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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, per tractar la Llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Hi ha substitucions?

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president. Margalida Capó substitueix el Sr. Jaén
Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Fèlix Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Secció 15. Entrarem en el debat de les esmenes de la secció
15, Conselleria de Medi Ambient. Totes les que es mantenen en
aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular. A la totalitat
de la secció es manté l'esmena 4727, per defensar-la, té la
paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bones
tardes. A l'esmena a la totalitat l'únic que podem dir és que
passa el temps i el fracàs en medi ambient és un fet, per la qual
cosa la deixarem defensada en els termes en què està
expressada perquè pugui ser debatuda en el ple de la setmana
que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el diputat
d'Esquerra Unida i Ecologista, Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que, amb més
detall ja ho explicarem al plenari també, perquè el representant
del Grup Popular no ha entrat en detalls en aquesta motivació,
però evidentment no podem estar d'acord amb els seus
plantejaments, perquè pensam que és el millor pressupost per
defensar el medi ambient de les nostres illes que s'ha presentat
mai en aquesta cambra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, idò, a votació l'esmena 4727, esmena a la totalitat
de la secció 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 441A, proveïment d'aigües, es manté l'esmena
4744. Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltíssimes gràcies, president. Com tots vostès saben, el
Partit Popular ha presentat, a part de l'esmena a la totalitat, 21
esmenes més a tots els programes, menys a tres, al 443A, el
511A i el 533C, programes que tendrem temps de parlar-ne al
llarg d'aquest capvespre, malgrat no tenguin esmenes, i al
programa 441A que és el programa de proveïment d'aigües, han
passat dos exercicis pressupostaris, estam en el tercer exercici,
els ajuntaments de Balears continuen tenint problemes amb el
tema de captació d'aigua, amb el tema de gestió de la demanda
de l'aigua, amb tot el que és que les instalAlacions de la xarxa
d'aigua potable dels nostres municipis estiguin en condicions.
La partida que figura als pressuposts, en aquest programa, el
441A, és una partida de rialles, la 76.000, davant això feim una
esmena de 180.000 euros, 180.303 euros, pensant que la partida
pressupostada fins ara és una partida totalment insuficient i
sobretot que després de tres anys ens sentiran dir molt de
temps, supòs, avui capvespre, hi ha qüestions que ja no es pot
pretendre, com per exemple en aquest programa, que aquest
programa d'inversió real té 0, és un programa que en inversions
reals no té cap duro, tot ho té en despesa immaterial, que supòs
que també en parlarem, de 613.000 euros que té no n'hi ha cap
en inversió real, i almenys que d'aquests 613.000 euros que hi
hagi una part, 180.000 euros, que vagi més destinada a la
partida 76.000 per poder donar més ajudes als ajuntaments per
poder gestionar millor el tema de l'aigua.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, per anunciar que no estam d'acord amb el
contingut d'aquesta esmena que, per tant, votarem en contra.
Consideram que el sistema de transferir recursos als
ajuntaments, sense estudiar globalment quins són els
problemes reals de l'aigua, ens ha donat que sistemàticament es
vagin reproduint els problemes a pesar d'aquestes
transferències de recursos als ajuntaments i que no s'hagi fet
una gestió real de l'aigua contemplada en tots els seus
aspectes. Per altra banda, dir que dins el programa 441A ja hi ha
una partida, una part que va destinada als ajuntaments per
finançar el proveïment d'aigües a aquests ajuntaments que
consideram dins aquesta visió, d'una altra política d'aigües que
és suficient la part que hi ha actualment en el pressupost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Font, torn de rèplica. Té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Ramon, m'agradaria que fos
potent el seu argument davant aquesta esmena, perquè dir que
s'han d'estudiar les coses, jo li puc dir que pel fet de la
coincidència, com que el Pisuerga passa per Valladolid, jo li
diré, som batle d'un municipi que fa un any que té l'estudi fet
del tema de millora de l'aigua potable del municipi en tema de
nitrats, amb més de 90 milions de pessetes, presentat per fer un
consorci, han nomenat les persones que han de formar part del
consorci per part de l'Ajuntament de sa Pobla, i el Govern
balear, dins la conselleria, no nomena els seus representants.
No digui que han de menester estudis, ja els tenen.

I segona qüestió, vostès, la partida que hi ha als
pressuposts és de 89.118.504 pessetes, vostè creu que amb
aquesta quantitat podrà arreglar els problemes per a una millor
gestió d'aigües, on la conselleria pot ajudar a través d'aquest
capítol VII, d'aquest programa en concret? La veritat és que és
un poquet, allò que es demostra, i ho volia dir al final, però ho
diré ara i ja ho repetiré, que una cosa és predicar temes de
gestió de la demanda, d'un millor funcionament de l'aigua, que
la gent estalviï aigua, que es posin plantes perquè l'aigua sigui
més potable per als ciutadans i no hi hagi problemes sanitaris,
i després la inversió que es fa amb aquest tema és de 89 milions
de pessetes. Per això repetesc, Sr. President, nosaltres
plantejam aquesta esmena per augmentar aquesta partida en 30
milions de pessetes més, perquè tampoc no hi ha més milions
de pessetes dins aquesta part del programa, tota la part és de
despesa immaterial, per això, Sr. Ramon, ni qüestió d'estudis,
perquè els estudis hi són, ni qüestió que la partida és suficient,
perquè és irrisòria amb 89 milions de pessetes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 

Passarem a votació l'esmena 4744.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 441B, sanejament i depuració d'aigües, es
mantenen les esmenes 4746 i 4745. Per defensar-les, té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes en aquest
programa en concret, de sanejament i depuració d'aigües, són
dues esmenes que jo crec que si ens temem i miram, jo no era
aquí a les passades legislatures, però en tema de la possibilitat
d'usar aigua per regar els pagesos, a tots els ciutadans de les
quatre illes és ben conegut el discurs que feia el govern actual
des de l'oposició. Fins i tot sembla que s'han oblidat que hi ha
13.000 milions de pessetes del Govern central pendents de
projectes per poder tirar endavant perquè es pugui reutilitzar
l'aigua per regar la terra, no tan sols per a pagesos, sinó per a
jardins o per a aquelles coses, fins i tot n'hi ha que
s'avergonyeixen de dir el dels camps de golf, fins i tot per a
aquelles coses per a les quals pugui ser reutilitzada aquella
aigua. Però en aquest cas en concret, parlam d'aigua per regar
sobretot els jardins i els pagesos.

Davant aquests dos anys i mig que han passat no s'han
presentat aquests projectes i presentam una esmena perquè no
se'n parli més, una esmena d'afectació, que hi hagi ja 4.207.000
euros que siguin per a projectes per reutilitzar aigua depurada,
supòs que no hi haurà cap inconvenient per acceptar-la.

I després hi ha un fet concret, és a dir el Govern balear
actual es va trobar una xarxa de depuradores que alguna
lògicament no funciona del tot bé, com comentarà el Sr. Ramon,
la d'Eivissa, devora casa seva, però que aquestes inversions
s'han fet, han passat dos anys i mig i, Sr. Ramon, continua fent
olor, la qual cosa, en tot cas, no funciona la gestió, i és una
esmena de 100.000 euros per intentar millorar d'una vegada per
totes que les depuradores funcionin millor. Li puc dir, per
exemple, que la de Santa Margalida no funciona de cap manera,
que la de Pollença té problemes molt greus, per això crec que és
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necessari dotar de més doblers aquestes partides, sobretot
quan un passa a mirar, de tots els programes, ens temem que hi
ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 programes de 17, n'hi ha 5 que no tenen cap
duro en inversió real, tot són festes i saraus i informes als
amics, despesa immaterial, així de clar. Ja està bé de gestar en
despesa immaterial, jo supòs que la despesa immaterial és una
cosa que els dos anys primers toca funcionar perquè hi hagi els
estudis i els projectes necessaris perquè després els polítics
puguin desenvolupar aquests projectes al llarg dels dos anys
que vénen, la preparació de la feina, embastar les coses, però ja
està bé de projectes en tema immaterial, cal passar a qüestions
que molesten la gent, com és el mal funcionament de les
depuradores, en aquest cas.

Per això, per a projectes de millora de depuradores, li
plantejam una esmena de 100.000 euros. Moltíssimes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Anem per parts. A l'esmena 4746,
projectes per a reutilització d'aigües depurades, d'entrada, clar,
dir al Sr. Font que lògicament aquí, en aquesta partida de medi
ambient, podem parlar de la depuració d'aigües, no de la
reutilització d'aquestes aigües depurades que correspon a una
altra partida, correspon a agricultura. I dir-li també que al
subconcepte 61107 del programa 441B ja hi ha les inversions
suficients destinades a aconseguir aigua depurada de qualitat.

Pel que fa a l'esmena 4745, projectes de millores de les
depuradores, fer constar aquí que del pressupost d'inversions
de l'Ibasan es destina més del 60% a millora de depuradores i
efectivament, com ha tengut el detall de citar la que tenc prop
de casa que fa pudor, li puc assegurar que sí, tampoc no és que
sigui una cosa nova, sinó precisament s'han de destinar ara
mateix unes inversions molt importants a esmenar deficiències
de depuradores que tenien greus problemes de disseny i que
correspon a la gestió de governs anteriors dissenyar aquestes
depuradores que han funcionat tan malament. Nosaltres
consideram que dins de les possibilitats pressupostàries el que
es destina a millorar aquestes depuradores és tot el que es pot
destinar en aquests moments, per tant no votarem a favor de
cap de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Ramon, hi ha una cosa molt important, de la sortida de la
depuradora cap a fora, aquesta xarxa és d'agricultura, això, com
pot suposar, ja ho sé; però perquè aquesta aigua la se'n pugui
dur la Conselleria d'Agricultura necessitam gastar molts de
doblers perquè el tractament que tengui l'aigua sigui apte per

regar, i això és una cosa que van amb l'altra, el projecte de
canonades, safareigs reguladors seran de la Conselleria
d'Agricultura, lògicament, però si els tractaments terciaris, i a
alguna que ni el tenen, o el tenen i el tenen en males
condicions, no es gasten cents de milions de pessetes, serà
impossible que Agricultura, si fa els seus projectes, se'ls pugui
endur. Una de les condicions que hi ha perquè els projectes
que subvenciona Madrid d'aquests 13.000 milions de pessetes,
és que l'aigua que tenguem en alta, que és la que tendria
l'Ibasan, ha d'estar en perfectes condicions per poder ser
distribuïda per la xarxa que haurà construït la Conselleria
d'Agricultura, però mentre no es gasti així, i això, Sr. Ramon, va
dins la partida 61107 d'infraestructura i manteniment de la xarxa
de depuradores, dins aquesta infraestructura i dins aquest
manteniment hi feim una esmena d'afectació, perquè aquesta
part de doblers pugui ser per mantenir en òptim estat l'aigua
que ha de ser distribuïda per la xarxa, ja en parlarem després, en
la secció d'agricultura del tema de l'altra part, dels ramals, de les
venes per on ha de córrer aquesta aigua.

I després l'altra esmena. Sr. Ramon, vostè em diu que ja
funcionen, miri, els catalans d'això en saben molt més que
nosaltres, tenen la Costa Brava més demacrada i més mal feta
que nosaltres tota la nostra costa, de totes les Illes, però aquí
som uns "plorims", uns "plorims" i el que és nostre és el pitjor
del món, cal ser un poc com els francesos, cal estimar el que és
nostre, n'hi ha que estan convençuts que som a un bon lloc,
vostè aquí ha d'estar convençut d'una cosa, i no és qüestió
d'amor, és qüestió de tocar-ho amb les mans con sant Tomàs,
que xarxes de depuradores com a Balears no n'hi ha a cap lloc
de l'Estat, i això no ha caigut. Veig que el Sr. Alorda se senya,
no sabia que fos tan practicant, però xarxa de depuradores com
hi ha aquí, a Balears, durant 16 anys, que va posar en marxa el
Partit Popular, podrà alguna no funcionar tan bé com vostè
voldria, però és que vostè parla, en tot cas, de fer-les funcionar
millor, vostè no parla, en cap cas, de fer la depuradora perquè
funcioni. I aquestes coses són les que jo deman als ciutadans,
siguin del partit que siguin, i als polítics, que sàpiguen valorar
com els catalans o els francesos valoren les coses que tenen.
Les depuradores aquí no han caigut de l'aire del cel, Sr. Ramon,
però les depuradores s'han de mantenir. I les depuradores,
d'ençà que hi ha el pacte de progrés fan més olor, què vol que
li digui?, és una realitat, vostè em dirà, és que tenen errors, no,
que han tornat més velles les depuradores, clar, per això has de
gastar, com aquell que fa un pavelló, el primer any el
manteniment és ridícul, el manteniment després de 10 anys és
molt més gros. I això ni PP, ni PSM, ni PSOE, ni Unió
Mallorquina, ni Els Verds, és una qüestió, com vostè i jo, que
tenim més anys que fa vint anys, i duim més despesa mèdica de
la que teníem abans, s'imagina?, això és així de clar. Però és molt
fàcil pegar al ministre Matas, o a Madrid o al PP, i es tracta de
fotre-li un poquet de cervell i que sigui realment potent
l'argument pel qual ens diuen que no a una esmena, perquè li
garantesc que les esmenes que trobarà aquí, no són esmenes
proposades per posar pals a les rodes, són esmenes del discurs
que sempre fa l'esquerra, que després, quan l'ha d'executar no
ho du endavant.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies. No és per parlar del Sr. Matas ni de Madrid, no
pensava esmentar-los, eh? Simplement, en base a
l'argumentació del Sr. Font, fer constar que tal vegada la resta
del món vos haurà d'agrair que xarxes de depuradores com la de
les Illes Balears no n'hi hagi a altra banda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de les esmenes 4746 i 4745.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Al programa 443B, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental, s'hi manté l'esmena
4739. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest
programa és simpàtic, és un programa que té el nom de "qualitat
ambiental i control de la contaminació", és una esmena que ja
vàrem fer l'any passat en uns altres termes, a tots ens preocupa
sentir la consellera quan diu que els pagesos estan contaminant
el subsòl, que els abocaments contaminen també el subsòl,
arriba aigua que no arriba en condicions a les zones humides,
segons quines desembocadures de torrents on flueix també
aigua de depuradora no arriba com toca, i aquesta esmena és
una esmena d'I+D, és una esmena per preparar-nos per a una
cosa a la qual estam obligats. Els productes químics que hi ha
hagut fins ara, pesticides, nitrats, són coses que és com ha
funcionat a tot el món, però en aquest moment hi ha gent, hi ha
agrupacions agrícoles i ramaderes, tant a Menorca, a Eivissa
com a Mallorca que fan esforços per anar cap a un sistema de
gestió integrat, d'un cicle obert cap al ciutadans i un cicle
integrat dins la seva producció, que ja en parlarem a l'altra
secció que serà agricultura. Però, què té a veure medi ambient
amb això? Tenint un programa que del que tracta és del control
de contaminació, i aquesta qualitat ambiental i assessorament
mediambiental per aquest que pot perjudicar els aqüífers, per
exemple, nosaltres presentam aquesta esmena perquè el que

intenta és que s'ajudi la gent a com ha de canviar els sistemes,
tant de nutrició de les plantes en temes de nitrats o en temes de
malalties que també pugui anar preparant la gent, de la mateixa
forma que ara es fan els cursos per a tots els pagesos, que fa la
Conselleria d'Agricultura, fa ASAJA, feim els ajuntaments,
perquè els pagesos facin el curset d'abonament a l'hora d'usar
els fitosanitaris, també facem els cursets no per als fitosanitaris
que tenim ara, que per a això feim aquests curset, sinó que
preparem la gent, a quin tipus d'abonament haurien d'anar, a
quin tipus de fitosanitari haurien d'anar perquè realment no es
pugui contaminar el subsòl.

D'aquesta forma, l'esmena està plantejada perquè vagi que
siguin les cooperatives, les societats agràries de transformació,
que són les que aglutinen la majoria de gent preocupada per
aquest fet i que, de cada vegada més, quan volen vendre el seu
producte els demanen, a veure aquest cicle integrat de
producció, què has posat aquí, què has sembrat, amb què has
abonat, com has regat; que després no puguem tenir
conseqüències molt greus, que Europa vostè sap que ens té la
massa damunt a damunt segons quins aqüífers de Balears a
causa d'aquesta contaminació. És una esmena per a la
investigació i el desenvolupament, perquè d'aquí 5 o 6 anys ens
hàgim avançat als canvis de sistemes d'abonament i tractament
de malalties de les plantes.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. A aquesta esmena també votarem en
contra perquè pensam, l'esmena proposa una substitució d'una
quantitat del programa 443B que es destina al foment d'agendes
locals i al programa Ecotur, a més d'una altra sèrie d'iniciatives
que pensam que no es poden eliminar d'aquesta partida que
proposa l'esmena del Grup Parlamentari Popular. També posar
de manifest, per altra part, que pel que fa referència a recollida
de fitosanitaris, que ja està contemplat, al capítol 6, dins el
programa 443C que pensam que pot complir almenys una part
d'aquests objectius que es diuen aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Font, torn de rèplica, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Ramon, començaré pel darrer,
el programa 443C que vostè em diu dels fitosanitaris, que ja està
ocupat, digui'm vostè on és exactament aquest tema, perquè
l'únic que hi ha en temes de residus perillosos o pla de xoc de
recuperació de sòls contaminats, parlam únicament i exclusiva
de plans que s'han de fer, que abasten el que és la comunitat,
jo li parl de coses més concretes, però anem, després vostè diu
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que no volen tocar la partida 64000 del programa 443B ja que
això trastocarà el tema d'agendes locals, miri, jo aquí tenc una
partida, a la pàgina 82, que és aquesta que vostè diu que és
despesa en inversió de caràcter immaterial, 622.217 euros. Jo, el
que li dic, és que d'aquests 22.217 euros, en posi 150.253, els
baixi a capítol 7 i creï una partida, perquè d'aquí els pugui
transferir vostè, perquè clar, es tracta de dir-li al cervell que vegi
el que hi ha, clar si un no coneix, no sap què és segons quin
tipus d'arbre i en parla, si no se l'imagina, és fotut, es tracta de
veure què és qui pot fer això, és que això no ho pot fer la
conselleria, la conselleria ha de posar els mitjans econòmics
perquè els que viuen d'això, com poden ser les cooperatives o
les SACS, i vostè només ho pot passar a través de capítol 7,
passi-ho a través de capítol 7, per això li ho dic, no és una
esmena que ens la traguem de la butxaca, està pensada perquè
així vostè podrà fer convenis amb aquestes cooperatives i
SACS per poder-los començar a exigir a la vegada, que és la
seva responsabilitat com a govern, li puc dir que hi ha
ajuntaments que ja ho fan, això, i no tenen cap competència, i
no són verds, ni d'Esquerra Unida, n'hi ha que són del PSM,
n'hi ha que són del PSOE i n'hi ha que són del PP, miri per on,
per què?, perquè estan preocupats per l'aigua dels pous que
donen l'aigua als seus ciutadans, i si vostè veu que hi ha
pagesos, cooperatives, SACS que en tenen ganes, d'entrar dins
aquests nous cicles integrats cap a ells i cicles oberts cap als
ciutadans, per què oberts?, perquè el ciutadà ho pugui veure,
per què integrat per ells?, perquè no és contaminant.

No és una esmena de massa milions de pessetes, és una
esmena que jo encara en euros no me n'acab de desfer, però li
diré perquè és ridícul, estam parlant de 25 milions de pessetes,
amb els quals vostè podria fer una experiència a les quatre illes
on hi hagi gent encara que quedi en tema de pagesos, amb això
tendria una informació increïble, en dos, tres anys, si això se
segueix, per quins tipus d'abonaments i quins tipus de
fitosanitaris s'han d'usar en qüestió de malalties.

Jo no esperava que ens aprovassin moltes esmenes, però
aquesta estava convençut que ens l'aprovarien, i jo li demanaria
que vostè parli amb l'amo gros per veure si és possible que
aquesta esmena pugui tirar endavant, que és una esmena que
no hauria de fer el Partit Popular tan sols, ja hauria de venir als
pressuposts.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No tenc cap dubte que l'esmena que
presenta el Sr. Font estigui molt pensada, aquesta com totes les
altres, imagín; el problema, en tot cas, és que des de la majoria
no pensam igual que el que es pensa des del Grup Parlamentari
Popular, en qualsevol cas ha fet una solAlicitud, no sé massa bé
adreçada a qui, però jo li assegur que ho estudiarem amb
"carinyo" i si hi ha alguna possibilitat encara d'aquí al ple per

arribar a algun tipus d'acord o transacció, estaríem encantats de
fer-ho. De moment, votarem en contra, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Votació de l'esmena 4739.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 443C, gestió de residus, s'hi mantenen les
esmenes 4743, 4818, 4608 i 4819. Per defensar-les, té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Qualsevol ciutadà, tal vegada d'un
lander alemany que ves quina és la nostra estructura i se'n
temés que en tema de residus estan transferides les coses en el
que són els consells d'aquesta terra, se'n temeria que és ridícul
segons quins programes que figuren a una conselleria de Medi
Ambient que el que fan al final és que, quasi segur, com que ha
de menester defensar banderes que han estat anquilosades
durant 30 anys i ara, al final, ja és qüestió de vergonya, de
saber que ara ho du aquella altra institució, que aquella
institució és major d'edat, nosaltres no importa que ens hàgim
de posar cap bandera per davant, ens trobam en aquest
pressupost que en el tema de gestió de residus, tant podem
anar als ajuntaments, de com hem de fer, els consells als
ajuntaments com han de fer la recollida selectiva, si hem de fer
un consorci o no, si hem de posar doblers o llevar-ne, que és el
trui que tenim aquests darrers 5 mesos, almenys aquí a Balears,
i després la conselleria pel seu costat fa estudis i coses, trui per
poder dir després a la campanya electoral que també ha fet
coses en gestió. I les esmenes van per aquí, n'hi ha una que és
d'addició, per a una colAlaboració amb el Consell d'Eivissa i
Formentera per desenvolupar el Pla sectorial de residus sòlids
urbans, i crec que estaria bé que hi hagués una esmena
d'addició per a aquesta qüestió en concret que és ben
necessari.

Per una altra part, n'hi ha dues que fan referència, una més
concreta a un abocador en concret i l'altra a abocadors en
general, que és la regeneració de la praderia de Can Set, al terme
municipal de Llucmajor perquè hi hagi una partida de 300.000
euros per aconseguir posar en marxa aquesta regeneració, que
hi ha hagut compromís per part dels membres del Govern balear,
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és a dir, jo crec que això hauria de ser una cosa, perquè al ple
haurem de venir amb el diari, que diu "sí, ens comprometem a
pagar la regeneració", i ara resulta que, tal vegada em votarà
que sí, tal vegada ara li faig renou d'una cosa que hauré de
callar, per això ja ho usaré més a la rèplica. Després n'hi ha una
que és que hi ha, vostè ho sap, ajuntaments arreu de les Illes
Balears que han tengut petits abocaments que s'han de segellar
d'alguna manera, que aquest tema de segellar un abocament
responsabilitat de l'ajuntament, bé, tal vegada amb el consell
podem fer alguna cosa, però que també el Govern donàs d'alta
una partida per ajudar les corporacions locals.

I després hi ha el tema que tots estam immersos dins una
carrera molt important i que és bàsica per d'aquí 20, 30, 50 i més
anys, que és tot el tema del reciclatge, reutilització, campanyes,
totes aquestes coses. Molt bé, jo crec que amb això el Consell
Insular de Mallorca els ha donat un petit bany al Govern, que
almenys les darreres coses que es fan aquí a Mallorca, no sé
com funcionen a Menorca, Eivissa i Formentera, esper que
siguin de la mateixa manera, ha estat que, en el tema de donar
la imatge de com ho hem de fer per conscienciar la gent, feim
feina conjuntament; fins i tot es paga íntegrament, per part del
consell, una part, i l’ajuntament posa mitjans humans, materials,
d’informació, si hi ha butlletins d’informació municipal, i
nosaltres li demanam que aquesta partida que hi ha al
pressup ost és ridícula, que almanco l’augmentem amb 150.000
euros perquè aquestes colAlaboracions puguin ser més fluides.
Vostè té 67 municipis a Balears, si no vaig equivocat, i amb
aquests doblers que té a aquesta partida és ridícul, i seria una
forma de poder colAlaborar tots, ja que la conselleria es vol
reservar el programa de Direcció General de Residus i Energies
Renovables que, per cert, no veig en lloc.

Perquè, clar, aquí el trull és el següent, i això al final és
política i aquesta comissió és política, és a dir, renovable de
què? Que la incineradora s’atura i ho farem tot compostatge?
Perquè aquí no hi ha res d’això, ho dic perquè les banderes
històriques d’aquells que s’enclaven o es feren a segons quins
llocs no es veuen reflectides en el tercer pressupost. És una
qüestió, crec jo, de ment àmplia, d’honradesa amb la ciutadania
que si un pensava una cosa fa tres anys ho continuï dient o, si
no, que digui que s’ha equivocat. En canvi, en allò que podem
fer feina conjuntament amb els ajuntaments posam partides
ridícules per poder justificar d’aquí un any i mig més que sí, que
nosaltres teníem programes; sí, tenien programes què li diré jo,
tenen programes que són que tenen per a inversió immaterial
1.700.000 euros i per a inversió real 120.000 euros; 1.720.000,
120.000 d’inversió real.

Per la qual cosa, crec que estaria bé que acceptassin
aquestes 4 esmenes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Si no li importa aniria esmena per
esmena perquè la resposta o, com a mínim, el sentit de la
votació no serà el mateix.

A la primera, la 4743, referida a ajuts als ajuntaments,
votarem en contra perquè la partida a la qual volen destinar
aquesta quantitat és una partida que va a projectes concrets
que ja estan compromesos i que, per tant, no es pot extreure
d’aquí aquesta quantitat. Dir també que dins la partida 64.000,
en el programa 443C es preveuen diverses iniciatives d’ajuda
tècnica als ajuntaments, que també és un fet que s’ha de tenir
en compte. En definitiva, aquesta esmena la votaríem en contra.

La següent, la 4818, que és una partida d’afectació per tal
d’ajudar les corporacions locals a segellar i regenerar
abocadors d’escombraries, doncs és una esmena que votaríem
afirmativament, a aquesta li donaríem suport -sí, ja n’hi ha una,
qualcuna altra hi haurà, no moltes.

Llavors, la 4608, colAlaboració amb el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, que és quantifica aquesta colAlaboració
per tal de desenvolupar el Pla sectorial de residus sòlids
urbans, hem de dir que la situació a Eivissa encara no és la
mateixa que a Mallorca, vull dir que ha estat posterior; que en
aquests moments es troba en fase d’estudi el cost efectiu que
tendrà això. Es preveu el mateix percentatge d’aportació, però
també es preveu que sigui al llarg de l’any 2002 que es
determini quin cost tendrà i quina haurà de ser l’aportació. És
a dir, no és el moment ara d’incorporar una quantitat que
necessàriament seria una mica arbitrària en aquest moment. Per
tant, tampoc no donarem suport a aquesta esmena ni a la
següent, a la 4819, regeneració de la pedrera de Ca’n Set,
perquè pensam que la regeneració d’aquesta pedrera ha de
córrer a càrrec dels causants de la contaminació i que si,
subsidiàriament, és necessària una actuació de l’administració
autonòmica es faria mitjançant fons de la partida 64.055. Per
tant, a aquesta altra esmena tampoc no li donam suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Font, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
començarem pel tema d’Eivissa i Formentera. Vostè ens diu que
està en estudi, s’ha de fer la valoració, és a dir, veu bé que ens
preocupem el Grup del Partit Popular i en aquest cas,
concretament, els nostres diputats d’Eivissa i Formentera, per
fer aquesta previsió, però ens diu: no és el moment d’incorporar
una partida. És el moment d’incorporar una partida, perquè
supòs que enguany ho tendrà, perquè si no per a aquest viatge
no importaven aquestes beaces, per arribar al final del 2003
perquè vostès estiguin quatre anys sense en cap moment posar
el pla sectorial en marxa. Per tant, enguany és un any ideal
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perquè hi hagi una partida; que vostè troba que no ha de ser
d’1.200.000 euros i la vol fer de x, perquè quedi oberta i es vegi
que és una qüestió que n’estam preocupats tots i que volem
que això vagi endavant, jo crec que s’ho hauria de repensar. Si
vol que no toquem aquest 1.200.000 euros de la partida
d’inversió de despeses immaterials, doncs la faci més petita,
però almenys faci una transacció; perquè jo he volgut entendre
que vostè està d’acord però que no es posa perquè encara
l’estudi no està acabat. La política, de vegades, no es tradueix
en doblers únicament i exclusivament, es tradueix
pressupostàriament, amb previsions pressupostàries de
partides que de vegades tenen molt menys doblers dels que
rebran després amb modificacions posteriors. I jo crec que aquí
hi ha una bona voluntat dels diputats i diputades d’Eivissa i
Formentera i de tots els del Partit Popular en aquest sentit per
aquesta preocupació. Jo crec que s’ho hauria de repensar, li dic
la veritat.

L’altra qüestió. Miri, allò de Llucmajor; hi ha hagut
compromisos del Govern quan s’ha visitat aquesta pedrera i
vostè sap que hi ha pedreres que tenen provisions de doblers,
però en el Pla sectorial de pedreres, quan es fa fer, sap que hi
havia pedreres ilAlegals que s’han anat tancant, qualcuna amb
processos judicials forts i potents, molt forts, bastant forts, i hi
ha llocs que no hi ha doblers. En aquest cas concret, hi ha
compromisos per part de la Conselleria de Medi Ambient i per
part de Presidència d’ajudar en aquest tema de la pedrera de
Llucmajor, està damunt els diaris, li hauré de mostrar, com he dit
abans ja, en el plenari.

I per l’altra part, vostè em diu, que a mi em preocupa, Sr.
President, i jo deman: un govern pot tenir ja contrets i
compromesos els doblers de l’any que ve? Perquè la resposta
als 150.000 euros de l’esmena 4743 per als ajuntaments en temes
de necessitats en matèria de residus i reutilització d’aquests
mateixos, ens acaba de dir, i constarà al Diari de Sessions, el
diputat d’Esquerra Unida que hi ha projectes concrets en
aquesta partida 64.000 ja compromesos, han estat les paraules.
Jo supòs que vostès no tenen compromès res, perquè tal
vegada no tenen 31 diputats per aprovar els pressuposts? Crec
que seria important fer aquesta reflexió.

I a la partida 64.000, en concret d’aquí, hi ha despeses
d’inversió de caràcter immaterial, si les tenen compromeses i
estan en acords del Govern; és a dir, jo no tenc res a dir que si
hi ha un acord de Govern, per exemple nosaltres, els
ajuntaments contreim despeses per a anys següents i els duim
a ple i figuren en el pressupost, però aquí la partida que hi ha és
despesa de caràcter immaterial, sense especificació d’aquests
compromisos que vostè em diu. En tot cas, m’agradaria que em
repetís quins són els compromisos per mirar si realment
aquestes coses vostès les han fet bé o no.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passarem a la votació de les esmenes que
s’acaben de debatre i, si jo ho he entès bé, l’esmena 4818 han

dit que li donaven suport. Començarem, doncs, per l’esmena
4818.

Vots a favor de l’esmena? Queda aprovada per unanimitat.

Ara passarem a la votació de les esmenes 4743, 4608 i 4819.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes tres esmenes. Al programa
443D, formació, educació i promoció mediambiental, s’hi manté
l’esmena 4742. Sr. Font, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que, a part dels
cursets que es fan aquests dies en el tema d’abonaments, de
com s’ha d’abonar, serà insuficient que la Conselleria
d’Agricultura cobreixi aquest tema. Per la qual cosa, ens
agradaria que la Conselleria de Medi Ambient, també, ja que li
agrada fer de tot, encara que segons quines coses estiguin
transferides, i que té partida per a aquesta qüestió dins aquest
programa 443D i que és de formació i educació i promoció
ambiental, també desenvolupàs, a través de les cooperatives i
SAT i pagesos que cotitzin en el règim agrari, sigui parcialment
o sigui al cent per cent, programes de formació sobre aquests
nous mètodes d’abonament, perquè no passarà tothom.

Quin és el problema? Doncs, acabarem aquests cursets i hi
hauran anat aquells pagesos que estan preocupats al cent per
cent, però els caps de setmana sentirem molts de fitosanitaris
a la finca de qualcú que té tarongers, un parell de carxoferes,
quatre tomatigueres, qui més qui manco fa dos solcs de patates
i qualcú fa faves i això; amb això que aquesta gent també
necessitam que tengui una formació i una educació a l’hora
d’emprar aquests productes fitosanitaris. Li he posat que hi
hagi les SAT, cooperatives i persones que cotitzin almenys en
el règim agrari parcialment.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. En aquest cas tampoc no donarem suport,
és un problema, entre d’altres coses, de legalitat. Les
cooperatives i SAT són societats mercantils i no es poden
incloure dins l’ordre de subvencions; especifica l’article 2 que
els beneficiaris seran entitats sense ànim de lucre i que
qualsevol projecte d’educació ambiental presentat per entitats
sense ànim de lucre es pot incloure en la línia de subvencions,
que estaria recollit a l’article 3 d’aquesta Ordre com a activitat
subvencionada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Font, en torn de rèplica té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, jo el que vull demanar, Sr. President, és: digui’m a quina
partida ho vol, jo no tenc cap problema en transaccionar que en
lloc del capítol 7 estigui dins la partida que vostè trobi, a fi que
sigui una excusa potent i de ment àmplia i no una excusa petita
el fet que estigui al capítol 7. Si vostè està d’acord amb la
substància, amb la finalitat d’aquesta esmena, perquè vostè em
diu que una SAT no pot rebre doblers en aquest sentit, tal
vegada hauria d’anar dins el capítol 4. Jo, en aquest cas, li
agrairia que vostè em digués dins quin capítol ho hem de posar,
perquè veig que és l’única trava que em pot esgrimir vostè fins
ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Senyor ..., no vol la paraula? Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Sr. Font, vostè fa una esmena que entenem
que no correspon perquè es vulnera la legalitat de l’Ordre quant
a subvencions, perquè proposa que vagin destinades a
empreses que no són les que estan previstes, per tant no és
acceptable aquesta esmena, sense més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat Sr. Ramon? Gràcies. Jo els agrairia que quan
demanin la paraula facin un signe que aquesta presidència
pugui interpretar que es vol la paraula, perquè si no és difícil de
vegades saber el pensament que tenen els senyors diputats.

Votació de l’esmena 4742.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 443G, mobilitat
sostenible, s’hi manté l’esmena 4736. Sr. Font, té vostè la
paraula per a la seva defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Poc a dir en aquesta esmena, és una
esmena de 100.000 euros per intentar amb els ajuntaments, dins
el que persegueix aquest programa, que hi hagi més doblers. És
a dir, es posa una partida ridícula al que serà la colAlaboració
amb els ajuntaments i pensam que, si de veres es creu la
conselleria, i nosaltres ens creim que és important aquest
programa de mobilitat i educació ambiental, al final els que
estan més a prop dels ciutadans són els ajuntaments, es tracta
d’incrementar aquestes partides.

És a dir, les grans campanyes de publicitat, que lògicament
ha de fer un govern i una conselleria, estic convençut que si
fossin compartides amb programes concrets que surten a cada
ajuntament i s’instalAlen i s’empren els mètodes de difusió que
tenen moltíssims d’ajuntaments, televisions municipals, ràdios
municipals, butlletins d’informació municipal, en moltíssimes
coses seria molt més fàcil arribar al que es persegueix a través
d’aquest programa. Per la qual cosa, pensam que aquesta
partida és insuficient i per això aquesta esmena d’addicció, de
100.000 euros al centre de cost, al subconcepte 76.000.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, per contestar té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A aquesta esmena tampoc no li
donarem suport, votarem en contra, i com tantes vegades no és
que els objectius no siguin positius però al final els
pressuposts han de quadrar. I els pressuposts són els que són
i pensam que les diverses partides estan ajustades i no es
poden introduir aquests canvis, a pesar que estaria bé tenir més
recursos per destinar a aquesta funció i a tantes altres que
serien convenients per al medi ambient, però els recursos són
els que són i no es poden estirar més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Font, torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Ramon, és a dir, és fantàstic
escoltar que Esquerra Unida-Els Verds veu bons els fons de les
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propostes que li fa el Partit Popular; almenys quedarà clar en
aquesta legislatura que el Partit Popular en propostes de temes
mediambientals els Verds i Esquerra Unida les veuen bones. El
que passa que resulta que no tenen els doblers suficients.

Miri, Sr. Ramon, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el Sr. Miquel Ramon està en representació del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista, no d’Els Verds.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, li agraesc moltíssim aquest matís, que
crec que és important. Idò, Sr. Ramon, representant d’Esquerra
Unida-Ecologista, el que li vull dir és que sàpiga que la seva
companya de partit o d’agrupació o de coalició té un
pressupost on manejarà 2.400 milions de pessetes de despesa
immaterial, Sr. Ramon. Si vostè creu o ens hem de creure tots
aquí que no es poden gastar, d’aquests 2.000 quasi 500 milions
de pessetes, 16.638.600 pessetes per a aquest tema
d’incrementar aquesta partida als ajuntaments no m’ho farà
creure; no m’ho farà creure perquè no n’he posats 1.663, ni 163,
sinó 16.638.000, segurament una altra persona hagués posat
aquí, anem a posar 150 milions de pessetes, anem a pegar a ull
ja que estam a l’oposició; no, no, amb coherència crec que ho
hem fet, Sr. Ramon. Però si vostè creu que tenim bones idees
però els doblers no es poden moure, doncs cadascú amb la
seva responsabilitat, nosaltres amb les nostres bones idees i
vostès amb el fet de no posar-hi els doblers.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam a la votació de l’esmena 4736.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 512A, protecció,
control i defensa del domini públic hidràulic, s’hi mantenen les
esmenes següents: 4735, 4606, 4733, 4734 i 4732. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
hem entrat amb aquestes esmenes dins un dels programes
grossos, d’aquests de consistència, d’aquests que generen

debat al llarg d’un any i en generen molt més al llarg d’una
legislatura i queden marcats en la societat durant diverses
legislatures. A aquest control, protecció i defensa del domini
públic el Partit Popular hi manté, com molt bé s’ha dit des
d’aquesta Presidència, aquestes cinc esmenes, havent-hi, sota
el nostre punt de vista, dues parts totalment distintes.
Començarem per la primera.

Xerram, de vegades, que els governs no fan res perquè no
tenen projectes, de vegades xerram que els governs no fan res
perquè no es posen d’acord amb els projectes, però de vegades
hi ha projectes en què tots hi estam d’acord, però que després
no es fan; pel que s’arriba a la conclusió que qui ho fa és un
govern que no fa res. En aquest pressupost és el tercer on veim
partides importants, i quan un se’n va a l’execució del
pressupost anual d’aquesta partida en concret, que és nous
arreglaments de nous torrents, no neteges, reposició de
costats, no dic amb formigó; amb talús de terra, noves
canalitzacions, resulta que quan es veuen aquestes partides,
cada any han sobrat cents i cents de doblers, quan tothom sap
que és necessari a més no poder invertir en el tema de
reposicions i nous llits i nous talussos de torrents, arreglament
de ponts perquè no hi hagi embussos de brutor a Balears. Amb
això que presentam una esmena, Sr. President, que és d’1 milió
d’euros, perquè veim insuficient la partida que hi ha i perquè
enguany aquesta partida baixa. És a dir, després de no haver fet
el que toca fer en projectes que aquest pacte hi està d’acord,
que els té fets, que els va trobar fets, ara resulta que la partida
encara baixa. No vol brou, idò tassa i mitja. Pel que demanam
que per favor aquesta esmena s’accepti.

Després n’hi hem concentrat una d’esmena a Eivissa, que
és en el mateix sentit: d’afectació i de restauració i neteja de
torrents a Eivissa. Tres quarts del mateix, és a dir, la conselleria
amb aquest tema sí que actua com un conjunt de país, a totes
les Balears, que no fa res en lloc; i en tot cas, s’ha mogut al
ritme que li ha marcat el Partit Popular amb les interpelAlacions,
preguntes o mocions en aquest Parlament, la darrera vegada va
ser la neteja del torrent de Sant Miquel, un mes abans que
venguessin les inundacions que hem patit fa quasi quatre
setmanes. Pel que, també per a Eivissa demanam, per aquest
concepte de restauració i neteja, que es faci una esmena
d’afectació de 120.000 euros.

I després n’hi ha una altra, passaré la 4734, deixaré la 4733
per discutir el darrer de tot, que és una partida que no és com,
és una esmena que no és com la primera, la 4735, que era dins
els traçats vells fer nous traçats, nous costats, nous talussos,
arreglament de ponts, sabates de ponts que amb l’aigua que ha
corregut aquests dies estan en l’aire i si torna ploure
s’arrancaran; en aquest cas xerram d’un altre cas, que és la
neteja per mantenir els torrents. És a dir, si qualque cosa no fa
la consellera, jo no sé si és que té por a matar qualque planta,
aquestes coses que ella té de vegades, que resulta que els
torrents estan bruts; és a dir, si anam als torrents de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera estan bruts, estan bruts i deu ser
perquè hi deu haver qualque espècie d’aquestes que creu que
és més important que la inundació d’una altra espècie que li
diuen éssers humans que es poden trobar a zones que hi ha
30.000 i 40.000 persones aquí a Mallorca, amb tot el respecte
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que em mereixen les qüestions mediambientals. Però també em
mereixen respecte les qüestions de gent que té sembrat, que hi
viu i que es poden veure amb problemes molt greus; i s’hi
haguessin pogut veure no fa massa temps si hagués plogut
vint minuts més al ritme que va ploure els primers vint minuts.
Per la qual cosa demanam una partida amb una alta de 2.454.000
euros.

Són partides potents perquè, d’una vegades per totes, es
deixin de posar 200 milionets de pessetes per fer la neteja dels
torrents de totes les Balears durant tot l’any, és que és ridícul.
I això és creure amb unes coses, però és riure-se’n de les
persones i el Partit Popular no vol consentir que se’n riguin de
les persones, perquè amb les persones, rient-se, hi pot haver
fatalitats. I ja està bé que aquests temes estiguin bruts perquè
a la consellera li interessi que anem bruts, què vol que li digui.

Una altra qüestió és que la partida de transferència als
consells insulars, record que l’any passat hi va haver un
diputat, el Sr. Alorda, que no és que el vulgui alAludir, però que
em va dir: i vostès tampoc no l’augmentaven aquesta partida de
medi ambient cap al Pla d’obres i serveis, i tal vegada té raó;
però, en tot cas, si nosaltres érem pecadors, vostès són
pecadors al cub, perquè és el tercer pressupost, tres vegades,
nosaltres una setzena part elevat a no sé quant; per la qual cosa
li demanaria que aquesta partida del Pla d’obres i serveis que de
cada vegada les peticions són més grosses, l’aportació dels
consells insulars, els tres consells insulars, s’augmentàs amb
300.000 euros.

I després, pas a l’altra esmena que he dit, la 4733, que crec
que és una esmena important. Aquests dies vaig poder assistir,
Sr. President, a un seminari i vaig poder estar devora el Sr.
Mayol, exconseller d’Agricultura, el Sr. Varón, que és geòleg i
em pens que és cap de servei del Govern balear i també el Sr.
Damià Perelló, que em pens que és el secretari de l’IBAEN;
aquesta esmena ja estava feta i presentada, però coincidírem
amb aquests tres senyors que, per cert, no són del Partit
Popular, que era important la proposta que feia aquell dia en
aquest fòrum el Batlle de sa Pobla, que som jo mateix, que
l’aqüífer de sa Pobla, en el que és l’extracció d’aigua que fa
ACASA, es posàs un sistema de control fins on es podia
extreure, segons el nivell, com es fa a sa Marineta de Llubí. Jo
els agrairia, almenys per coherència, sobretot ho demanaria al
PSM, perquè crec que és amb qui em puc entendre més bé i
poder llegir perfectament el que pensa la gent d’aquella zona
d’allà, que es posi en marxa un sistema per controlar l’aqüífer,
a Crestatx, d’on s’extreu l’aigua d’ACASA per anar a Alcúdia.
Aquest sistema piezomètric que diu on s’han d’aturar de
bombejar perquè el tascó d’aigua salina, que de cada vegada és
més grossa, o de la intrusió de l’aigua de la mar, la puguem
controlar i poc a poc la puguem fer tornar arrera. A més, no és
una qüestió d’un any ni dos ni tres, és una qüestió, tal vegada,
de dècades perquè torni arrera, però si no posam remei ens
passarà com en el Pla de Sant Jordi, com a Campos, que ja són
llocs que no es poden arreglar mai.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon. Per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Jo seguiré l’ordre en què venen aquí
les esmenes, no seguiré l’exposició del Sr. Font, perquè com
que el posicionament serà diferent d’una a l’altra, pens que és
millor dur l’ordre que ve aquí.

Començant per la 4735, a aquesta hem de dir que votarem en
contra, que no hi estam d’acord, que pensam que la principal
actuació en torrents durant el 2001, perdó, durant el 2002 s’ha
de centrar en les reposicions del torrent de Manacor, que
encara és el principal tema de risc en torrents de les Illes
Balears.

La següent, la 4606, la votaríem a favor, però amb una
transacció, que m’imagín que de cap de les maneres es negarà
el portaveu del Grup Parlamentari Popular a acceptar-la perquè
és una transacció a l’alça. Jo sé que li agrada apuntar-se que les
coses que fa el Govern és perquè ell ho ha demanat prèviament ,
però simplement, acceptar-la com a transacció i posar la
quantitat que està prevista, es toca una mica, no molt però una
mica més elevada. Aquí parla de 120.000 euros i seria passar-ho
a 126.212,54, que és el que ja està previst que s’hi inverteixi. Per
tant, ja dic que supòs que no hi haurà problemes en acceptar
aquesta transacció. Llavors, si fa falta, repetesc la quantitat.

La següent, la 4733, no li donarem suport. El subconcepte
que ens proposa d’alta és al que es destinen els mateniments
de torrents, i el control del domini públic hidràulic, al que fa
referència la motivació d’aquesta esmena és el concepte 64.000
i és d’allà on es proposa donar una baixa. Per tant, aquesta no
l’acceptarem.

I tampoc no acceptarem la penúltima d’aquest grup, la 4734,
que fa referència a mantenir nets els torrents. Pensam que dins
les possibilitats pressupostàries, la quantitat que ve prevista en
aquest pressupost és correcta, sobretot si tenim en compte que
el manteniment dels torrents no és una cosa que es faci en un
exercici, sinó que es va fent al llarg de diversos exercicis, es fa
un manteniment que pensam que aquest pressupost dóna
resposta a aquesta activitat.

I llavors, crec que sí que és l’última d’aquest grup, la 4732.
Tampoc no li donarem suport, perquè creim que aquesta partida
que es preveu d’augmentar, dins les limitacions de sempre dels
pressuposts, és correcta la que pot haver-hi. Així i tot, de totes
maneres, dir-li que dins altres apartats, com pugui ser el 441A,
hi ha conceptes que també poden donar lloc a transferències de
capital com les que es proposen a l’esmena, però, en concret,
a aquesta esmena tampoc no li donaríem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Font, en torn de rèplica, té la
paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu. S’han d’encunyar
jo crec segons quines coses, queda clar que aquest Govern no
vol gastar més doblers en reposició de torrents ni vol gastar
més doblers en el tema de neteges per a possibles inundacions.
La darrera que vostè em deia, sempre em ve amb el concepte, jo
crec que el concepte és claríssim perquè és pel concepte que
vostès passen els doblers als consells insulars, el 76.100
d’aquest programa, del programa 512A; és a dir, en tot cas, jo
no sé com ho podem fer, però és aquest programa. I d’on
agafam els doblers? Doncs, dels 2.500 milions de pessetes que
tenen, que hem intentat quadrar dins aquesta secció de medi
ambient, perquè no hi hagués problemes en aquest sentit.

Agrair-li la transacció que ens proposa per la restauració i
neteja de torrents d’Eivissa, ens alegra que coincideixi amb
nosaltres. I el que no puc entendre i, lògicament, es creïn els
acords puntuals amb altres partits per intentar que, d’una
vegada per totes, es posi un control piezomètric a l’aqüífer de
Crestatx. És a dir, el plantejament que fa aquest grup és
8.133.000 pessetes, perquè la intrusió d’aigua salina a la mar no
segueixi. Pareix mentida que això no es pugui acceptar; en fi,
l’aqüífer de sa Marineta se’n va damunt un control d’uns 35
milions de pessetes anuals, això és molt més petit avui, és molt
més petit avui, perquè el tascó pot assolir un espai que es mou
dins el terme d’Alcúdia i el terme de Muro i sa Pobla, on té, que
això tal vegada són 15 quilòmetres, però on hi ha la intrusió
d’aigua salina agafa Alcúdia i Muro i el podem tenir en un
marge de 2 quilòmetres i mig; com més dies passen, com més
anys passen aquesta franja creix, el control de cada vegada
després haurà de ser més gros i més costós.

Jo, ja li dic, cercaré els ressorts de pactes puntuals amb
altres partits per intentar que aquesta esmena enguany, que és
la tercera vegada que la present, pugui ja sortir perquè és ben
necessari; sobretot, com li dic, que hi ha tècnics de la
conselleria, tres d’ells en concret que hi fan feina, estan
totalment d’acord que això seria imprescindible i consta ja a
documents.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passarem a la votació de les esmenes i, en
primer lloc, votarem l’esmena 4606, que jo he entès que hi havia
una transacció per augmentar a 126.212,54 euros una esmena
que era de 120.000. Sí?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Si, doncs, i que ha estat acceptada pel Partit Popular és clar.
Votació de l’esmena 4606.

Vots a favor? Gràcies. Queda aprovada per unanimitat.

Votació de les esmenes 4735, 4733, 4734 i 4732.

Vots a favor? Ha comptat? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Resultat de la votació? No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden, per tant, rebutjades aquestes quatre
esmenes. Passam al programa 514A, ordenació del litoral, al
qual s’hi manté l’esmena 4609. Per a la seva defensa té la
paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És una
esmena d’aquest programa que és d’ordenació del litoral, que
és el centre de cost 15.501, com vostès saben, i és una esmena
de substitució, on s’habiliti una partida de 120.000 euros, que
vagi dins el subconcepte 60.100 i que s’agafi del subconcepte
64.000 de despesa immaterial d’aquests 2.500 milions de
pessetes que té per gastar la conselleria en despesa immaterial
enguany, i que vagi per condicionar les platges i zones de
litoral d’Eivissa i Formentera, on es fa necessària aquesta
inversió.

M’agradaria que, de la mateixa forma, com almenys hem
aconseguit que amb la neteja de torrents i manteniment a
Eivissa hem aconseguit aquesta esmena, que també vostès
tenguin la mateixa actitud aprovant-nos aquesta esmena.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sí, Sr. Ramon, per contestar té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No, no tendrà la mateixa sort aquesta
esmena. No parlam del mateix, aquí, lamentablement, sí que
haurem de parlar de Madrid perquè qui té les competències i qui
té els recursos és el ministeri, és el Govern central, i per tant
pensam que no correspon introduir aquesta partida en el
pressupost de la comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sí, Sr. Font, en torn de rèplica.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Havia aconseguit almenys durant
una hora i un quart només haver xerrat jo de Madrid, ara ja en
xerra el Sr. Ramon; és a dir, jo crec que ha estat important. Miri,
Sr. Ramon, Madrid ajudarà en aquest tema, no ho dubti que
Madrid ajudarà en aquest tema, el que li demanam és que
vostès també ajudin. I vostès tenen una direcció general amb
un programa concret que és per a aquestes coses, així de clar;
així com en altres coses es fan coses que hi participen dues i
tres institucions.

Però jo li volia dir una cosa: resulta que quan Madrid vol fer
allà on vostè ha dit que té competències aquí trobam ossos al
lleu, ara que resulta que jo li he dit a vostè que hi participi, que
també té competències vostè perquè hi pot participar, no hi vol
posar res. Però que cadascú quedi amb el seu discurs.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4609.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 514B, gestió de les
instalAlacions portuàries, s’hi mantenen les esmenes 4843 i 4731.
Per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Programa, direcció general competent
d’aquest Govern, del Govern balear, i aquestes dues esmenes
van, una perquè és una esmena d’afectació, perquè s’afectin 2
milions d’euros per aplicar l’ampliació del Port de Ciutadella de
Menorca i que creim que, perfectament, d’aquests 4.306.812
euros es pot fer aquesta esmena d’afectació i que es pugui fer
l’ampliació i millora del Port de Ciutadella de Menorca. Ens
agradaria que també aquesta esmena es pogués aprovar, com
totes, però especialment.

I després, el que és evident, és que el Govern balear és
responsable, competent amb tota una sèrie de ports que
pertanyen a la gestió del Govern, per això nosaltres pensam que
els mals que s’han produït aquests darrers dies i els doblers
que vostès tenen prevists aquí, i ja que no han declarat per
Consell de Govern cap obra d’emergència, ni de torrents, ni de
ports, que és la pregunta feta ahir a la consellera de Medi
Ambient; cap, cap obra d’emergència, és increïble això, després

de la destrossa que hi ha hagut es veu que no hi ha cap obra
d’emergència perquè en el mes d’abril o mes de maig, un
moment d’imatge important d’aquesta terra cap a l’exterior i del
que hem estat capaços de millorar i viure millor, no hi hagi
partides que estiguin afectades o s’hi hagin addicionat doblers
per poder reposar, reparar el mal que han sofert aquests ports
que són de titularitat del Govern balear.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Anunciar que votarem en contra
d’aquestes dues esmenes. En relació al Port de Ciutadella
m’imagín que lògicament no hi ha la mateixa posició entre uns
grups i altres; en qualsevol cas, el pla d’usos que encara no
està aprovat serà qui determinarà la quantia necessària per a les
actuacions que s’hagin de fer al Port de Ciutadella, i en aquest
moment, ja dic, votarem en contra d’aquesta esmena concreta.

Quant a la següent, a la 4731, que fa referència a les
tempestes i a les destrosses que hi hagi hagut en els ports,
lògicament, aquest pressupost que estava elaborat amb
anterioritat no ho pot recollir; pensam que, a més, ara no estan
quantificades al cent per cent i que no és el moment de
desquadrar el pressupost, però que no dubti que si és
necessari, per solucionar les destrosses que hagin fet els
temporals fer canvis pressupostaris es faran els que calguin en
el seu moment corresponent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí, Sr. Font, en torn de rèplica, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. És a dir, Sr. Ramon, començ per
darrera, l’esmena 4731, li pareix perfecta, perquè lògicament
vostè no ho tenia previst i nosaltres vàrem tenir l’avantatge que
quan vàrem poder tenir temps per presentar les esmenes havia
succeït ja el mal temps. En tot cas, ho entengui com a una ma de
l’oposició davant un fet dolent, que és una tempesta com la
que hi va haver, es tira una ma perquè tengui una esmena vostè
per enganxar-s’hi i poder preveure el que lògicament jo no li
puc fer renou a vostè que no hagués previst abans del
temporal. Ho agafi així, ho agafi com un Parlament que dugui
molts i molts d’anys ja d’aquest tipus de feines; clar, vostè diu:
ho farem quan pertoqui. Quant pertoqui, pertoca ja, pertoca ja,
Sr. Ramon, és ara que hi ha els mals, és ara que s’han de fer els
compromisos per a les coses que s’han d’arreglar perquè en el
mes d’abril estiguin fetes.

Jo em tem que enguany veurem circumstàncies increïbles de
no voler arreglar les coses perquè s’arreglin totes soles, perquè
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no es posaran d’acord amb quins metres cúbics de ciment han
de posar a segons quin port, li voldran llevar. Un perill, Sr.
Ramon.

Res més, respecte de l’altra esmena jo crec que és increïble
que no es pugui acceptar aquesta esmena d’afectació per a
l’ampliació del Port de Ciutadella de Maó, de Ciutadella de
Menorca, perdó, -a les seves ordres, perdonin el lapsus-; amb
la qual cosa ja són dos anys seguits que estam amb el mateix i
vostès esgrimeixen el mateix. I dic el que he dit anteriorment en
altres esmenes, que cadascú haurà de ser conseqüent de les
seves responsabilitats i que hi haurà qüestions de segons
quines banderes que vostès ja no les podran defensar pus mai
més, però cadascú que estigui, com dic, amb la seva
responsabilitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de les esmenes
4843 i 4731.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 533A,
conservació i millora del medi natural, s’hi manté l’esmena 4729.
Per a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena
d’afectació, que dins els doblers que transferirà d’aquest
programa al que és l’institut per conservar les àrees recreatives,
hi ha una esmena que seria de 900.000 euros per a la
conservació de les àrees recreatives. Les àrees recreatives que
el Govern balear va deixar en el mes de juny de l’any 99 no han
sofert, durant dos anys i mig, inversions de manteniment o
reposició de coses que s’han romput. Són coses que ja es
poden anar a tocar, es poden veure, moltíssima gent que surt
els dies de festa, els caps de setmana que van a aquestes àrees
es troben cada dia amb aquestes àrees més deteriorades.
Sempre hi havia hagut unes partides importants per mantenir  i
millorar aquestes àrees, per això aquesta esmena de prop de 150
milions de pessetes, per poder mantenir aquestes àrees en
condicions; que hi ha molts de ciutadans que no tenen la sort
com altres de tenir una finca i poder anar a la seva finca el cap
de setmana o a un xalet damunt les dunes, que és simpàtic el
tema de vegades de veure qui defensa que no es pot construir
segons on quan ell estiueja i veu la mar davant ca seva i la sent

a la nit quan va a dormir, que hi ha altra gent que no ho pot fer,
que necessita, quan arriba a les àrees recreatives, que estiguin
en condicions. Esper que ens acceptin aquesta esmena.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, té la paraula per contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Jo en aquest cas li proposaria una
transacció al portaveu del Grup Parlamentari Popular. Lament en
aquest cas no poder ser tan generós com a l’anterior ocasió;
nosaltres creim que la conservació de les àrees recreatives s’ha
de fer d’una manera normal, a través de l’IBANAT, però
estaríem d’acord amb afectar una partida concreta, però és que
seria una mica més baixa; en aquest cas no seria de pujada, sinó
seria reduir-la, i la quantitat seria de 306.516,17 euros, si hi
estigués d’acord el representant del Grup Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Font, li proposen una transacció.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo no l’acceptaré de moment, esper que el Sr. Ramon
entengui que 148 milions de pessetes són insuficients per
arreglar-ho, que ho maduri d’aquí a la setmana que ve i a veure
si en el Ple és capaç de poder-me pujar això un poquet, entre ni
meu ni seu i ho deixam en 100.000 euros, si pot. Ho pensi, voti
en contra ara i si de cas ja me l’oferirà un poquet millor d’aquí
prop de quatre dies.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Votació de l’esmena 4729.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació? No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 533B, planificació
forestal, s’hi manté l’esmena 4752. Per a la seva defensa, té la
paraula el Sr. Font.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 fascicle 5 / 12 de desembre del 2001 1107

 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És una
esmena que, lògicament, era possible fer una previsió del
temporal que hi havia quan es va presentar o que hi ha hagut
quan es va presentar el pressupost, però no entram en els
doblers que ha habilitat el Govern balear pel tema, i el consell
insular, de recollida d’arbres i tot aquest enrenou i aquestes
bregues que hi ha entre la presidenta del Consell i la consellera
de Medi Ambient; però vostès, dins aquest programa, tenen un
apartat, que és l’apartat 76.000, per als ajuntaments, i un dels
objectius que té aquest programa a la seva primera fulla és
planificació forestal i recuperació de superfícies forestals, això
ho té d’anys anteriors ja.

Més que mai, aquesta planificació i aquesta recuperació de
superfícies forestals serà necessària aquest any que ve a les
quatre illes, hi haurà més a un lloc que a l’altre, però a les quatre
illes. Aquí hi ha una feina que, per molt que vulguin vostès, no
tendran mitjans suficients ni humans ni tècnics per poder saber
què ha passat a cada lloc; allà on hi ha grans masses forestals
que per a vostès i per a tots tendran un valor mediambiental
molt important, segurament s’actuarà més aviat que a cada
ajuntament que té els seus racons, les seves comunes, que són
més petites, que tal vegada no tenen un interès tan gros pel que
són totes les Balears però sí pel que és cada ajuntament, on
seria bo que en lloc d’entrar a llevar i a replantar de mala manera
es pogués subvencionar els ajuntaments que poguessin fer
aquesta planificació forestal per recuperar aquestes superfícies
forestals.

Nosaltres plantejam una esmena, que és d’1 milió d’euros,
166 milions de pessetes, perquè a la partida que vostè té de
transferències als ajuntaments, en aquest concepte 76.000, la
pugui ampliar i que sigui per a aquestes qüestions, perquè
aquells que realment estan preocupats de com recuperar
aquestes superfícies forestals les puguin planificar.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, per contestar, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No, no l’acceptarem, votarem en
contra perquè no volem donar ajuts als ajuntaments, teòrics
ajuts que, en realitat, el que fan és carregar-los d’obligacions
que no són pròpies. Pensam que ha de ser la pròpia
administració autonòmica que, amb mesures extraordinàries,
faci aquesta recuperació forestal i no desplaci responsabilitats
pròpies als ajuntaments encara que els subvencionàs en part.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Doncs, passarem a la votació de
l’esmena 4752.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 533D, gestió
d’espais naturals protegits, parcs naturals i àrees recreatives,
s’hi manté l’esmena 4747. Per a la seva defensa té la paraula el
Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Arribam a la darrera esmena que el
Partit Popular manté a la Secció 15, és la número 21 d’aquestes
que hem presentat i és la 4747 i crec que és una esmena
d’aquestes que és quan es veu si la gent quan fa una cosa la fa
perquè hi creu o si la fa per imposar. És una esmena que és
referent al funcionament dels parcs naturals i finques
públiques; resulta que la partida que ens trobam per a aquestes
coses és, bé, ridícula, 501.000 euros, ridícula, i sobretot si un hi
fica Aubarca i Es Verger, i si un comença a veure -no hi fic el
PORN que han presentat del Parc natural de Llevant, perquè
això és un tema que ara està en tramitació i tot aquest tema-,
però hi ha finques noves i vostès mantenen igual de doblers
que els anys anteriors. És a dir, crec que seria necessari ser
coherent amb aquestes coses, perquè clar, vostès, quan
expliquen això dels parcs naturals i els nous parcs que volen fer
diuen que a la gent els sortirà a compte estar dins un parc
natural; els sortirà a compte la saliva que deuen gastar vostès
perquè la gent s’ho cregui i n’hi hagi qualcun que esperi, com
el Messies que arribi un dia i el manà caigui; el moviment com
que es demostra caminant i el moviment en política es demostra
xerrant i comprometent-se, posant partides per fer les coses que
es volen fer i així és com s’han de fer, acceptin aquesta esmena
de 2 milions d’euros, on realment hi haurà doblers per crear, a
part de conservar, tota una activitat dins els parcs on pugui
baixar aquesta tensió amb els propietaris privats, que veuen
que vostès els enganyen, com és un fet el pressupost, no es
creuen que vostès els vulguin ajudar.

Aquesta esmena és una esmena que a vostès els pot sortir
molt rendible, si vostès són capaços de posar aquests doblers
per ajudar aquestes propietats, per arreglar aquests parcs que
ja són del Govern, segur que per a la gent seria més fàcil
entendre la proposta seva de parcs, que ni vostès mateixos se
la creuen perquè després no la reflecteixen damunt el
pressupost amb les partides que toca.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, té vostè la paraula, per
contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Estic realment emocionat
d’aquesta defensa dels espais naturals protegits que, des d’ahir
que vàrem veure que ses Salines, si no havien estat protegides
abans devia ser perquè hi havia no sé qui que s’oposava a la
voluntat del Grup Parlamentari Popular, i ara aquesta defensa.
Bé, la veritat és que com més inversió pugui haver-hi per a
espais naturals protegits millor, però aquí, en aquest programa
que proposen incrementar fa referència a la gestió efectiva
d’espais naturals, no a subvencions o compensacions a
propietaris o a residents en aquests espais, i pensam que la
partida que hi ha és la que és possible en aquests moments i
serveix per a aquests programes concrets de gestió efectiva
dels espais naturals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Font, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
hi ha gent que passa per aquesta vida i es fa comptes que
només ell era capaç de defensar els temes mediambientals o que
era l’únic capaç de defensar temes de la llengua o l’únic capaç
de defensar les persones més necessitades i això és fals, això és
com per tot. Miri, Sr. Ramon, seria injust i vostès serien uns mal
gestors si després de nosaltres de setze anys d’haver protegit
una part important del territori que vostès troben que és
insuficient, que vostès no seguissin dins aquesta línia, i ho
farien malament. Perquè quan xerram d’això pareix que a
nosaltres ens ve de l’aire del cel i ara hem canviat en això o això
altre.

Miri, això és igual que allò del monument de les Fonts
Ufanes, igual; no han de menester ni ser declarades monument,
sap per què són monument? Perquè els que hem estat allà
sempre les hem cuidat. El parc natural de s’Albufera a segons
quines zones, encara que no s’hagués declarat parc natural no
hi hauria cap problema, i es va declarar parc natural, es va
declarar; no, no, així de clar, es va declarar parc natural i dins el
parc natural, -Sr. Alorda si vol xerrar xerri amb jo pel micro i no
em faci senyes; és que si no jo no puc xerrar, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Jo el que els he de demanar és que no estableixin un diàleg.
Segueixi, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo entenc que hi hagi gent que li
sàpiga greu que el Partit Popular pugui tenir un discurs com
aquest i el tendrà més gros, els ho garantesc, trobaran barra de
cap amb segons quines coses. Sr. Ramon, dins el parc natural
de s’Albufera, no li he xerrat del futur parc de Llevant, hi ha
propietaris que vostè, a part del Govern hi ha altres propietaris,
no sé si ho sap, supòs que no ho sap, miri què li dic; i com que
vostès xerren de crear una activitat econòmica dins els parcs
perquè puguin veure els propietaris dels parcs que és bo per a
ells estar dins un parc, és l’esmena. Vostès no la veuen, doncs
és igual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a votació l’esmena 4747.

Vots a favor de l’esmena? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. I amb això hem acabat el debat
de les esmenes que fan referència a la Secció 15, Conselleria de
Medi Ambient. Passaríem ara a la Secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

A la Secció 20, totes les esmenes que s’hi mantenen són del
Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció s’hi manté
l’esmena 4826. Sr. Font, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Defens aquestes esmenes en nom
d’un company nostre, que no ha pogut ser aquí, supòs que no
seré tan extens com a les altres i supòs que els senyors diputats
i diputades ho agrairan. En aquest cas, l’esmena a la totalitat la
donam per defensada i en els termes que l’hem expressada per
poder, supòs, ser defensada dins el Ple.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de l’esmena 4826, esmena a la
totalitat de la secció.

Vots a favor?
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Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 713A, millora de les
estructures agràries, pla estatal, s’hi mantenen les esmenes
4831, 4827, 4828, 4829 i 4836. Sr. Font, té vostè la paraula per a
la seva defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Dins aquest programa, com molt bé
diu que és d’estructures agràries, mantenim aquestes cinc
esmenes; esmenes que la primera de tot és la continuació de
l’esmena presentada dins la Secció 15 respecte que les
depuradores estiguessin en condicions, amb uns tractaments
terciaris adients per poder tenir l’aigua en alta, a punt de
distribuir en baixa, a través dels projectes que hauria d’estar
fent la Conselleria d’Agricultura, perquè hi ha els 13.000 milions
de pessetes, no crec que m’ho neguin en cap moment, i per això
presentam una esmena de 6 milions d’euros, perquè d’una
vegada per totes es facin aquests projectes i s’adjudiquin
aquestes obres.

I a la vegada presentam tres esmenes, que són la 4827, 4828
i 4829 que fan referència a la millora de l’entorn rural de l’illa de
Mallorca, la de Menorca i la d’Eivissa i Formentera, amb una
quantia per a Mallorca de 9 milions d’euros; a Menorca, 3
milions d’euros; i a Eivissa i Formentera, 3 milions d’euros
també.

I també hi ha una altra esmena, que és la 4836 que fa
referència a les indemnitzacions que hi ha hagut després de la
tempesta del mes de novembre, perquè també es pugui crear
una partida d’addició de 15.025.000 euros.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Joan Bosco Gomila, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, te la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. D’aquestes cinc esmenes no donarem
suport a cap d’elles. La primera, la 4831, perquè els projectes de
reguiu ja estan contemplats a la partida que es demana l’addició
i creim que per a l’exercici del 2002 la previsió és suficient.

Pel que fa a la 4827, 28 i 29, la millora de l’entorn rural de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera són actuacions
que ja estan contemplades també i que estan presentades en el

programa de desenvolupament rural i està dotat amb partides
presentades i aprovades per la Unió Europea.

I pel que fa a la tempesta del 2001, el Govern ja ha decidit un
crèdit extraordinari per atendre aquestes necessitats.

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, en torn de rèplica té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Jo només dir que no estam d’acord amb la
previsió que el Sr. Gomila creu que la conselleria fa en el tema
de projectes de reutilització d’aigües depurades, vostè creu que
és suficient; nosaltres pensam que és insuficient i que du
retard, amb la qual cosa a vostès els queden 18 mesos, això
s’acaba i és necessari que facin els deures que no han fet
aquests dos anys enrera i que els doblers hi eren. Per tant, un
poquet més d’esforç i no contentar-se només amb el que han
fet seria bo per poder emprar les aigües depurades.

Vostè ens diu que, en el tema de millora de l’entorn rural,
està previst i que és suficient. Nosaltres pensam que és
insuficient i que el deteriorament dins el món rural, dins aquests
dos anys i mig, és molt més gros que els 10 anys darrers. Fins
i tot avui els tornen recordar les associacions agràries que no
paguen vostès la sequera, que queden coses a pagar, és a dir,
no compleixen. Per això hi ha aquestes esmenes.

I la de la tempesta, vostè diu: hi ha un crèdit. Sí, però també
hi ha la possibilitat de no fer despesa immaterial i no haver de
fer un crèdit o fer-lo més petit. Jo crec que haurien de mirar de
gastar menys en estudis i tal vegada podrien estalviar
endeutament a aquesta comunitat, no seria una mala solució.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam a la votació de les esmenes 4831,
4827, 4828, 4829 i 4836.

Vots a favor?

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 714B,
foment del sector agrari de les Illes Balears, s’hi mantenen les
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esmenes següents: 4839, 4840, 4841, 4830, 4832, 4833, 4842, 4837
i 4838. Sr. Font, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. No passaré a defensar-les una a una,
lògicament totes estan defensades amb els termes que
s’expressen, però sí que a qualcuna hi farem una petita
explicació. Per exemple, dir-li que amb el tema de la instalAlació
de la Unifec per al sector ramader, fa anys que estam amb el
mateix tema; vostè sap que el darrer conseller d’Agricultura del
Govern balear, el temps del Partit Popular, el Sr. Cardona, tenia
previst aquest tema; era una cosa que estava clara, que es
posava a Campos i que hagués abaratit moltíssim el tema del
menjar per als ramaders; també s’havia d’ajudar en aquest tema
a l’any 2000, es va dir que el 2001 es posaria en marxa. I reiteram
l’esmena d’addició de 601.000 euro en aquest concepte.

Després hi ha una esmena, que és la 4841, que és aquella
esmena que jo vaig dir que això seria un engany durant tota la
legislatura, que és el famós banc de terres. En aquesta mateixa
sala hi va haver discussions quan l’exconseller Mayol, que lo
li deia que era una presa de pèl, que no hi havia manera de fer
un banc de terres de la forma com plantejava el pacte. I és una
esmena de 300.000 euros en aquest sentit.

També hi ha una esmena de 7.813.000 euros en el tema del
Pla balear de cultius de secà, que creim que és prou necessari,
no tan sols pel tema econòmic que representa per a aquests
pagesos, sinó pel manteniment de l’entorn rural bàsic, que
arribin aquests doblers.

I després, en el tema d’agroturisme n’hi plantejam una de 3
milions d’euros i en el tema d’ajudes a la millora de l’habitatge
tradicional rural a les Illes Balears una de 4.000.808 euros.

Per acabar, dues qüestions més, que són les següents: una
que és per a ajudes als costs de les assegurances agràries.
Nosaltres creim que són insuficients encara els doblers que
aporta la conselleria, per això li feim una esmena d’addició de
601.000 euros per millorar les ajudes als costs de les
assegurances agràries; ja que cada vegada les inclemències del
temps són més males de controlar, es fa més necessari poder
ajudar en aquest tema de les assegurances. Vostè sap que si
no, les companyies i l’Agroseguro, i això vostè ho coneix, de
cada vegada és més complicat, no tan sols que vulguin
assegurar, sinó que després puguin reassegurar aquest fet. Tal
vegada amb més ajudes per part del Govern hi hauria pagesos
i pageses que podrien tenir segons quines assegurances
garantides.

I també li demanam ajudes per al Consell Regulador de
denominació d’origen del formatge de Maó, Menorca, per a la
promoció; que són ajudes que van de 596.000 euros, i també per
a ajudes al Consell Regulador de denominacions d’origen, per
a campanyes de promoció, que creim que són insuficients els
doblers que hi ha, i es demana una esmena de substitució i que
hi hagi 601.000 euro per aquest concepte.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Gomila, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a les dues primeres
esmenes, hem de dir tant des de la conselleria, com des del
sector enològic com ramader, no consideren una actuació
prioritària muntar una estació enològica, en aquest cas a
Felanitx, o la planta d’Unifet de secà per al sector ramader.

Per altra banda, dir que la proposta de banc de terres, com
un organisme que garanteixi l’administració, és una de les
conclusions del Congrés Rural i és un dels objectius per a
aquest govern. En aquests moments es treballa per comparar
actuacions similars a d’altres comunitats autònomes com a
altres països de la Unió Europea.

Dir-li també que en el tema de cultius de secà, que és
l’esmena 4830, és una qüestió subvencionada mitjançant les
ajudes contemplades a la política agrària comunitària. I pel que
fa als ajuts a l’agroturisme i als consells reguladors de la
denominació d’origen són ajuts contemplats en el Pla de
desenvolupament rural.

Dir-li que l’esmena 4835, sobre aplicació de noves
tecnologies a l’agricultura, estaríem d’acord a transaccionar-la
i convertir-la en una esmena d’afectació a la partida 20.201 del
programa 714B i del concepte 77.000 i sense especificar un
import, ja que els ajuts que es donin per aquest concepte
dependran de les solAlicituds que es presentin.

Per altra banda, l’esmena 4842, sobre ajudes per pel cost de
les assegurances agràries, nosaltres estaríem disposats també
a transaccionar aquesta esmena ja que els pressuposts per a
l’any que ve contemplen ajuts per al cost de les assegurances
agràries i la normativa europea limita la quantitat de les ajudes
que es poden donar. Per tant, no podríem quantificar la xifra
que seria necessària per al 2002, i per açò proposaríem
transaccionar l’esmena i convertir-la en una esmena d’afectació
a la partida 20.201 del programa 714B i del subconcepte 77.000,
sense una quantificació econòmica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Font, per contestar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, jo li demanaria a veure si el Sr. Diputat
podria repetir, respecte de l’esmena 4835, que jo no la tenia dins
el grup, estava a part, que no hi havia fet referència de
l’aplicació de noves tecnologies en el tema agrícola, la
transacció exactament quina era, que no l’he entesa bé, si és
possible.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, acabi la intervenció i llavor el Sr. Diputat, si li vol
contestar li contestarà.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, bé, molt bé. Dir-li que en principi no considera necessari
el Sr. Diputat el tema de l’estació enològica d’instalAlar al
municipi de Felanitx ni la instalAlació de la Unifet per al sector
ramader. És a dir, això el Sr. Mayol ho trobava necessari, fa tres
pressuposts, és a dir, dos anyets i busques; ara es veu que
vostès han canviat. Fins i tot em record d’una visita que es va
fer a Campos per a l’estació de la Unifet del que era el menjar en
sec del bestiar. Però bé, ja seran vostès els que hauran de donar
les explicacions.

Respecte del banc de terres és un dels seus objectius, serà
un dels seus fracassos en tot cas; no un objectiu, un objectiu
és una cosa que s’aconsegueix, l’altre és una ilAlusió, tal vegada
en lloc de fracàs, jo ho he dit malament, és una ilAlusió, però el
sistema que duen vostès en aquest sentit crec que és equivocat
i erroni que no ens puguin acceptar aquestes esmenes.

Des les transaccions que vostè em proposa, el que li he de
dir de la transacció que em fa respecte del tema d’assegurances,
en principi nosaltres no l’acceptaríem, esperarem al Ple; perquè
vostè el que em diu és que ho fixarem en aquesta partida, però
no hi posam cap duro. Nosaltres li xerram de doblers, és a dir,
quins doblers hi haurà per ajudar les assegurances? Si de cas,
jo supòs que poden seguir les negociacions d’aquí a dimarts o
dimecres, per veure com queda aquest tema, que jo supòs que
s’acceptaria, però en principi només perquè hi hagi un concepte
que el tengui en compte jo crec que ja hi és en el pressupost el
concepte que es tengui en compte. No és l’esperit de la nostra
perquè hi hagi més doblers.

I de l’aplicació de noves tecnologies, em pens que m’ha
xerrat d’una esmena també d’afectació, si no vaig equivocat, el
que no sé és la quantitat. Però, en principi, si aquesta quantitat
és més o manco la que nosaltres hem proposat, estaríem
d’acord a transaccionar-la.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, té vostè la paraula, en torn de
contrarèplica.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, és cert que en el seguiment
que ens han donat del debat d’aquesta comissió aquesta
esmena no hi figura, la 4835.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, era un error, però hi ha de figurar.

EL SR. GOMILA I BARBER:

D’acord. De totes maneres nosaltres entenem que la
necessitat d’ajudar en el tema de noves tecnologies vostè sap
que sobren solAlicituds per ajuts en aquest sentit i per tant que,
en funció de les solAlicituds que es demanden, doncs es va
ampliant el crèdit per poder ajudar el sector ramader o el sector
agrícola que demana ajuts per a noves tecnologies. I en aquest
sentit nosaltres el que demanaríem és que fos una esmena
d’afectació a aquesta partida concreta, i per tant s’afectessin
aquestes ajudes a aquesta partida concreta, però que no
s’imputàs una quantitat definida, perquè aquesta seria en
funció de les solAlicituds que es presentassin, exactament igual
que amb el tema de les assegurances agràries. És a dir que, per
una banda queda clar que hi ha la voluntat de donar aquests
ajuts i que aquests ajuts es donaran en funció de les
sol:Alicituds que es puguin presentar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Sr. Font, únicament si accepta o no
accepta les transaccions, perquè no ho ha definit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

No accepten les transaccions, d’acord. Aleshores passarem
a la votació de les esmenes 4839, 4840, 4841, 4830, 4832, 4833,
4835, repetesc, 4835, 4842, 4837 i 4836.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 7 en contra. Repetesc: 6 vots a favor i 7 en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes. Passam al
programa 717A, Pla de desenvolupament de les zones rurals,
que s’hi manté l’esmena 4834. Sr. Font, per defensar l’esmena
té vostè la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. La don per defensada amb els termes
que ve explicada l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4834.
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Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. I amb això hem acabat el debat
de les esmenes de la Secció 20, Conselleria d’Agricultura i
Pesca.

I abans d’entrar a la Secció 21, suspendrem la sessió durant
5 minuts; 5 minuts, per favor, per estirar les cames una mica que
no facem una trombosi.
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