambientals, passant a 7 educadors a Mallorca, 2 a Menorca i 2
a Eivissa i Formentera.

Dins el programa de mobilitat, es dediquen 30 milions i 8
milions a línies de subvenció per a ajuntaments destinades per
a capítol 7, i les actuacions previstes són: escometre accions
específiques de línies d’actuacions que es determinen al
Diagnòstic Objectius i Estratègies de Sostenibilitat dels
Transports a les Illes Balears, que serien accions concretes del
Pla de vials no motoritzats, com senyalització de camins rurals
públics; redacció de projectes tècnics d’execució per a
Menorca, Eivissa i Formentera i adquisició i instalAlació
d’aparcaments idonis per a bicicletes.
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Respecte a la Direcció General de Biodiversitat, en aquesta
direcció general, com he dit ja en el principi, es produeix un
augment de quasi un 18% en el sumatori dels capítols 4, 6 i 7
que s’invertiran bàsicament en augmentar el pressupost de
gestió de parcs naturals. El capítol 4 augmenta 170 milions que,
bàsicament, es dedicaran a la contractació de personal,
prioritzant el que treballarà als nous parcs. Respecte a les
actuacions a du a terme, la direcció general, amb l’objectiu clar
de millorar la gestió i la protecció de la nostra biodiversitat, les
tasques a realitzar són: planificació i gestió sostenible dels
sistemes forestals de la comunitat autònoma. Per a la
Conselleria de Medi Ambient constitueix un eix fonamental de
la seva política la conservació dels recursos naturals,
l’establiment d’un model de planificació i gestió sostenible per
al conjunt de les àrees forestals i boscs autòctons d’aquestes
illes.

Per això, des de la Direcció General de Biodiversitat, s’ha
pressupostat la part que executarà l’IBANAT en matèria de
prevenció i extinció d’incendis, amb la partida pressupostària
denominada conservació i millora del medi natural, 533A01, i la
totalitat de la partida denominada planificació forestal, 533B01,
per un imp ort total de 1.018 milions. L’augment respecte del
2001 és de 78 milions per millorar la qualitat dels ecosistemes
forestals de finques públiques ubicades en espais naturals.
Amb l’objectiu de desenvolupar una política forestal basada en
la preservació de la biodiversitat dels nostres sistemes forestals
i el foment d’una gestió sostenible de tots els hàbitats i
recursos forestals, es dedicaran 143 milions de pessetes, partida
74111, que des de L’IBANAT seran aplicats a l’execució
d’actuacions clau per a la protecció dels boscs i en accions
model de bones pràctiques forestals, com per exemple
producció de planta autòctona, recuperació d’alzinars, millora
de cobertura vegetal en espais naturals amb greus processos
erosius, etc. Es faran inversions directes per un total de 104
milions de pessetes, que permetran engegar tres línies
d’actuacions estratègiques. Primera: la conservació dels monts
de propietat pública; segona, la silvicultura de prevenció i la
defensa integral dels boscs afectats per plagues forestals; i la
tercera, la planificació i ordenació dels ecosistemes forestals.

La lluita contra incendis forestals es desenvolupa a partir
d’una rigorosa planificació de la prevenció i de l’eficiència en
els desplegaments dels mitjans de vigilància i extinció, tal com
es diu al tercer Pla de defensa contra incendis forestals de la
comunitat autònoma i els plans comarcals; amb un pressupost
total de 834 milions, dels quals el 52% es dedica a tasques de
prevenció d’incendis i la resta a extinció. Dintre de la prevenció,
es considera el desenvolupament dels plans comarcals, dels
quals ja s’han elaborat els de Menorca, Eivissa i Artà, la
vigilància i la dotació d’infraestructures, com a torres de
vigilància, manteniment de camins i maquinària. Dintre de
l’extinció, 416 milions, s’inclouen vehicles, mitjans aeris i
personal d’extinció en unes campanyes de lluita contra incendis
que dura els 365 dies de l’any.

Potenciar la protecció i la conservació de la biodiversitat és
un altre objectiu de la conselleria, el pressupost del Servei de
Protecció d’Espècies ha augmentat un 30%, passant de 80
milions a 107 milions, per tal d’iniciar i continuar plans,

projectes i programes de protecció d’espècies endèmiques i
amenaçades, optimitzant els recursos propis de la Conselleria
de Medi Ambient i donant suport a activitats d’altres
administracions i ONG. La gestió cinegètica es considera part
integral de la gestió global de les espècies de les Balears, per la
qual cosa es promouran estudis sobre fauna cinegètica, cursets
de formació, colAlaboracions amb les societats de caçadors i
millores en la gestió administrativa de la caça.

Respecte i pel que fa a la millora de la gestió dels espais
naturals, que consider que és l’element clau important
d’aquests pressuposts, he de dir, prèviament, que s’han assolit
bona part de l’estàndard d’espais naturals en proporció a la
grandària del nostre territori i població amb la recent declaració
de reserva de s’Albufereta i del Parc natural de la península de
Llevant. A més, es troben en tramitació el parc natural de Cala
d’Hort, Cap Llentrisca, sa Talaia i el parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera. Ara s’inicia una etapa d’implementació
d’un model de gestió eficaç i amb uns objectius clars de
conservació i d’ús públic controlat, per a això s’augmenta
significativament el pressupost dedicat a la gestió dels espais
naturals i d’entre altres actuacions, s’articula un programa
d’ajudes als propietaris i entitats amb un pressupost per a l’any
2002 de 200 milions de pessetes.

Alguns objectius de primer ordre serien la planificació i la
gestió a les finques públiques, mitjançant els plans d’ús i
gestió, alguns dels quals està en elaboració; la promoció
d’actuacions de desenvolupament sostenible a l’entorn rural;
l’ordenació de l’oferta d’oci i usos en el medi natural,
fonamentalment a la xarxa de finques públiques i àrees
recreatives. Per això, des de la Direcció General de Biodiversitat,
s’ha pressupostat la part que executarà IBANAT en matèria de
gestió d’espais naturals a la partida pressupostària denominada
conservació i millora del medi natural, 533A01 i la totalitat de la
partida denominada gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, 533D01, per un
import total de 823 milions. A més, es preveuen dins espais
naturals tot un seguit d’actuacions per a tractaments forestals,
per a educació ambiental, i per tant, i si afegim l’esforç, a més
d’això, pressupostari, de més de 100 milions per a la dotació de
personal de la pròpia Conselleria de Medi Ambient, necessari
per a la gestió dels nous espais naturals protegits, la quantitat
total resultant per a la gestió dels espais naturals, se situa
envoltant els 1.000 milions de pessetes. A la vegada, s’ha de
recordar que en el capítol 4, destinat a l’IBANAT,
s’augmentaven 170 milions que, bàsicament, es dedicaran a la
contractació de personal, prioritzant el que treballarà en els
nous parcs.

Pel que fa al tema de l’aigua, i per tant a la Direcció General
de Recursos Hídrics, l’augment del pressupost de la direcció
general és de 665 milions de pessetes, un 8'8% respecte a l’any
2001, que corresponen a l’increment dels capítols 4, 6 i 7. Els
pressuposts de la comunitat autònoma pel que fa a recursos
hídrics es distribueixen en tres programes que corresponen,
respectivament, a proveïment d’aigües, programa 441A;
sanejament i depuració d’aigües, programa 441B; i protecció,
control i defensa del domini públic hidràulic, programa 512A.
No obstant, i tenint en consideració l’existència de l’Institut
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Balear de l’Aigua i l’Energia, IBAEN, que té com a objecte
principal l’abastament d’aigua, i de l’Institut Balear de
Sanejament, IBASAN, dedicat plenament a la depuració de
quasi la meitat de les aigües urbanes de les illes, és precís
remarcar la importància dels seus pressuposts per tal de valorar
l’activitat de la conselleria en relació als nostres recursos
hídrics.

El proveïment d’aigües es troba a dos subprogrames. En el
primer d’ells, proveïment d’aigua, es pressuposten 683 milions,
un 10'3% d’augment respecte del 2001, que recull les despeses
corrents de l’IBAEN, transferències corrents i de capital, els
diversos consorcis d’aigües i les aportacions patrimonials
corresponents a la compra de la dessaladora d’Eivissa. Es
continua passant 112 milions, en concepte de transferències a
l’IBAEN per tal de possibilitar les seves actuacions no cobertes
pels consorcis, com ara servituds, per obres d’interès general,
com per exemple els terrenys de Sa Costera. La previsió de
despeses del proveïment d’aigua no pot deslligar-se dels
pressuposts propis de l’IBAEN i dels diversos consorcis, ja
que la major part de la inversió no apareix en els pressuposts de
la conselleria.

Els 2.634 milions del pressupost de l’IBAEN incorporen una
part molt important que correspon a les despeses de gestió de
les dessaladores, 2.093 milions, i que es compensaran amb
l’import de producció d’aigua dessalada. Les inversions reals
corresponen a la partida de 112 milions, abans esmentada, i que
representen inversions per a actuacions de proveïments de
Banyalbufar, Mancor, Petra, Pollença, Maó i Es Castell.
L’activitat dels consorcis d’aigües es recull al pressupost de la
conselleria, mitjançant l’amortització dels crèdits corresponents
a les diverses actuacions dels esmentats consorcis, els quals
figuren, que no esmentaré perquè n’hi ha una sèrie important.
En capítol a part correspon a l’amortització de la dessaladora
d’Eivissa, com he dit, per valor de 280 milions de pessetes.

L’objectiu del segon subprograma, gestió de la demanda, és
aconseguir millores percept ibles de l’eficiència hídrica, de
manera que a llarg termini tengui lloc un profund canvi de rumb
en l’ús de l’aigua als proveïments, per això es continua aquest
programa mantenint el pressupost de l’any 2001 i per tal
d’amplificar els seus efectes, s’arriba a acords amb altres
entitats com l’aconseguit amb el Consell de Mallorca aquest
any, per redactar projectes municipals de gestió de demanda.
Amb aquests objectius es destinen fins a 80 milions en el
pressupost del 2002. A més, dins aquest subprograma, es
destinen 105 milions a actuacions transversals en gestió de la
demanda, que es reparteixen en campanyes de divulgació i
conscienciació, en el bon ús de l’aigua, a la població en general
i als sectors turístics i de serveis, telèfon de l’aigua, auditories
hídriques, proveïments urbans, a centres escolars, centres
esportius, instalAlacions portuàries, etc.

El sanejament i depuració de les aigües és contemplat pels
pressuposts de la comunitat autònoma dins el programa 441B,
del mateix nom, sanejament i depuració d’aigües. En aquest el
pressupost en despeses per valor de 6.886 milions, que recullen
inversions i transferències de capital als municipis o a empreses
municipals que desenvolupen tasques de sanejament i les

corresponents a l’Institut Balear de Sanejament, IBASAN, quan
és a aquest institut a qui s’encomana la depuració de les
aigües. També correspon a aquest programa les despeses
corrents pel funcionament del laboratori d’aigües i les del propi
IBASAN.

Les diverses partides corresponen al pagaments dels
préstecs de les obres realitzades anteriorment o ja iniciades,
capítol 7, i les despeses de manteniment de les depuradores,
capítol 6, segons la Llei de cànon.

En conjunt representen un augment de 620,6 milions
respecte a l’exercici anterior, un 9,9%, que en la partida de
manteniment arriba al 10,3% perquè es disposa dels 265 milions
addicionals, amb les quals es podrà disminuir el dèficit històric
de manteniment i compensar la retallada que en aquest capítol
es va produir l’any 1997. D’altra banda es produeix un augment
de 291 milions de pessetes que recull l’increment de les partides
d’amortització de les actuacions realitzades en manteniment.

Per altra part es manté la quantia de les transferències de
capital per inversions en depuració als municipis o empreses
municipals per un total de 736 milions que inclouen
l’amortització de préstecs d’actuacions ja realitzades més l’inici
de noves actuacions, que dintre l’any 2002 destaca l’execució
de la nova depuradora de la Colònia de Sant Jordi.

Respecte al programa de protecció, control i defensa del
domini públic hidràulic, recull, per una part, les despeses
corrents i de personal de la Direcció General de Recursos
Hídrics per tal d’exercir les competències exclusives de la
comunitat autònoma 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. 

En el manteniment de la xarxa superficial, neteja de torrents,
s’inverteixen 130 milions, dels quals 25 s’assignen al
manteniment manual o amb maquinària lleugera de zones
ecològicament més fràgils. El pressupost de les inversions en
infraestructures hidràuliques corresponents a la xarxa
superficial són 127 milions amb el manteniment del pressupost
de l’any 2001. Es tracta d’obres que complementen les
actuacions d’interès general a finançar pel MIMAM, pel
Ministeri de Medi Ambient, una vegada definits els principals
projectes durant l’any 2001, com per exemple la primera fase de
l’endegament del Canal Salat a Ciutadella. A més es redactaran
nous projectes d’obres d’interès general per transmetre al
ministeri.

Les inversions respecte a millorar el que són els
coneixements dels nostres recursos hídrics, que entenem que
és un element bàsic i fonamental, corresponen per tant a
estudis per al coneixement i la planificació hidrològic i es doten
pressupostàriament amb 59 milions, continuen els estudis per
a la recàrrega d’aqüífers, definició de perímetres de protecció
als proveïments de Menorca, de l’afecció a les aigües
subterrànies del principal focus de contaminació, el
manteniment de les xarxes foronòmiques, de qualitat i
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piezomètriques, i l’anàlisi hidrològic de cabals d’avinguda a les
xarxes hidrogeològiques a Menorca, Eivissa i Formentera.

Els articles 76.000 i 76.400, corresponen a la continuació dels
plurianuals per al pagament de la potabilitzadora de Son
Tugores i del (...) de Sa Calobra. El darrer capítol, però no
menys important, d’aquest programa, correspon als convenis
amb els consells de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera
per cofinançar les actuacions d’obres i serveis en actuacions
per a la millora de la xarxa de distribució i clavegueram, amb un
pressupost total de 300 milions de pessetes.

Després d’aquest exhaustiu desglossament dels
pressupostos de la Conselleria de Medi Ambient i haver-ho
intentat fer, a més, de manera ràpida, moltes gràcies i esper les
seves preguntes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per les explicacions que ens ha
donat sobre els pressupostos de la seva conselleria per a l’any
2002.

A continuació, acabada l’exposició de la Sra. Consellera, i
si algun portaveu no demana el contrari, continuarem
seguidament. Gràcies. Entram en el torn de preguntes i/o
observacions. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat
Sr. Miquel Nadal Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair la
compareixença de la consellera, l’exhaustivitat de la seva
explicació i demanar-li tres petits punts que a nosaltres no ens
han quedat clars o que ens agradaria que pogués ampliar
l’explicació donada.

Ha parlat d’un programa, que he cregut entendre que
denominava “cornets”, per a un ús ambiental dels ports, i ens
agradaria si ens pogués explicar a què es refereix aquest
programa. També ens agradaria, si fos possible, que ens
explicàs quina és la partida i en què consistiria la colAlaboració
que té prevista amb els consells insulars per a la restauració de
pedreres que vostè, ara en la seva exposició, ens ha anunciat.

També ens agradaria saber si té previst qualque tipus
d’actuació o d’inversió, o de despesa a realitzar per difondre
entre els ciutadans d’aquestes illes i, sobretot, els ciutadans
que estan afectats, els avantatges de tenir una finca dins una
zona declarada parc natural. Ens agradaria saber si en el
declarat Parc de Llevant ja es té previst el PRUG i les quantitats
destinades a aquest PRUG. Hem sentit que vostè ens deia que
tenia un programa d’ajudes als propietaris amb una quantitat
que, si no ho hem entès malament, era de 200 milions de
pessetes; voldríem saber si li sembla que és una quantitat
suficient per a aquest programa d’ajudes i en què consistiria
aquest programa d’ajudes.

I voldríem també formular-li una pregunta. Hem vist, quan
hem estat estudiant el pressupost que vostè ha presentat del

seu departament, que ens sembla molt correcte en línies
generals, que s’empra com un mateix programa la gestió dels
espais naturals protegits, els parc natural, les àrees recreatives
i les finques públiques, i ens agradaria saber per quin motiu
espais que pareixen tant diversos formen part d’un sol
programa.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Joan Bosco Gomila i
Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair la
presència de la consellera de Medi Ambient i dels alts càrrecs
que l’acompanyen, i dir, tot i que estam d’acord amb gairebé el
cent per cent del pressupost que ens ha plantejat i que
evidentment donam suport a les actuacions que es preveuen
des de la Conselleria de Medi Ambient, ens agradaria demanar-
li un parell d’aclariments. 

Vostè ens ha parlat de l’Agenda local 21, que des de la
conselleria existeix un equip multidisciplinar per assessorar els
ajuntaments, i jo li volia demanar si existeix algun tipus d’ajuts
cap a aquests o algun altre tipus de suports econòmics cap als
ajuntaments.

Una qüestió que ens ha preocupat a la compareixença
d’avui matí del conseller d’Agricultura era el tema de l’ús de
l’aigua depurada per a reguius, i voldria també que s’estengués
un poc més en aquestes qüestions: quines són les inversions
previstes, a quines zones està previst actuar o en base a quines
depuradores...

Després en temes de plans i programes de medi ambient, en
temes de recollida de residus, hi ha actuacions en aquests
moments per part d’ajuntaments, i des de la Conselleria de Medi
Ambient es llancen iniciatives, i voldria saber com es
complementen amb els ajuntaments que ja estaven executant
aquest tipus de recollida. Si des de la conselleria s’ha destinat
un pla de recollida de piles i per tant es faran unes
contractacions per aconseguir determinats dipòsits perquè hi
hagi una empresa que els vagi a recollir, hi ha ajuntaments que
ja fan aquest tipus de recollida i volia saber com es
complementa el pla que es durà des de la Conselleria de Medi
Ambient amb els que es duen des d’aquests ajuntaments que
ja fan aquestes feines.

Vostè ha parlat del fet que en educació ambiental hi hauria
50 milions d’inversió prevista, i a mi m’agradaria que
m’especifiqués un poc més a què es destinaran aquests 50
milions. 

Per altra banda, i aquí a Mallorca es parla molt del tema de
parcs naturals i, a més, generen molta polèmica, i jo li voldria
recordar que des del 93 el Partit Popular, quan va fer el
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programa estratègic de la declaració de Menorca reserva de la
biosfera, preveia una sèrie de zones que s’haurien de declarar
parcs naturals i, per tant, ser un eixamplament del que és la zona
nucli de la declaració de Menorca reserva de la biosfera,
l’Albufera des Grau, i que s’havia de complementar amb altres
zones característiques com puguin ser els barrancs, com puguin
ser els penyals i determinades platges de la costa nord, i jo estic
segur que la declaració d’aquests parcs naturals no li durien
una dècima part de les polèmiques que generen aquí a Mallorca
el parc natural de la Serra de Tramuntana o de la Serra de
Llevant; a més era un projecte que ja el Partit Popular havia
p osat al seu pla estratègic per la declaració de Menorca reserva
de la biosfera.

Una altra qüestió que també m’agradaria que s’hi estengués
un poc més, sobretot pels oferiments que reben les
administracions locals per part del Ministeri de Medi Ambient
per tal de subministrar aigua als nuclis urbans, és veure les
inversions previstes amb aquests consorcis que s’estan creant
amb els ajuntaments per tal d’ajudar i de subministrar aigua als
nuclis urbans.

I una altra petició que li vull fer, i no sé aquest any com està
així com l’any passat em pens que ja l’hi vaig fer, és que els
espais naturals que a l’estiu estan oberts a tots els ciutadans,
sobretot en el cas de Menorca, que també hi romanguin a
l’hivern, perquè si no venem les platges i els espais naturals a
Menorca com un element turístic més, quan jo pens que és un
element per gaudir tots els ciutadans, i que els que hi vivim
durant tot l’any hauríem de tenir com a mínim les mateixes
facilitats que tenim a l’estiu.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Sra. Dubon. Té vostè la paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la
compareixença de la consellera i de l’equip que l’acompanya, i
en primer lloc també voldria destacar un parell de qüestions de
les quals ens congratulam, especialment una d’elles és l’impuls
que es preveu, dins aquest exercici pressupostari, de la millora
quant a la gestió d’espais naturals. Creim que aquesta és una
qüestió clau i que és important que el pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient incideixi d’una manera tan
important en aquest tipus de polítiques, que són ben
necessàries a totes les Illes i per tant veim molt bé aquest
increment que se li està donant.

Un altre aspecte que també ha destacat la consellera i que
consideram que també és fonamental és la protecció d’espècies
amenaçades, moltes d’elles en perill d’extinció, que
vertaderament estam avançant els darrers anys, si feim una
evolució dels darrers 10 anys, els ritmes que han experimentat
aquestes espècies de descens és molt, molt preocupant, i
vertaderament és ben necessari que es faci un esforç a tots els

nivells, també a nivell pressupostari perquè pugui donar
beneficis de cara a aquesta protecció, i també veim bé que es
faci, es mantenguin les colAlaboracions que s’estan duent a
terme a diferents administracions, així com amb associacions
que treballen en aquesta matèria.

D’altra banda també consideram molt important l’increment
que es preveu a la millora del tractament de les aigües residuals
i, per tant, en el tema de tractaments terciaris, que ens sembla
molt important, sobretot quan aquests tractaments podran
donar lloc, que esperem que sigui ja d’una manera ràpida i que
s’hauria de dur una política transversal, quant a arribar a poder
dur a terme aprofitaments d’aquestes aigües. Creim que aquest
és un eix que s’hauria de treballar, evidentment en una línia -
com deia- transversals, bàsicament en relació amb agricultura,
però no només amb agricultura, sinó que també hi ha altres
aprofitaments d’aigües residuals que tenen un caire més
ambiental, com pot ser infiltració de zones humides, que
vertaderament s’hi hauria de treballar d’una manera seriosa,
maldament aquests dies estam en una situació de pluges que
no ens ha de confondre de cara al futur.

Una altra qüestió que també consideram interessant i que ha
presentat la consellera, és la realització dins aquest exercici del
2002 del Pla director sectorial de residus perillosos. Creim que
aquest és un tema, una assignatura pendent que hi havia i que
és molt important perquè es complementarà així molt bé tot el
que es fa a nivell insular quant a residus, però que
efectivament, quant a residus perillosos, és una competència
que té precisament el Govern balear i que precisament en
aquesta matèria s’han fet fins ara poques coses d’una manera
clara, i per tant un pla director sectorial és fonamental.

D’altra banda una qüestió que jo voldria destacar,
maldament no he sentit que la consellera a la seva presentació
ho hagi fet, però ho hem pogut llegir a la documentació que
se’ns ha fet arribar, la iniciativa que s’anuncia durant aquest
anys de dur a terme al llarg d’aquest 2002 de crear una secció
per a vigilància i control de les competències de medi ambient,
que estaria formada per agents de Medi Ambient i que sembla
ser que estaria integrada dins la Secretaria General Tècnica. Jo
demanaria, com a portaveu del Grup Socialista, que s’ampliàs
aquesta informació perquè ens agradaria conèixer més detalls
d’aquesta innovadora iniciativa a nivell de les Illes Balears, i
concretament li demanaria quants d’agents tenen prevists i
quin cost es preveu per a aquesta actuació.

També ens agradaria conèixer més detalls d’aquest
programa que hem parlat ara fa un moment, de la gestió
d’espais naturals, especialment pel que fa a les novetats que
s’introdueixen dins aquest exercici pressupostari. Altres grups
ja han fet menció d’aquesta qüestió. Jo crec que és important
que s’aclareixin moltes qüestions dins aquest àmbit en el sentit
que es pugui veure en positiu des de la prop ietat privada la
constitució d’aquests nous espais naturals i, per tant, aquests
incentius fiscals que sembla que es preveuen per a aquest any
i altres actuacions que es preveuen dins la conselleria, crec que
aquí a les Illes Balears ens queda molt de camí per recórrer, i
coneixem iniciatives que es duen a altres països desenvolupats,
com el Canadà, com Estat Units, com Anglaterra, on s’han duit
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a terme actuacions molt innovadores en temes de colAlaboració
entre la propietat privada i les administracions, bàsicament
actuacions precisament encaminades a beneficiar fiscalment la
propietat privada, que donen com a benefici l’ús públic
d’aquests espais. Estic pensant en el tema de protecció del
territori, de custòdia del territori, i crec que aquestes
experiències que ja existeixen a altres països avançats, com dic,
s’haurien d’aprofitar a la nostra escala, al nostre nivell, i per
tant veure aquesta passa que dóna nova la conselleria aquest
any si va un poc dins aquesta línia i quines previsions hi ha en
aquest sentit.

Quant al programa de planificació forestal, davant la
devastadora situació meteorològica viscuda aquests dies
passats i que, per desgràcia, sembla ser que no ha acabat, creim
que serà necessari fer un gran esforç en aquesta línia, perquè
llegint una mica el pressupost hem pogut observar que el que
es preveia és el que sol ser normal a les nostres illes, és a dir, la
devastació que produeixen els incendis forestals, però ara ens
trobam davant una situació de desastre produït pel vent que
possiblement implicarà unes actuacions complementàries
diferents a les que en principi es podien preveure. És evident
que aquí presentam uns pressuposts que estaven elaborats
prèviament, però possiblement jo crec que la conselleria hauria
de rebre des d’altres fons, amb una línia transversals, que es
pugui fer un esforç suplementari per compensar la situació que
han patit els boscos de les Illes Balears, especialment el nord de
Mallorca.

Una altra qüestió que voldria també plantejar, que ens
agradaria saber més informació, és quines actuacions estan
previstes en el port de Ciutadella dins l’any 2002, quan ja es
disposi del pla d’usos; és evident que primer s’ha de disposar
d’aquest pla i després planificar les actuacions, però tenim
notícies que aquest pla es troba ja en una fase molt avançada
i per tant ja ens agradaria saber quines actuacions es perfilen
que es poden iniciar dins l’any 2002, perquè sabem que aquesta
és una qüestió clau per a Menorca i que, per tant, és important
ja dur a terme alguna acció concreta dins l’any 2002, veure
quines estan previstes.

Quant al programa de major quantia econòmica, el de
sanejament i depuració d’aigües, quines actuacions es
preveuen per a aquest exercici pressupostari a cada una de les
illes?, encara que sigui un poc a grans trets; també ho han
demanat demanat altres portaveus, però ens interessaria saber
quines previsions es preveuen dur a terme, tant sigui de la
Direcció General de Recursos Hídrics o bé a través de l’Ibasan,
o conjuntament, pel que fa bàsicament a la reutilització d’aigües
residuals. Per tant, aquesta línia que ens interessa transversal
ens interessaria que es destacàs.

També una altra qüestió de què s’ha parlat i ens agradaria
saber un poc com es perfilarà és el pla de vials no motoritzats
que s’emmarca de mobilitat sostenible; com es pensa executar
aquest pla dins el 2002?, perquè hem de tenir en compte que les
competències de carreteres i camins passaran, com és
previsible, si no hi ha un entrebanc, en aquests moments
sembla que el Parlament està ja a punt de donar llum verda a
aquesta qüestió, i per tant el gener tendrien les competències

els consells insulars. Jo el que demanaria és, aquest pla que
s’ha dissenyat des del Govern balear, com es pensa dur a terme
amb els consells insulars?, perquè implicarà convenis,
actuacions, com està previst?

I finalment, quant a la redacció de les agendes 21, quines
previsions s’han fet en aquest sentit per illes per a l’exercici
2002?

Res més i moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la paraula
per contestar als diferents portaveus que han intervengut, i que
són tots portaveus de grups parlamentaris que donen suport al
Govern. Té vostè la paraula. 

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

Bé, moltes gràcies, i gràcies, Sr. President , senyors diputats
i senyores diputades. Intentaré explicar i també sé que, pel que
també he comentat ja al principi respecte a intentar ser el màxim
de breu possible, però la veritat és que m’han plantejat moltes
qüestions i crec que intentaré anar una miqueta amb un cert
ordre.

Respecte al plantejament que ha fet el portaveu d’Unió
Mallorquina, Grup Mixt, he dir que per explicar el programa de
ports nets és un programa europeu, Interrec 3B sud-oest, que
encara no està assignat, però que es treballa conjuntament amb
altres socis: amb Catalunya, el Languedoc-Rosselló, Cantàbria
i, evidentment, les Illes Balears; des d’aquestes quatre regions
s’intenta fer, com dic, aquest programa de ports nets. És un
projecte plurianual, és un projecte que jo diria que fins i tot jo
he anat a presentar-lo conjuntament amb els consellers de Medi
Ambient de Catalunya, Languedoc-Rosselló i Cantàbria, perquè
s’ha vist des d’aquests diferents govern que era molt important
implementar com a zones, a més del litoral, precisament aquest
pla de ports nets als seus ports, i sobretot perquè l’objectiu
bàsic és l’ambientalització de les instalAlacions portuàries. 

Això significa que, per una banda, es duen endavant
campanyes d’educació ambiental respecte als usuaris del ports,
tant els ports públics com també els concessionaris, perquè
d’aquesta manera es pugui veure que és importantíssim que la
mar, i també el nostre litorals i, per tant, els usuaris d’aquest
litoral, tenguin els hàbits mediambientals clars, sobretot pel que
fa a temes tan importants com residus, per exemple, com un ús
adequat de l’aigua, com per exemple evidentment també un
adequat ús de l’energia que puguin necessitat en un moment
donat i, per tant, que hi pugui haver en els mateixos ports tots
aquests sistemes d’ambientalització que realment permetin una
recollida adequada de residus, així com tot el que puguin ser,
com he dit, els altres aspectes relacionats amb medi ambient.

Això seria aquest programa. És un programa que encara,
com he dit, no està absolutament tancat però que durant tot
l’any 2001 s’ha duit endavant tota una sèrie de colAlaboracions
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amb la resta de regions, com ja li he explicat. Això suposa que
és un programa també -ja per acabar respecte a aquest
programa- la previsió del qual són sis anys, amb la qual cosa
l’iniciaríem el 2002, però que la previsió és que fos a llarg
termini i durant sis anys.

Respecte al que són les actuacions previstes per difondre
els avantatges dels espais naturals, jo he de dir que clarament,
p el que fa a la conselleria jo crec que ha quedat molt clar durant
tot l’any 2001, jo diria fins i tot l’any 2000, des que es va iniciar
aquest nou govern, que s’ha donat un missatge molt clar, i és
que precisament es vol treballar conjuntament amb els
propietaris, es volen dur endavant noves actuacions i
declaracions d’espais protegits, però és evident que
prèviament, o mentrestant feim això, s’ha de millorar la gestió de
les finques públiques que depenen del Govern o que depenen
de les institucions públiques. En aquest sentit, per tant, les
actuacions que estan previstes són de molt de tipus, ara és
difícil desglossar-les una rere l’altra, però, com he dit, està clar
que el que s’ha de fer són plans d’usos i gestió d’aquestes
finques i dur endavant tota una sèrie d’actuacions.

També és evident que una altra actuació important per
difondre els avantatges d’estar, o de conviure, o de tenir un
zona o una finca dins un parc natural és evident que s’han de
fer no només campanyes, sinó que jo crec que allò important és
fer el que feim avui: presentar un pressupost on es diu
clarament que els propietaris, per primera vegada en aquestes
Illes Balears, es compta amb ells a l’hora de fer espais protegits.
Fins ara no hi havia hagut cap tipus de partida que es donàs
per ajuts als propietaris que estiguessin dins parcs naturals i
dins zones protegides. És la primera vegada que es planteja un
tema com aquest i a més amb una aportació pressupostària de
200 milions de pessetes que jo crec que això és una clara forma
de dir que no només volem tenir en compte els propietaris sinó
que pensam que són els primers que s’han d’ajudar perquè
gràcies a ells s’han protegit moltes d’aquestes zones. Això en
primer lloc. Per tant, a part d’això evidentment s’haurà de fer
tota una feina per difondre aquests avantatges que és evident
que jo crec que ja feim i hem fet la conselleria, per que l’hem de
continuar fent, i una d’elles és parlar amb aquests propietaris i
evidentment tenir molta més colAlaboració i treball conjunt.

Respecte a la partida de restauració de pedreres amb els
consells insulars jo li he de dir que en aquest moment hi ha
aquesta partida, però encara no està definit quines seran
aquestes actuacions amb aquestes pedreres, perquè en aquest
moment nosaltres ens hem dedicat, com he dit ja a l’hora de
presentar els pressupostos, hem prioritzat les actuacions a la
zona de la platja de Palma; és una actuació que consideram
prioritària, hem fet tots els estudis inicials i crec que estam en
un bon moment per començar a fer actuacions concretes i, per
tant, pel que fa a la restauració de pedreres amb els consells
insulars és un tema que esper jo que amb els consells insulars
puguem arribar a veure i a prioritzar quines han de ser aquestes
pedreres que s’haurien -com dic- de reconstruir o restaurar
paisatgísticament.

Per altra banda també m’ha demanat si estava previst el
PRUG i les quantitats que destinàvem al Pla rector d’ús i gestió

del Parc de Llevant. Jo el que puc dir en aquest moment és que
el Parc de Llevant es va declarar fa una setmana, pràcticament,
no fa massa més; llavors en aquest moment ja queda molt clar,
a l’hora de la seva creació, que s’ha de dur endavant el Pla
rector d’ús i gestió i, per tant, és evident que si no té una
partida concreta destinada està dins el global del que són totes
aquestes quantitats que jo he dit de cara als plans que hem de
fer respecte a millorar la gestió dels espais naturals. El PRUG del
Parc de Llevant és una prioritat i per tant s’iniciarà tot d’una
que es constitueixi també l’autoritat de gestió, que és evident
que s’haurà de fer aviat.

Per altra banda, ja he explicat el que eren aquests 200
milions de pessetes del programa d’ajudes. Hauria d’afegir que
respecte als 200 milions en aquest moment treballam de cara a
l’ordre de subvencions o d’ajuts i, per tant, jo no puc en aquest
moment, avui mateix, dir exactament en què consistirà. El que li
puc dir és que estan pressupostats, treballam per fer aquesta
ordre d’ajuts i esperam que siguin el més amples possible,
perquè realment els propietaris s’hi puguin acollir. Tenim clar
que el volem és també, com dic, arribar a tots i cadascun
d’aquests propietaris i, per tant, poder dur endavant unes
ajudes que realment siguin en la línia del que un propietari
d’aquestes finques espera, i per tant generar una bona ordre
d’ajudes.

Passant a les preguntes o les explicacions que m’ha fet el
portaveu del PSM, diria que..., respecte al que són les agendes
locals 21 voldria dir que en primer lloc aquest és un programa
que fa molt de temps que ja es va iniciar i es va plantejar per
part d’Europa. He de dir que hi ha altres comunitats autònomes
que ens duen moltes passes endavant respecte a la implantació
d’agendes locals 21. Hem de dir que a les Illes Balears
pràcticament només hi havia, fins fa dos o tres anys, un sol
municipi, que era el municipi de Calvià, que duia endavant una
agenda local 21, i que des del primer moment la Conselleria de
Medi Ambient va tenir molt clar que havia d’impulsar
precisament aquesta iniciativa, per considerar que era una
iniciativa importantíssima perquè els ajuntaments i, per tant,
l’administració més pròxima als ciutadans, puguin plantejar-se
com està el medi ambient i, a partir d’aquí, quines actuacions ha
de dur a terme.

De totes maneres he de dir que les agendes locals 21 són
iniciatives voluntàries dels municipis, i en aquest sentit
nosaltres l’únic que feim és assessorar de cara al que puguin
ser aquells municipis que puguin estar interessats; no podem,
per tant, fer massa més, i en aquest sentit l’ajuda econòmica als
ajuntaments i consells en agendes locals 21 no es fa en forma
de subvencions; es tracta, per tant, a tenir a disposició
d'aquests ajuntaments i consells un equip multidisciplinar que
permeti poder donar el màxim d'assessorament a aquests
municipis o consells i, per altra banda, que això permeti fer una
bona actuació respecte de les agendes locals 21. He de dir que
tenim colAlaboració amb alguns consells, amb el Consell de
Menorca, per exemple, està coordinant totes les agendes locals
21 de l'illa de Menorca i en aquest sentit intentam que es
produeixi el mateix amb la resta de consells.
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Respecte del que és la recollida de residus i la coordinació
amb ajuntaments, dir que la conselleria el que ha de planificar
és la gestió de residus perillosos i en alguns casos s'ha
d'ocupar de la seva gestió, les piles i els medicaments són
residus perillosos i, per tant, no correspon ni als ajuntaments,
ni als consells, la seva recollida. En aquest moment tenim molt
clar i així es va fer a l'hora de plantejar, de presentar la
campanya de recollida de piles que, a més, es va fer una
instalAlació a tots els centres comercials i fins i tot a particulars
que han pogut demanar un contenidor per a piles, ja es va dir
molt clar que qui ho continuava fent o ajuntaments que ho
continuaven fent, ho havia de depositar en aquells contenidors
que eren els adequats realment per recollir les piles. Per tant,
vull deixar molt clar que qui té la competència i qui ha de dur
endavant la gestió d'aquests residus és el Govern de les Illes
Balears i, per tant, si hi ha ajuntaments que ho fan, jo el que dic
que s'ha fet aquí, des de la Conselleria de Medi Ambient, és
coordinar-se amb aquests ajuntaments perquè si ho continuen
recollint ho puguin dur als contenidors pertinents.

Respecte de l'aigua depurada que em demana, les inversions
en aigües depurades, és evident que des de la Conselleria de
Medi Ambient hi ha hagut un talant i una clara aposta per
millorar la reutilització de les aigües depurades, en aquest sentit
s'intenta treballar conjuntament amb la Conselleria d'Agricultura
per tal de poder fer, dins el pla que hi ha a nivell de reutilització
d'aigües depurades, poder establir quina ha de ser l'actuació de
la conselleria, de cara a les depuradores que tenen més
proximitat respecte de zones per a ús agrícola, sobretot per a
reg agrícola, i en aquest sentit jo diria que es fa una feina que
s'intenta millorar, però també és cert que hi ha molta feina per
fer.

Sobre el que m'ha demanat de l'educació ambiental, dels 50
milions prevists, dir que són referents a actuacions a -un
momentet- la creació, recuperació i colAlaboració d'instalAlació
d'interpretació i educació ambiental, Aubarca, es Verger,
Binifaldó, s'Illot a Alcúdia, el camp d'aprenentatge del far del
Cap de Cavalleria a Menorca, el Museu de Natura de Ferreries,
un nou centre de recursos d'educació ambiental d'Eivissa, Can
Marroig a Formentera. Aquestes serien les actuacions que es
pensen dur endavant amb aquests 50 milions pel que fa a la
partida de comunicació, formació i educació ambientals, que
són els centres, com he dit, de recuperació.

La proposta que em fa el portaveu del PSM respecte de
parcs naturals a Menorca, he de dir que evidentment és una
proposta que agraesc molt, crec que efectivament a Menorca,
s'haurien de fer declaracions de nous espais protegits i pot
estar segur que la Conselleria de Medi Ambient treballa en
algunes propostes que hem rebut directament per part
d'ajuntaments, concretament, i fins i tot per part del consell,
com vostè sap perfectament l'illa de l'Aire i el barranc
d'Algendar són dues qüestions en què hi ha una clara aposta
per part dels ajuntaments per poder dur endavant la reserva
d'aquestes zones. Dir també, respecte dels parcs naturals, que
la feina que es fa a Menorca, a part d'una millora de l'Albufera
des Grau, que jo crec que és important, tant en recursos com en
tot el que suposa millorar totes les actuacions a l'albufera,
també la tasca que s'ha realitzat a través de la xarxa Natura 2000,

de cara a millorar el coneixement de tot el que és la fauna i la
flora de Menorca.

Respecte de la pregunta que m'ha formulat d'inversions en
els consorcis, també per poder-li dir quines són aquestes
inversions i a quins consorcis -un moment-, bé les activitats de
consorcis d'aigua, destaquen Maó, que són Andratx, Sant
Antoni, Deià, Artà, Algaida, Valldemossa, Maria de la Salut,
Lloseta, Puigpunyent, Selva, Santa Maria per un total de 120
milions. Aquest capítol, per tant, es destina a tot un seguit de
consorcis que estan pràcticament a cadascuna de les Illes i que
estan en relació al que varen ser els 1.250 milions que va
destinar el Govern de les Illes Balears davant la sequera
produïda durant quatre anys seguits i, per tant, actuacions en
infraestructures necessàries i urgents per dur endavant.

Per intentar contestar d'una manera ordenada a la portaveu
del Partit Socialista, en primer lloc vull agrair les seves
aportacions i les seves paraules pel que fa a qüestions tan
fonamentals com és l'agraïment en la gestió, en la millora de la
gestió dels espais naturals, i també la protecció d'espècies
amenaçades. I respecte de qüestions que ha plantejat, voldria
dir, en primer lloc, respecte de la gestió d'espais naturals, en
algunes qüestions ja he contestat, quan parlava amb els
anteriors portaveus, però precisament voldria tornar a emfatitzar
que, per part de la Conselleria de Medi Ambient hi ha un
objectiu claríssim, i és treballar conjuntament amb els
propietaris, precisament perquè entenem que és gràcies a ells
que s'han conservat moltes zones que en aquests moments hem
protegit. Aquesta colAlaboració és absolutament necessari que
es facin ajudes per part de la mateixa administració, per seguir
conservant aquestes finques, ja dic que el tema que hi hagi una
p artida de 200 milions de pessetes per a ajuts directes a
propietaris, crec que és una iniciativa, com he dit, única i en
aquest moment important, i en segon lloc és clar que hem de
cercar altres recursos i altres fórmules que, a més, no són, com
vostè ha esmentat, no són noves, perquè de fet es fan a molts
llocs de l'Estat espanyol i també a tota Europa i al món
occidental, que són cercar aquests recursos d'incentius fiscals,
que ja de fet crec que la conselleria ha dut una iniciativa
important, el que seria a la llei d'acompanyament introduir tota
una sèrie d'elements fiscals que van en ajut o en millora d'un
propietari que està dins una zona d'espai natural, i també
aquesta altra qüestió que crec que és molt important, que és la
colAlaboració entre propietat privada i administració, a través de
figures com custòdia del territori, fundacions, etc. De fet, per
dir-ho de manera anecdòtica, aquesta setmana, aquest cap de
setmana hi ha a Catalunya la xarxa catalana de custòdia del
territori, a la qual hem estat convidats, i crec que és una
proposta que precisament hauríem de començar a treballar aquí
a les Illes, com una iniciativa important, interessant de cara a
involucrar els propietaris i la iniciativa privada dins el que són
espais protegits i per protegir encara més territori, perquè hi ha
molts de propietaris que volen protegir les seves finques.

Respecte l'agent de Medi Ambient, això és una proposta
que també varen tenir clar des del primer moment, i voldria
explicar molt breument, perquè crec que és un tema que hauria
de menester molt més temps, però dir que des de la Conselleria
de Medi Ambient és clar que hi ha una necessitat que jo crec
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que tots els diputats aquí present hi estaran d'acord, i és que el
medi ambient, la manera com es pot protegir i conservar és
tenint tota una sèrie de recursos humans, en molts casos, que
estiguin a més en el territori d'una manera directa, i puguin, no
només observar, estudiar i analitzar què està passant en aquest
territori, sinó que també puguin actuar sancionant i, per tant,
sancionant, si és el cas, informant, si és el cas, i per tant, que hi
pugui haver aquesta actuació directa en el nostre territori que
en aquest moment no tenim de manera suficient. Se'ns diu
moltes de vegades que no s'actua davant una mala utilització de
pous, davant un problema de residus, i sempre la conselleria ha
de dir que no té mitjans suficients per poder-ho fer, el projecte
de la creació i augment d'aquest cos d'agents de medi ambient
es tracta que, ja n'hi ha molts que existeixen com a guardes
forestals, però estam reconvertint en una idea més àmplia,
perquè puguin actuar en tots els aspectes mediambientals i, per
tant, poder tenir, si es vol, una policia mediambiental que
permeti aquestes actuacions i aquests coneixements del territori
d'una manera directa Dir també que no és nou, que pràcticament
la majoria de comunitats autònomes, per no dir totes, disposen
d'aquests recursos humans i nosaltres, com sempre, estam a la
cua de moltes coses en temes mediambientals.

Ja entrant en el tema que m'ha plantejat d'agendes 21, crec
que ja he contestat, si més no, nosaltres des de la conselleria
volem és incentivar que de cada vegada més ajuntaments se
sumin a aquesta iniciativa, perquè entenem que és fonamental
que es faci d'aquesta manera, i hem aportat des de la nostra
possibilitat aquest ajut, amb aquest equip multidisciplinar, fins
i tot també contractant una persona a Menorca i una a Eivissa,
en colAlaboració amb cadascun dels consells, per poder dur
endavant tota aquesta coordinació i aquest assessorament.

Les previsions en el port de Ciutadella, sabem que és un
tema clau a l'illa de Menorca, en aquest moment, com vostès
coneixen, s'està elaborant el Pla d'ordenació del port de
Ciutadella, s'ha fet d'una manera tan participativa com ha estat
possible i en aquest moment, suposam que d'aquí un temps
relativament curt, se'ns podrà presentar aquest pla i, per tant,
quan es conegui el pla, s'estudiï, s'analitzi, es durà a aprovació,
i una vegada aprovat, sabrem quants de doblers són necessaris
per tirar endavant aquest projecte de tanta envergadura per a
Menorca i per a Ciutadella, per tant, jo el que puc dir és que ara
esperam aquest pla i després, en funció de l'aprovació es farà
l'aprovació de la quantitat a destinar-hi.

Respecte del programa de sanejament i les actuacions
previstes a cada illa, he de dir que són, en aquest moment, són
d'una envergadura important, i intentaré ..., concretament
d'inversió en depuració, a Menorca un total de 308 milions, a
Eivissa i Formentera un total de 815 milions i a Mallorca un total
de 2.113 milions. Mallorca té depuradores grans, de molta
envergadura, Menorca està en unes millors condicions, i
Eivissa hem de dir i hem de considerar que és la que pitjors
condicions té. De totes maneres, respecte d'aquesta inversió en
depuració, el total a Menorca, que he dit que eren 308 milions,
significa 3.080 pessetes per habitant; a Eivissa, 815 milions,
significa 6.800 pessetes per habitant, i a Mallorca, 2.113, 1.200
pessetes per habitant. Crec que hi ha, per tant, una inversió
important, jo li puc dir totes i cadascuna d'elles, però no sé si

seria ..., en el cas d'Eivissa, la desodorització de la depuradora
d'Eivissa, la depuradora de Cala Tarida, Sant Carles, la
remodelació dels bombeigs d'Eivissa, la remodelació de Can
Bossa, la de Sant Antoni-Sant Josep, el sanejament de Ca Marí
a Formentera i el terciari de Formentera. 

Respecte de Mallorca, ampliació de Cala d'Or, ampliació de
Pollença, depuració de Galilea, la depuradora d'Alaró, la de Can
Picafort, són depuradores que recuperam, energia fotovoltàica
a sa Ràpita, la impulsió de Portopetro, impulsió de sa Barca a
Portopetro, remodelació de Cales de Mallorca, remodelació de
Capdepera, d'Artà, de Lluc, de ses Salines.

I a Menorca, ampliació de Ciutadella Sud, la depuradora de
(...) i el terciari de Sant Lluís. Són moltíssimes actuacions que es
pensen dur endavant i, per tant, crec que ...

Crec que ja he contestat, d'una manera un poc desordenada,
perquè crec que han estat moltes de coses i crec que almenys
els hagi pogut aclarir aquestes qüestions que vostès volien
saber.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica? Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Margalida
Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Agraïm a la Sra. Consellera i a l'equip
tècnic que l'acompanya la seva comp areixença i les explicacions
donades sobre els pressuposts del 2002. Jo li formularé una
sèrie de preguntes, intentaré evitar totes les que ja han estat
mencionades, perquè tendrem altres ocasions, a diferents
compareixences i comissions, per poder entrar en detall i
debatre individualment.

Sí li volia dir, Sra. Consellera, que vostè no ens ha parlat
avui de la política de taxes que realment feia comptes dur
endavant de cara als pressuposts del 2002, hi ha un increment
important de les taxes de vedat dins la Direcció General de
Biodiversitat, i m'agradaria que ens explicàs en què consistirà,
com i de quina manera s'aplicaran.

Referent al tema dels residus, evidentment perillosos, com
ha mencionat abans, del tema de piles, medicaments, etc., hi ha
més de 330 milions i, per tant, crec que també es podrien
explicar un poc aquestes taxes.

Quant a noves taxes i actuacions administratives, també ens
agradaria saber a què fan referència aquestes noves taxes a què
fa esment.

Quant a abocaments a la mar, també n'ha parlat molt poc,
gairebé gens, i m'agradaria que també ens donàs tota una sèrie
d'explicacions a causa d'aquestes modificacions.
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Per altra part, també ha fet esment de la creació de nous
consorcis i m'agradaria saber a quina direcció general fa
comptes crear nous consorcis, per quins motius, si serà
únicament i específicament amb el tema d'espais protegits o
d'altres, és a dir, saber a quines direccions generals té prevista
vostè la creació d'aquests nous consorcis.

En el tema de recursos hídrics ja n'ha parlat de manera
important, però m'agradaria esmentar que té unes despeses de
caràcter immaterial prou importants, que crec que pràcticament
a tots els capítols i pràcticament a totes les direccions generals,
després li aniré fent un repàs, hi té quantitats importants. Aquí
en concret, en aquesta de recursos hídrics, hi té 631 milions i
ens agradaria saber a què es destinaran.

Quant a sanejament n'ha parlat, n'ha parlat quant a
manteniment de la xarxa de depuradores, a inversions en fase
terciària, però també ha comentat el tema de si aquesta fase
terciària es farà a zones properes a zones agrícoles, i a mi
m'agradaria saber si realment és que es començarà per a
aquestes zones, però que vostè té previst dur endavant
aquesta fase terciària a les depuradores on les infraestructures
han quedat més desfasades. També dir-li que vostè sap
perfectament que el manteniment de les depuradores es troba
en un estat molt precari i que totes haurien de menester ser
revisades.

Pel que fa al litoral, li vull fer esment de quins plans s'han de
dur endavant, té aquí una sèrie d'inversions en plans nous i
també al capítol 6 té una inversió immaterial de 132 milions.

En el tema d'energies renovables té una inversió nova que
va associada al funcionament operatiu dels serveis, de 120.000
euros, ho dic perquè les quantitats que estic donant em sortien
aquí i no voldria que llavors hi hagués un embull. Aquestes
inversions, vénen al capítol 6, és a la Direcció General de
Residus i Energies Renovables i m'agradaria saber a què fa
referència aquesta nova inversió. També a l'apartat d'energies
renovables té una inversió immaterial d'1.601.697 euros, diré la
xifra completa i així no hi haurà cap dubte, perquè, bé, fa
referència al capítol 6, ho dic per si vostè ho té davant.

Quant a la Direcció General de Mobilitat, fa esment amb un
increment prou elevat de tot el tema d'inversions immaterials
que com pot veure aquí parlam de 300.000 euros i, per tant, ens
agradaria que també ens donàs una explicació. A la mobilitat
sostenible, també hi té una altra partida molt important, ho dic
perquè dins la Direcció General de Mobilitat en té a dues o tres
partides, i són totes prou importants, i sí que m'agradaria que
m'especificàs un poquet amb què pensa vostè gastar aqueixes
partides d'inversions immaterials.

Quant a domini públic hidràulic, té una partida de 354.000
euros en inversió immaterial. També m'agradaria saber si en
aquest punt fa referència a tot el tema de torrents.

I hi ha un tema, Sra. Consellera, que no he sentit que hi fes
esment, que és la contaminació atmosfèrica i les emissions de
partícules, que ja vàrem tenir el gust de tenir una compareixença
seva, aquí, en aquest parlament, i no he vist que hi hagués una

partida en els pressuposts, quant a ajudar a empreses o a
administracions a fer unes ajudes quant a l'actualització i millora
de les seves infraestructures o un seguiment, com fa comptes
dur endavant totes aquelles qüestions a què vostè va fer
referència a la comissió, de control i d'adaptació d'aquestes
empreses.

Res més, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té vostè la paraula,
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Diputada, portaveu del Partit Popular. Veig que
està molt interessada pel tema de les taxes i intentaré explicar-li
aquestes qüestions, cada una d'elles, de per què s'apliquen
aquestes taxes.

Respecte dels ingressos a residus, pel que fa a les taxes de
residus, els ingressos tenen dues fonts, les taxes d'inspecció i
sancions per expedients, el total d'aquestes taxes són
aproximadament 4 milions de pessetes i, per tant, no hi ha cap
taxa nova en absolut ni s'ha creat, per tant no sé molt bé d'on
treu la informació, no hi ha cap tipus de taxa, únicament hi ha
aquests ingressos que ja li he explicat.

Respecte de les taxes de vedat, feia molts d'anys que no
s'incrementaven i s'han adequat a la realitat actual. Pensi que
són ingressos que pel principi de caixa única no tenen una
afecció concreta a programes de la conselleria, per tant és
senzillament una regularització, una actualització d'aquestes
taxes que fins i tot les pròpies societats de caçadors
consideraven que estaven absolutament obsoletes i faltes
d'actualització.

Pel que fa als abocaments a la mar, els abocaments a la mar
és una qüestió que està regulada per la Llei d'aigües i, per tant,
no és una qüestió que hagi implementat aquesta conselleria,
sinó que precisament el que es fa és una regulació com cal i
amb dos conceptes. En primer lloc, als abocaments a la mar hi
tenen competències el litoral, que té inspecció i autorització,
que són en concret 9 milions de pessetes i respecte dels
recursos hídrics, la declaració de zones sensibles són les
competències que disposa i que té la Conselleria de Medi
Ambient i, per tant, és en aquesta línia que es parla d'aquests
tipus de taxes o d'abocaments que són dins el programa de
taxes.

Respecte de la creació de nous consorcis, dir-li que jo he
parlat de dos molt concretament, i si vostè m'ha escoltat crec
que ho deu haver sentit, en primer lloc de nous consorcis
d'aigua, si és necessari, si és el cas, vostè coneix perfectament,
també ho he dit ja anteriorment, que l'any 2000 es va destinar
una partida pressupostària de 1.250 milions per part del Govern
de les Illes Balears per dur endavant tota una sèrie d'actuacions
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amb aquells ajuntaments que tenien problemes de proveïment
d'aigua, la fórmula que es va utilitzar per dur endavant i per fer
aquestes infraestructures varen ser els consorcis que, com he
dit, hi ha tot un seguit d'ells, que ja he esmentat abans i que no
cal tornar-los a esmentar. Dit això, és evident que si és
necessari dur endavant noves actuacions respecte de recursos
de proveïment d'aigua, es continuaran fent consorcis. També
s'ha parlat, he comentat de consorci amb el tema dels residus
que puntualment per a la restauració de pedreres,
paisatgísticament significatives, i de fet així he contestat el
portaveu del Grup Mixt, Unió Mallorquina, que intentaríem,
conjuntament amb els consells insulars, poder dur endavant
aquestes actuacions que evidentment primer haurem de
planificar. Per tant, no hi ha en principi cap previsió de cap nou
consorci, si bé és evident que sempre és una fórmula que a un
moment donat, ara no està prevista, però es pot utilitzar a un
futur.

Respecte del que serien ja els plans d'usos que vostè m'ha
demanat del litoral, ho dic per anar una mica ara ..., és previ fer
un comentari que crec que és prou del seu coneixement i de la
resta de diputats, que fins ara, si bé l'ordenació del litoral és
una competència de les comunitats autònomes, no s'havia
exercit per part d'aquesta comunitat i no hi havia plans
d'ordenació, ni dels ports ni del litoral, des de fa dos anys, des
del nou govern i, per tant, un dels objectius de la conselleria era
fer una ordenació, tant del litoral com dels ports i, de fet,
evidentment era impossible dur endavant una ordenació global
i vàrem iniciar, des de finals del 99, principi del 2000, tot un
seguit d'actuacions en plans d'usos. Els fets en aquests
moments són el port de Sóller, el de Fornells i d'Addaia, els que
estan pràcticament fets son Ciutadella, Portocolom, Andratx i
Sant Antoni, i els que estan en una fase inicial són Portocristo,
el sud de Mallorca, Calvià i Pollença. En aquest sentit, és cert
que hi ha tot un seguit d'inversions immaterials destinades a
tots aquests plans d'usos, perquè és evident que, com vostè
sap perfectament, per fer planificació està com a inversió
immaterial i, a més, defens totalment que es faci d'aquesta forma
perquè prèviament a una actuació s'ha de fer una planificació
que és la manera sensata, la manera responsable i la manera
adequada de fer les coses.

Respecte de la qüestió que m'ha plantejat -si em permet un
seguit de ...- a la contaminació atmosfèrica, m'ha demanat si hi
havia una partida d'ajuts a empreses o a administracions, bé, li
he de dir que no hi ha ajudes, en principi, a quines empreses,
no sé si hauríem d'ajudar a la cimentera. El que és molt clar és
que precisament coneixent, i vostè mateixa ho ha dit, jo vaig fer
una compareixença l'any passat sobre la llei de l'atmosfera que
vaig dir que era una llei del 72, era una llei absolutament
necessari reformar i esperàvem que ho fes l'Estat espanyol, el
Govern espanyol que és qui té en principi competència, estava
totalment obsoleta, que era necessari actualitzar, precisament
perquè les emissions a l'atmosfera o la contaminació que es
pugui generar per emissions o per immissions, idò està
desfasada i són les empreses les que han de posar els
mecanismes perquè aquesta contaminació minvi o no sigui la
que hauria de ser i, per tant, són aquestes empreses les que
haurien de dur endavant actuacions per minvar la contaminació
que produeixen. Jo crec que en aquest moment la conselleria ha

dut i dur endavant, i amb aquest pressupost ho hem intentat
esmentar, fa una política com a administració ambiental, que és
la que li toca fer, que és posar aquells mecanismes per poder
controlar el nivell de contaminació que hi ha a les nostres illes
i, per tant, tenir i disposar, en aquest cas, d'unitats de nivell o
de control de seguiment de la contaminació que, com he dit,
havíem augmentat a dues fixes, quan fins ara només n'existia
una, i a més hem fet un gran esforç pressupostari intentant o
tenint ja una unitat mòbil, la qual cosa ens permet poder dur a
les altres illes, Menorca, Eivissa i Formentera estaven
absolutament deixades en aquesta qüestió, i a més també posar
a punts de tenguin indicis de tenir un nivell de contaminació.
Per tant, jo crec que en el tema de contaminació hem fet un
avanç importantíssim respecte del que hi havia anteriorment en
aquesta comunitat i en aquest sentit jo crec que el tema d'ajuts
a empreses queda clar, almenys és el que intent explicar.

Respecte del tema d'aigua, ho dic perquè hi ha un tema
bastant important que vostè m'ha comentat, respecte del tema
d'aigua i per no deixar-me cap tema sense comentar, en primer
lloc, respecte de les despeses immaterials, efectivament les
inversions immaterials en aigua són 631 euros, concretament
105 milions, que són bàsicament per gestió de demanda, és una
prioritat d'aquesta conselleria, ho ha estat sempre, ho vàrem
iniciar ja l'any 2000 i hem continuat durant aquests anys, i
precisament dins aquesta li puc desglossar exactament quines
són aquestes qüestions referides a la gestió de demanda:
campanyes de divulgació, telèfon de l'aigua, auditories a
bastiments urbans, a centres escolars feim auditories per tal de
poder implicar la població escolar del que és el coneixement i
l'actuació davant la bona gestió del recurs de l'aigua, centres
esportius, feim actuacions també a centres esportius així com a
instalAlacions de tots els sistemes per a estalvi d'aigua, i d'altres
que també estam en aquest moment treballant de cara a la
gestió de la demanda. És evident que per a aquesta conselleria,
ho he dit cada any que he presentat els pressuposts, és
absolutament necessari que hi hagi un estudi i estudis seriosos
i planificacions abans de fer determinades actuacions i que, a
més, és important destacar que si no es coneixen les coses,
evidentment les actuacions poden ser moltes vegades sense
cap criteri i fetes de pressa, i crec que sempre hem apostat
perquè el medi ambient ha de tenir actuacions a curt, a mig i a
llarg termini, i el mig i llarg termini és molt important.

Respecte d'altres inversions immaterials en aigua,
concretament 59 milions de pessetes, 354 euros, si no ho dic
malament, hi ha el control ... 354.000, perdó, hi ha el control del
domini públic hidràulic, hi ha els estudis de recàrrega, les xarxes
foronòmiques, piziomètriques, que jo he intentat també dir quan
he fet la meva intervenció, també hi ha el laboratori d'aigües,
que es troba dins el que són aquests 59 milions i, per tant, tot
allò que són aquells estudis que ja es fan des de fa molt de
temps, i gràcies a ells hem pogut tenir un clar coneixement de la
situació dels nostres recursos hídrics i a partir d'aquí valorar
quines són les actuacions que s'han de dur a terme.

Pel que fa a sanejament, és evident, jo crec que compartim
amb el seu grup parlamentari, i crec que també amb la resta de
grups, la necessitat de millorar el sanejament de les nostres
illes, feim un esforç important, jo sempre he dit que l'anterior
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govern va fer un esforç important en el tema de depuració, i les
coses quan es fan bé, s'ha de dir i crec que sempre he
considerat que havia estat així, s'ha de continuar fent una feina
important, s'ha de millorar respecte de fer terciaris perquè
puguin ser d'utilització a zones agrícoles i des de la conselleria,
també ja he dit anteriorment que el nostre interès i la nostra
aporta és treballar conjuntament amb la Conselleria
d'Agricultura per poder
fer una reutilització de les aigües depurades el més acurada i el
més adequada possible. També és cert, supòs que vostè ho sap
perfectament, que en molts de casos les depuradores estan ja
fetes, perquè una depuradora no es fa només en un any, moltes
de vegades es necessita més temps, i no hi ha a prop zones
agrícoles, la qual cosa suposa un problema com, per exemple,
la depuradora de Santa Maria, que ens vàrem trobar amb una
depuradora feta per l'anterior govern a una zona on no hi ha
precisament o on hi ha molt poca participació dels pagesos, en
el sentit que no ni ha zona agrícola per regar i ara hem de fer
unes actuacions d'una canonada per dur aigua a altres zones
per regar les voreres ajardinades de la carretera. Per tant, crec
que la nostra intenció i voluntat i les actuacions van per aquí,
i és evident que en aquest sentit estaríem d'acord. El que sí crec
que és evident és que el tema del manteniment, jo també ja he
esmentat al principi de la meva intervenció, que feim una aporta
important d'augmentar en 235 milions de pessetes el
manteniment de les depuradores, que sabem perfectament que
no són suficients, de fet tenim una auditoria que vostès
coneixen, perquè jo mateixa l'he presentada en ocasions, que
nosaltres, el Govern, aquesta conselleria i en aquest cas Ibasan
vàrem encarregar, on deia que el tema del manteniment era un
problema que hi havia respecte de les depuradores de les Illes
Balears, nosaltres clarament volem millorar aquest manteniment
i hem fet aquesta aporta pressupostària important. No així en el
97, quan algú que era responsable d'aquesta conselleria, va
prendre la decisió de minvar amb una quantitat molt important,
en aquell moment 400 milions de pessetes, el que era la
dedicació a manteniment de les depuradores, va ser una decisió
evidentment equivocada que ara pagam, perquè, com he dit, el
medi ambient, els seus efectes no són de vegades a curt termini,
sinó que també són a mig termini. Però esper que vegin l'esforç
que fa aquesta conselleria respecte d'això, perquè és important.

Pel que fa al tema de torrents, dir-li que és evident, també es
fa un esforç de mantenir un pressupost respecte de torrents
que també ja he expressat, crec, i si em permeten dir, en un estat
d'alerta com estam ara, avui, de pluges i, per tant, amb un
problema que no sabem quines conseqüències pot tenir,
almenys la primera part de les tempestes que hi ha hagut
aquests dies, en una part considerable el fet que alguns
torrents estiguessin en un estat de conservació que, a més
també vull dir que no s'ha fet només en dos anys, sinó que
també es feia anteriorment, ha permès que en aquests moments
els torrents no tenguin una problemàtica inicialment que ens
faci preocupar. Ara bé, jo, evidentment, a partir d'avui, no vull
dir que a partir d'aquí a unes hores, la sit uació es pugui posar
pitjor a causa de les condicions meteorològiques, però serà més
un problema de capacitat de replegar la quantitat d'aigua que
pugui caure que no per unes qüestions de neteja. Per tant, en
torrents mantenim una actuació que creim que ara per ara es du

de manera correcta i en aquest sentit puc dir-li que aquesta
qüestió més o menys es manté com vostè ha dit.

Respecte d'altres temes que ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, porta vostè més del doble del temps previst
per a la contestació, vagi acabant.

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

Bé, idò així ja molt ràpidament i per acabar, dir que respecte
d'inversions immaterials, tenim una sèrie d'inversions
immaterials importants en aquesta conselleria, com ha estat a
més històricament així, però és clar que moltes d'aquestes
inversions són per planificacions i per campanyes de
divulgació, així com per estudis que es fan sobre temes
importants en tots els aspectes i en totes les direccions
generals de la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica? Té cinc minuts.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies. Només una qüestió. Sra. Consellera, s'ha deixat la
Direcció General de Mobilitat, i en concret la de mobilitat
sostenible, només és per si em pot donar alguna informació
referent a la inversió immaterial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, intentaré ser breu,
malgrat em sigui difícil amb tanta ... Bé, respecte de la Direcció
General de Mobilitat, és evident que una part important són
inversions immaterials, per una raó molt clara i molt senzilla,
perquè aquesta direcció general, una part important, sobretot
pel que fa a mobilitat i no tant a educació ambiental, està
basada en plans i en petites actuacions, però sobretot en
planificació en temes de transport. Ja li he comentat que
precisament anys anteriors s'estava elaborant el Pla de vials no
motoritzats i l'altre pla de diagnòstic, objectius i estratègies de
sostenibilitat del transport a les Illes Balears, que s'inclouen al
Pla de transports de les Illes Balears que fa la Conselleria
d'Obres Públiques, aquesta és la nostra contribució, perquè
entenem que el tema de transports és un tema molt més ample
que el tema de fer carreteres. Per tant, la planificació en aquest
moment continua amb una sèrie d'actuacions ja més concretes,
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com per exemple davant un programa de mobilitat sostenible
conjuntament amb els sindicats que han d'actuar als centres de
treballs, compartir cotxe, per exemple, que és un tema que no és
nou, perquè s'ha fet a moltes altres comunitats autònomes, com
Madrid i Catalunya, i en aquest sentit és lògic que aquesta
direcció general, i concretament el tema de mobilitat, estigui
sustentat per plans i actuacions d'aquest tipus.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Acabat el debat d'aquesta
compareixença, només ens queda agrair a la Sra. Consellera i als
alts càrrecs que l'acompanyen, la seva presència i les seves
explicacions, com també agrair als senyors diputats la seva
colAlaboració en el bon desenvolupament de la sessió.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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