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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, Sra. Consellera de Medi Ambient i alts càrrecs
que l’acompanyen. Començam la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2003. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix el Sr. Pere Palau.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Lluïsa Dubón substitueix Fèlix Fernández.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Tirs Pons. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Miquel Ramon.

Compareixe nça de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a tractar la compareixença de l’Hble. Consellera
de Medi Ambient, Margalida Rosselló i Pons, que ve
acompanyada dels següents alts càrrecs: Joana Aina
Campomar, secretària general tècnica; José Manuel Gómez
González, director general de Biodiversitat; Nicolau Jaume
Barceló, director general de Qualitat Ambiental; Antoni
Rodríguez Perea, director general de Recursos Hídrics; Salvador
Miralles Valero, director general de Mobilitat i Educació
Ambiental; Onofre Rullán Salamanca, director general de
Litoral; Damià Perelló Fiol, gerent de l’IBAEN; Joan Mateu
Horrach, gerent de l’IBASAN; Rosa Bris Rabassa, gerent de
l’IBANAT i Francina Flexes, assessora.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal d’explicar el
pressuposts de la seva conselleria. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient per a l’any 2003
s’ha incrementat respecte l’any 2002 en un 7,3%, ja que ha
passat de 89,8 a 96,4 milions d’euros. D’aquest increment de 6,5
milions d’euros, destaca especialment el capítol 6, que
augmenta un 9,6%, passant de 34,4 milions d’euros l’any 2002
a 37,7 en el 2003. D’aquests 3,3 milions d’euros d’augment 1,6
milions d’euros aniran destinats a projectes finançats amb fons
de rehabilitació d’espais turístics, l’ecotaxa i els 1,7 milions

d’augment permetran consolidar les actuacions realitzades en
aquesta legislatura. El capítol 7 augmenta un 3,8% i aquests
1,93 milions d’euros d’augment es dediquen bàsicament, com
ja he dit, a projectes d’ecotaxa. Aquests projectes finançats,
també ja ho he dit, per l’ecotaxa i realitzats directament per la
Conselleria de Medi Ambient es refereixen a la millora
d’infraestructures dins els espais naturals, concretament de
Llevant, Mondragó i Ses Salines i també a la planificació i
ordenació d’aquests espais naturals. 

D’altra banda s’invertiran en descontaminació de pedreres,
en la millora i condicionament de diversos torrents, així com en
projectes d’estalvi d’aigua i projectes per una mobilitat més
sostenible. Tot plegat significa una inversió molt important en
projectes de millora mediambiental a totes les Illes que no
s’haguessin pogut dur a terme si no es comptés amb l’aportació
d’aquest fons. A la vegada la conselleria participarà, juntament
amb altres conselleries, a l’ample ventall de projectes que es
duran a terme a través dels fons d’ecotaxa. Sense incorporar
aquests projectes l’augment de disposició pressupostària de la
conselleria respecte l’any 2002 és al voltant del 2%, que això ha
suposat, evidentment, haver de prioritzar les actuacions que es
duran a terme. Vull fer esment a l’augment dels 1,3 milions
d’euros del capítol 1, així com els 0,4 milions del capítol 4 que
ens permetran millorar les actuacions competencials de la
Conselleria de Medi Ambient, sobretot pel que fa a la gestió
dels espais naturals. La inversió en personal, no com creuen
altres grups o altres polítics, constitueix una de les millors
inversions d’una Administració ambiental, la qual cosa és
indispensable per a la vigilància, manteniment i gestió del medi
ambient. Un projecte significatiu durant el 2003 és aconseguir
el ple funcionament dels agents de medi ambient, dependents
de la Secretaria general Tècnica per consolidar i continuar
donant suport a la vigilància i control de tots els àmbits
competencials de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears. Es continuarà amb la bona colAlaboració amb
la Fiscalia de medi ambient del Tribunal Superior de Justícia de
Balears, per tal de millorar el seguiment dels delictes ambientals
i es potenciarà la professionalització d’aquest cos.

Després de la declaració d’espais naturals protegits a totes
les Illes, el repte és aconseguir una millora tan en la conservació
dels seus valors naturals, com en la qualitat de vida dels seus
habitants. Per això l’increment en la assignació en les
actuacions en els espais naturals protegits és ben significativa.
Les dotacions de capital augmenten en un 7,8% respecte l’any
2002 per dotar de recursos humans i econòmics tan els nous
espais naturals protegits, com els ja declarats. Mantenint la
tendència a l’alça de les inversions per tal de garantir-ne la
millora de la gestió. En la mateixa línia i des d’una concepció
transversal volem continuar els esforços en preservar la nostra
riquesa forestal, mantenint la inversió en medis de prevenció i
extinció d’incendis forestals iniciada l’any 2000, en el qual es
varen incrementar els recursos dedicats a aquest tema, per
situar les inversions dins les previsions del III Pla general
contra incendis forestals de la comunitat autònoma. També es
continuaran les campanyes de conscienciació i d’educació
ambiental entorn al tema de la prevenció d’incendis en la
iniciativa de la campanya escolar “evita el foc”.
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Des de la Direcció general de Recursos Hídrics i en el marc
del programa de gestió de demanda seran d’especial incidència
en la gerojardineria com a projecte de demostració, per tal de
conscienciar a la població en l’ús racional del recurs i estendre
una nova cultura de l’aigua, fomentant l’estalvi, la reutilització
i la bona gestió. Es promou la millora del sanejament, prioritzant
els tractaments terciaris per tal d’incrementar la qualitat de les
aigües depurades per a la seva reutilització posterior i fer una
progressiva adequació al Pla hidrològic de les Illes Balears i a
la normativa sobre zones sensibles, que està en fase de
tramitació. S’espera que 9 milions d’euros s’aportin dels fons
de cohesió de la Unió Europea per dur a terme les inversions en
les depuradores de Pollença i Colònia de Sant Jordi a Mallorca,
Binidali a Menorca i Sant Antoni a Eivissa. Es continuarà també
amb la implantació d’energies renovables, aprofitament i estalvi
energètic a les plantes depuradores d’IBASAN. L’increment del
12% en el capítol de proveïment d’aigües demostra l’esforç
realitzat per la conselleria en 17 nous ajuntaments per disposar
del proveïment d’aigua suficient i de qualitat. Durant el 2001 es
crearen 8 consorcis d’aigua i el 2002 s’han incrementat en 9
més. Els 12,025 milions d’euros d’endeutament de l’IBAEN
corresponen al finançament de les inversions de l’artèria
transversal en el seu tram de Llubí- Crestatx- Pollença, dels
quals 7,2 milions d’euros s’han solAlicitat al fons de cohesió.
Les obres de millora al proveïment d’Es Castell, Petra i la
segona fase de Ciutadella es finançaran en un 50%, mitjançant
convenis entre l’IBAEN i els ajuntaments.

Per altra part, finalitzat el període de debat de la realitat
ambiental que ha significat el Fòrum per a la sostenibilitat de les
Illes Balears, cal arribar a conclusions fruit de la reflexió sobre
el conjunt de les polítiques ambientals i la seva orientació cap
a la sostenibilitat, 10 anys després de la Cimera de Río. En el
2003 es continuarà en l’aplicació de sistemes de gestió
ambiental, en tots els sectors de l’activitat econòmica, en
particular les explotacions turístiques, però també la pròpia
Administració en la planificació local mitjançant processos
d’agendes locals 21 i s’elaborarà el Pla balear de protecció del
clima. Sobretot s’aposta perquè la participació, la informació i
l’educació ambiental siguin projectes claus per a una
Administració ambiental responsable i eficaç per a la ciutadania.
Així la Conselleria de Medi Ambient pretén consolidar projectes
ambientals molt importants per a aquestes Illes i continuar en
la tasca de dignificació d’una Administració ambiental que ha
de complir amb la seva funció bàsica en benefici per a la
ciutadania, com és la protecció i la bona gestió dels seus
recursos naturals.

Després d’aquests aspectes més generals entraré en
l’especificitat pressupostària de cada un dels àmbits de treball
de la conselleria, o sigui de les direccions generals. El
pressupost de l’any 2003 de la Direcció general de Litoral, en
capítol 6 és de 4,84 milions d’euros, distribuïts en 3 programes.
A les actuacions en ordenació del litoral es destinen a la
finalització dels plans d’ordenació del litoral, inspecció
d’emissaris, finançament de les banderes blaves i abalisament
de platges. En el programa d'Administració i plans ambientals,
es dediquen al funcionament de la Comissió balear de Medi
Ambient, que haurà d'assumir les tasques que li encomanarà la
nova llei d'avaluació per a la protecció de medi ambient a les

Illes Balears, i que haurà d'intervenir també en la tramitació de
plans i programes. Així mateix, el programa es destinarà a la
difusió de la informació ambiental cap als ajuntaments i als
equips redactors d'estudis i d'informes d'impacte ambiental.

En el programa de gestió d'instalAlacions portuàries, el
pressupost és de 4,33 milions d'euros. Cal destacar la
continuació en l'elaboració dels plans d'usos de ports i l'inici de
la redacció del pla director sectorial de ports esportius de les
Illes Balears, amb un pressupost de 200.000 euros. Per executar
les previsions dels plans d'usos dels ports que s'han elaborat,
les obres noves pressupostades són d'1,6 milions d'euros,
d'entre els quals destaquen les inversions al Port de Sóller i a
Ciutadella, on es pensa contractar el projecte i l'obra de l'estació
marítima. A la vegada, es destinen 1,22 milions d'euros a obres
de conservació en els diferents ports gestionats directament
per la Conselleria de Medi Ambient a les illes de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa.

Respecte de la Direcció General de Qualitat Ambiental i pel
que fa precisament a la qualitat i a l'assessoria ambiental, els
canvis són de caire més qualitatiu que no quantitatiu, per una
banda l'aprovació del Decret 123/2002, sobre la implantació
d'agendes locals 21 a les Illes Balears, obliga a modificar les
actuacions habituals de la Conselleria de Medi Ambient en
aquest camp. Així, durant el 2003, s'ha previst una ordre
d'ajudes als ens locals per a l'elaboració d'agendes locals 21. Els
municipis de les Illes Balears gairebé ja no necessiten
convèncer-se de la importància de l'Agenda Local 21, i ja
coneixen prou la seva metodologia tècnica, ara cal una línia
regular d'ajudes per al compliment del decret esmentat, en total
devers 400.000 euros correspondran a la promoció de les
agendes locals 21.

Per altra banda, l'aprovació de la llei estatal 7/2002, de
prevenció i control integrat de la contaminació IPPC, ens obliga
a crear una finestreta única ambiental de tramitació dels
projectes que estan sotmesos a aquesta llei. Per cert, un cop
més, l'Estat encarrega a les comunitats autònomes molta de
feina i responsabilitat en matèria ambiental, sense la més mínima
dotació econòmica. La Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears ha d'expedir ara l'autorització ambiental
integrada per tot un conjunt d'indústries i activitats que la
requereixen, de manera que s'han hagut de fer les passes
oportunes per tal d'adaptar l'estructura interna a aquesta nova
responsabilitat de l'administració ambiental. Per això, el passat
Consell de Govern, de 8 de novembre, va aprovar el decret pel
qual es designa l'òrgan competent per atorgar l'autorització
ambiental integrada i es crea en Comitè de prevenció i control
integrat de la contaminació.

Del Fòrum per la sostenibilitat de les Illes Balears queden
algunes tasques pendents per al 2003, l'edició de les ponències
i la redacció d'un pla d'acció, completant així el cicle de reflexió
sobre els tres eixos de la sostenibilitat de les Illes Balears:
ambiental, social i econòmica. 

Pel que fa al programa Ecotur, d'implantació de sistemes de
gestió ambiental a instalAlacions turístiques, continuarà la seva
tasca gradual d'augmentar el nombre d'instalAlacions adherides.
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Més de vint certificades avui en dia, i prop de cinquanta en
condicions de fer-ho durant l'any 2003.

Per últim, en aquest bloc, a principis del 2003 començarà les
seves tasques el punt d'informació ambiental, que ara es troba
en fase de contractació. Podrem així, en el marc d'un projecte
INTERREC 3, disposar d'una eina pràctica que agrupi tasques
a les quals resulta difícil donar continuïtat: el telèfon verd, una
pàgina web dedicada a la ciutadania, bases de dades
actualitzades o la informació ambiental en tota la seva extensió.

En relació amb la promoció de les energies renovables, el
pressupost manté l'estructura de l'any passat i es destina
fonamentalment a subvencionar petites instalAlacions d'energies
renovables, en total 781.000 euros i, com vostès saben, els
augments que en aquesta matèria s'han produït són en el
desplegament del pla energètic de la Conselleria d'Innovació i
Energia, que és qui el gestiona. La Conselleria de Medi
Ambient ha acostat, per donar exemple, les instal Alacions en
fase de rehabilitació, sobretot als centres d'interpretació dels
diversos parcs naturals i a diverses plantes de depuració.

Voldria destacar també, en l'àmbit de l'apartat de
contaminació atmosfèrica, que des de principis de setembre
d'enguany, la Direcció General de Qualitat Ambiental fa feina en
un pla balear de canvi climàtic, amb la doble finalitat, durant
l'any 2003, d'enllestir una estratègia de disminució d'emissions
de gasos d'efecte hivernacle i de conèixer quines són les
mesures que hem d'anar preparant per prevenir o suavitzar els
efectes dels trastorns climàtics a les Illes. La nostra intenció és
tenir el diagnòstic d'emissions a finals d'enguany i aprovar uns
criteris generals d'actuació concreta.

A pesar de l'escassa repercussió pressupostària, voldria
esmentar que en els darrers mesos s'han incrementat
notablement les inspeccions de control en matèria de qualitat
de l'aire sobre les activitats potencialment contaminants de
l'atmosfera. A més, els ciutadans i ciutadanes poden veure el
fruit de la colAlaboració entre la Conselleria de Medi Ambient i
l'Ajuntament de Palma, en els plafons informatius de la ciutat,
on s'emet regularment informació sobre la qualitat de l'aire a la
ciutat de Palma.

Pel que fa als residus, i després de les transferències
realitzades als consells, el Govern ha de planificar i, si escau,
gestionar els residus anomenats perillosos. Dins l'any 2003, la
feina d'aquests darrers mesos donarà el seu fruit, que és el Pla
sectorial de residus perillosos i el Programa de deixalleries que
quedaran enllestits. Són dues peces complementàries, per la
procedència residencial i turística, així com de la petita empresa
dels nostres residus perillosos, una xarxa de deixalleries i una
estació de transferències cap a la Península, han de ser
l'element bàsic d'actuació pública en recollida i gestió posterior.
Molt previsiblement, la immensa majoria dels residus perillosos
que es generen a les nostres illes continuaran exportant-se a la
Península, per la qual cosa les subvencions al transport marítim
entre illes o illes-Península, seran una peça clau. El Ministeri de
Medi Ambient ha promès que l'any 2002 serà el primer any
d'aplicació del que en aquest sentit diu a la Llei 10/98, de

residus i el règim especial de Balears, seria una magnífica
notícia, especialment a Menorca, a Eivissa i a Formentera.

Quant a fraccions de residus perillosos durant l'any 2003, es
produiran canvis notables. Primer, a final d'enguany mateix
començarà a funcionar a la nostra comunitat un sistema integrat
de gestió per a la recollida selectiva de medicaments i envasos
de medicaments. Segon, a principis del 2003, farà el mateix un
sistema integrat de gestió, l'ICFITO, que s'encarregarà de la
recollida dels envasos de productes fitosanitaris. Tercer, en
pocs mesos Menorca i Mallorca tendran els primers centres
autoritzats de reciclatge de la contaminació de vehicles fora
d'ús que en aquest moment es tramita la seva autorització. No
m'allargaré sobre la importància d'aquest fet, però evidentment
s'obre una nova situació resp ecte de la gestió dels residus
perillosos en aquesta comunitat. I quart, aquests dies quedarà
aclarit el finançament via forns de cohesió del forn incinerador
per als residus sanitaris del grup 2 i de deixalles d'origen animal
de Mallorca, i esper que ben aviat comenci la seva construcció.
Igualment, abans de final d'any, la Conselleria de Medi Ambient
i el Consorci de residus de Menorca signaran un conveni per a
la construcció d'un forn per a l'eliminació de (...) a Menorca, i la
previsió es que pugui estar acabat dins el 2003.

Durant el 2003 continuaran les actuacions informatives i
divulgatives de l'oficina de reducció de residus i
s'incrementaran notablement les inspeccions que ja realitzam.

Pel que fa a sòls contaminats, les actuacions més importants
es concentraran a la zona de la Platja de Palma, a Can Set és
imminent que la Conselleria de Medi Ambient procedeixi per
execució subsidiària a la restauració de la pedrera apagant la
seva combustió i, per altra banda, es col Alaborarà amb el
Consorci de residus de Menorca i l'Ajunt ament d'es Mercadal
en la restauració de l'abocador de sa Penya de l'Indi.

Entrant ja en els aspectes de Mobilitat i Educació
Ambiental, voldria esmentar que en el programa d'educació
ambiental, que és transversal a tota la Conselleria de Medi
Ambient, es dediquen en total 730.000 euros, la inversió en
capítol 6 és de 337.000 euros i en el capítol 7 és de 400.000
euros. Aquest programa pretén engegar i continuar plans,
projectes i programes de comunicació, formació i educació
ambiental i executar actuacions previstes en l'estratègia balear
d'educació ambiental de les Illes Balears, a la vegada que es
manté la línia de subvencions per a activitats d'educació
ambiental i mobilitat sostenible.

Els projectes a què es dedicaran les inversions previstes
serien els següents: participació en esdeveniments i en
efemèrides ambientals, cal remarcar l'organització ecològica, la
primera fira de medi ambiental i qualitat de vida que neix amb
l'objectiu de consolidar-se com la fira de la ciència, de la tècnica
i de la cultura del medi ambient, on mostrar iniciatives
públiques, privades i empresarials destinades a protegir el medi
ambient i millorar la qualitat de vida. Per altra banda, la creació,
recuperació i colAlaboració d'instalAlacions d'interpretació i
educació ambiental a les diferents illes. Així, a Mallorca es
reobrirà Binifaldó com a primer centre d'educació ambiental, a
Menorca s'inicia la tramitació per crear un centre d'educació
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ambiental i informació turística a Fornells, i es colAlabora amb la
Conselleria d'Educació en la posada en marxa del camp
d'aprenentatge del far del Cap de Cavalleria. A Eivissa, a ses
Païsses s'ubicarà el centre de recursos d'educació ambiental
d'Eivissa en colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca.

També, i després de dos anys de funcionament del Fòrum
d'educació ambiental de les Illes Balears, s'ha finalitzat
l'estratègia balear d'educació ambiental amb el suport de tots els
participants en el fòrum, aproximadament 200 adhesions
personals i d'entitats. El pla d'actuació d'aquesta estratègia
marcarà uns compromisos per a l'acció de tots els sectors
implicats, ciutadania, sociolaboral, mitjans de comunicació,
administració pública, local, insular, autonòmica, i sistema
educatiu formal i universitari. També, continuació de
campanyes d'educació ambiental sobre temàtiques transversals
de la Conselleria de Medi Ambient, dotació de recursos i
educatius a l'aula mòbil d'educació ambiental i a l'aula de la mar
de Mallorca, i, al mateix temps, dins els àmbits d'educació
ambiental es preveu mantenir la convocatòria d'ajudes per a
entitats no lucratives en relació amb activitats d'educació
ambiental i mobilitat sostenible a favor d'entitats sense ànim de
lucre, mantenir l'equip d'educadors ambientals, concretament 9
a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera, la qual cosa
ens permet mantenir una oferta d'educació ambiental prou
significativa que arriba a un ample nombre de ciutadans de les
Illes de totes les edats.

Dins el programa de Mobilitat, les actuacions es basen en
els treballs del pla de vials no motoritzats, del diagnòstic,
objectius i estratègies de sostenibilitat del transport a les Illes
Balears, tots dos inserits en el marc del Pla director sectorial de
transports, i són, aquests projectes, realització del programa de
gestió de la demanda de transports, dins de l'estratègia es
plantegen plans pilots dirigits a l'administració i a empreses
privades; per altra banda, el programa de cotxe compartit
d'àmbit de les Illes Balears, a Mallorca s'inicia aquest programa,
amb el personal de la Conselleria de Medi Ambient, usuaris de
la Universitat i d'empreses privades; realització de trams de
vials no motoritzats inclosos en el Pla de transport, així com
senyalització i realització de plans de moderació dels trànsit a
municipis seguint el que ja s'ha fet a Artà.

I ja entrant en els aspectes referits a la protecció i
conservació de la biodiversitat, he de dir que a la Direcció
General de Biodiversitat es produeix un augment de devers
7,8% en les dotacions de capital, i més concretament a la suma
dels capítols 6 i 7 que s'invertiran bàsicament a augmentar el
pressupost de gestió d'espais naturals protegits.

Respecte de les actuacions a dur a terme a aquesta direcció
general i amb l'objectiu clar de millorar-se la gestió i la protecció
de la nostra biodiversitat, les tasques a realitzar són: en primer
lloc, la planificació i gestió sostenible dels sistemes forestals de
la comunitat autònoma, amb l'objectiu de desenvolupar una
gestió 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 que es dedicaran 860.000
euros que d'IBANAT seran aplicats a l'execució d'actuacions
per a la protecció dels boscos i en accions de bones pràctiques

forestals, com per exemple producció de planta autòctona,
recuperació d'alzinars, restauració de la coberta vegetal en
espais naturals amb greus processos erosius, i d'altres.

Des de la Direcció General de Biodiversitat es faran
inversions directes per valor de 478.000 euros que permetran
continuar en tres línies d'actuació: la conservació dels monts de
propietat pública, la silvicultura de prevenció i la defensa
integral dels boscos afectats per plagues forestals i la
planificació i ordenació dels ecosistemes forestals de la
comunitat autònoma.

Referent als aspectes de prevenció i extinció d'incendis, he
de dir que el tercer pla de defensa contra incendis forestals de
la comunitat autònoma i els plans comarcals basen la lluita
contra els incendis forestals en la millora de les tasques de
prevenció i en l'augment de l'eficiència en el desplegament dels
mitjans de vigilància i extinció amb un pressupost total de quasi
5,2 milions d'euros, dels quals el 48% es dedica a tasques de
prevenció i vigilància d'incendis, i la resta, a l'extinció.

Des de l'IBANAT i la Direcció General de Biodiversitat es
dediquen 2,5 milions d'euros a les tasques de prevenció i
vigilància contra incendis forestals entre el que es considera el
desenvolupament dels plans comarcals, que ja s'han elaborat el
de Menorca, el d'Eivissa, Llevant, Tramuntana i Calvià, també
la vigilància i la dotació d'infraestructures com torres de
vigilància, manteniment de camins i maquinàries. En l'extinció
d'incendis es faran inversions per valor de 2,7 milions d'euros.
Dins l'extinció s'inclouen vehicles, mitjans aeris i personal
d'extinció en la campanya de lluita contra incendis els 365 dies
d el'any, amb mobilització i desmobilització de mitjans en funció
del nivell de risc amb mitjans destacats de caràcter interinsular
i tot l'operatiu -mitjans aeris, guarderia forestal, tècnics i
vigilants forestals- s'han de mantenir en plena capacitat
d'intervenció en qualsevol punt del territori forestal balear.
També es considera la coordinació i colAlaboració amb totes les
entitats que participen en la prevenció i lluita contra el foc,
consells insulars, ajuntaments, protecció civil, grups de
voluntariat, i d'altres.

Pel que fa a la protecció d'espècies, l'augment pressupostari
és del 5,3%, es mantindran les ajudes dirigides a la recuperació
d'espècies en perill d'extinció i es coordinaran les tasques de
recuperació de fauna autòctona entre els centres de
recuperació, IBANAT i agents de medi ambient, establint
protocols de funcionament estandaritzats per a totes les illes.
Destaquen les aportacions al Jardí Botànic de Sóller per al seu
manteniment, com a membres que som del seu patronat i d'altres
projectes d'ampliació i millora, amb un total de 62.200 euros.

Dins el programa de protecció d'espècies, es preveuen plans
de recuperació i conservació de flora i fauna que inclouen flota
endèmica, ferreret, quiròpters, miloca, sargantanes i voltor
negre entre d'altres. És prioritari el projecte de la milana reial,
amb greu perill d'extinció a Mallorca i a Menorca, es duran a
terme mesures importants per evitar la seva desaparició. També
cal destacar el de la baldritja balear, única au endèmica de les
nostres illes, la població de la qual es continuarà investigant i
es limitaran les accions dels depredadors que l'afecten. També
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s'iniciarà un nou pla de conservació del ferreret i es continuarà
donant suport a les activitats del Jardí Botànic de Sóller, tal
com ja he dit abans. Es crearà també una xarxa de centres de
recuperació de fauna amb l'objectiu de millorar el conveni amb
Son Reus i donar suport al funcionament del centre d'Eivissa.
La gestió cinegètica es considera part integral de la gestió
global de les espècies de les Balears, es promouran estudis
sobre fauna cinegètica, cursets de formació, colAlaboracions
amb la societat de caçadors i millores en la gestió administrativa
de la caça.

Pel que fa a la gestió dels espais naturals i en la declaració
de cinc nous espais naturals protegits, s'ha assolit bona part
dels estàndards de protecció d'espais naturals en proporció a
les dimensions del nostre territori i població. En aquest
moment, amb un increment de 8.000 a 27.000 hectàrees, les àrees
protegides suposen més d’un 5% del territori balear. A més, es
troben en tramitació els monuments naturals del torrent de
Pareis, Sa Fosca i torrent de Lluc a Mallorca i els barrancs de
Santa Anna, l’Algendar i Trebalúger i la reserva natural de l’illa
de l’Aire a Menorca, i en estudi la Serra de Tramuntana.

Per continuar la tasca de gestió d’aquests espais naturals
protegits i per complir els object ius de conservació i d’ús
públic ordenat, es manté el pressupost que s’hi dedica, i es
dóna continuïtat al programa d’ajudes als propietaris i a les
entitats. Alguns dels objectius significatius serien: la
p lanificació de la gestió de les finques públiques amb la
redacció de plans d’ús i gestió per poder dur a terme les
actuacions corresponents, la promoció d’actuacions de
desenvolupament sostenible a l’entorn natural, l’ordenació de
l’oferta d’oci i usos en el medi natural, bàsicament a la xarxa de
finques públiques i a les àrees recreatives. Per això des de la
Direcció General de Biodiversitat s’ha pressupostat la part que
executarà l’IBANAT en matèria de gestió d’espais naturals per
un import de 2,3 milions d’euros, principalment dedicada a
dotar de serveis i recursos humans els parcs, i l’altra part
s’executarà directament des de la direcció general. A més, es
preveuen dins els espais naturals 105.000 euros per a
actuacions de tractaments forestals i per a educació ambiental,
aportats per la Direcció General de Mobilitat i d’Educació
Ambiental que fa un total de 5,97 milions d’euros.

Si afegim l’esforç pressupostari d’augment de capítol 1 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 resultat per a la gestió dels espais
naturals de les Illes Balears superaria els 6,6 milions d’euros
dedicats l’any 2002. Per tant superam aquesta quantitat.

Entre altres les actuacions previstes en espais naturals són
les següents: planificació dels espais naturals protegits, iniciar
la redacció dels plans rectors d’ús i gestió dels parcs naturals
de la península de Llevant, S’Albufera des Grau, Cala d’Hort,
Ses Salines d’Eivissa i Formentera, S’Albufereta i Mondragó,
així com altres plans sectorials prevists en el PORN. Es
redactarà el pla director de la xarxa d’espais naturals de les Illes
Balears, es desenvoluparan els plans anuals dels parcs i
reserves naturals de la comunitat autònoma, els quals inclouen
actuacions de gestió, adquisició de material i obres de reforma

a alguns equipaments, es continuarà amb la redacció de plans
de gestió de les finques públiques i es col Alaborarà
econòmicament amb el Consorci de finques públiques
d’Albarca i Es Verger, així com també es continuarà amb totes
les organitzacions -perdonau- totes les col Alaboracions i
coordinacions amb tots els organismes internacionals
corresponents i relacionats amb la protecció dels espais
naturals. També s’aposta clarament per la millora i el
manteniment de les infraestructures en els espais naturals
protegits per un import total de 664.000 euros. 

Per altra banda també es treballarà en tema d’hàbitats i en
implementació de la xarxa Natura 2000, es finalitzarà la tramitació
del catàleg de zones humides de les Illes Balears, s’iniciarà el
programa INTERREC 3B del Pla d’acció de zones humides en el
cas que aquest resulti aprovat per la Comunitat Econòmica
Europea, s’actualitzarà la base informativa d’hàbitats i hàbitats
d’espècies de la Directiva d’hàbitats de la xarxa Natura 2000 i es
continuarà amb la coordinació del projecte europeu Life
posidònia que es du a terme amb altres administracions,
concretament amb la Universitat de Barcelona, amb el CESIC,
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Després de fer una anàlisi jo crec que exhaustiva de totes
les actuacions que es duran a terme per part de la direcció
general o dins l’àmbit de protecció i conservació de la
biodiversitat, ja he de parlar d’un tema importantíssim pel que
suposa dins el pressupost de la Conselleria de Medi Ambient,
que són els recursos hídrics. El pressupost de la Direcció
General de Recursos Hídrics per a l’any 2003 als capítols 4, 6, 7
i 8 és de 51,68 milions d’euros, els quals es distribueixen en tres
programes que corresponen respectivament a proveïment
d’aigües, sanejament i depuració d’aigües, i protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic. A més, l’Institut balear de
l’aigua i l’energia, IBAEN, que té com a objecte principal el
p roveïment d’aigua en alta, té un pressupost d’inversions de
12,7 milions d’euros, i l’Institut balear de sanejament, que es
dedica a la depuració de quasi la meitat de les aigües urbanes
de les Illes, té un pressupost d’inversions de 33,6 milions
d’euros. 

És precís remarcar la importància dels seus pressup ostos
per tal de valorar l’activitat de la conselleria en relació als
nostres recursos hídrics. 

El proveïment d’aigües es troba en dos subprogrames,
proveïment d’aigües i gestió de la demanda. En el primer dels
subprogrames, proveïment d’aigües, es pressuposten 4,64
milions d’euros, un 13% d’augment respecte a l’any 2002, dels
quals 372.000 euros es dediquen a transferències als diversos
consorcis d’aigües per actuacions realitzades a través dels
nous o antics consorcis dels següents municipis: Algaida, Artà,
Valldemossa, Maria de la Salut, Lloseta, Puigpunyent, Selva,
Santa Maria, Es Mercadal i Ciutadella, així com a les despeses
corrents de l’IBAEN i les aportacions patrimonials
corresponents a la dessaladora d’Eivissa. S’ha de parlar també
de l’endeutament de 12,02 milions d’euros d’IBAEN per tal de
dur a terme la branca nord de l’artèria transversal de Mallorca;
aquesta és una inversió cabdal per garantir no sols el
proveïment del nord de Mallorca amb les millors condicions
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econòmiques per als ciutadans, sinó a més la solució més eficaç
per a una nova política hídrica basada en l’eficiència i la
racionalitat en l’ús d’aigua. En definitiva, una traducció
concreta de la filosofia de la nova cultura de l’aigua.

L’objectiu del segon subprograma, gestió de la demanda, és
aconseguir millores perceptibles de l’eficiència hídrica. Per això
es continua amb aquesta inversió tot i mantenir en bona part el
pressupost de l’any 2002. A més dins aquest subprograma
s’han previst actuacions transversals en gestió de la demanda
que es reparteixen en campanyes de divulgació i
conscienciació, en el bo de l’aigua de la població ubicada en
zones d’habitatges unifamiliars, gerojardineria, auditories
hídriques a centres escolars, a grans consumidors, etc., per tal
de poder continuar i completar la tasca ja iniciada l’any 2002.

Dins el programa de sanejament i depuració d’aigües es
p ressuposen despeses per valor de 40,5 milions d’euros, que
recullen inversions i transferències de capital als municipis o
empreses municipals que desenvolupen tasques de sanejament,
i les corresponents a l’Institut balear de sanejament, IBASAN,
quan és aquest institut a qui s’encomana la depuració de les
aigües. També corresponen a aquest programa les despeses
corrents per al funcionament del laboratori d’aigües i les del
mateix IBASAN. En el programa de sanejament d’aigües, el
capítol 6, de manteniment de les plantes depuradores, augmenta
336.000 euros, mentre que el capítol 7, pagament d’inversions
ja realitzades, disminueix en 1,15 milions d’euros, ja que la
baixada dels interessos redueix l’aportació per amortització de
préstecs. D’altra banda els fons europeus que es rebin durant
l’any 2003 es dedicaran a inversions en sanejament,
incrementant un any més la qualitat de les infraestructures de
depuració de les Illes Balears. En conjunt representen un
augment del 2% respecte a l’exercici anterior a la partida de
manteniment, mentre que les partides d’amortització de les
actuacions realitzades anteriorment davallen d’una manera
sensible. 

Per millorar l’estat de les plantes depuradores l’activitat
inversora en millores i noves estacions continua. En efecte, el
compliment de les exigències del Pla hidrològic de les Illes
Balears representarà una millora substancial de la seguretat de
funcionament de les plantes i un increment important de la
qualitat de la depuració. Per això l’estimació d’inversions
extraordinàries a realitzar des d’ara fins al 2006, tan sols a les
depuradores gestionades per l’IBASAN haurien d’arribar com
a mínim als 19 milions d’euros, mentre que en el manteniment
s’estima un increment mínim de 0,5 milions d’euros per any.
Arribar als estàndards exigits pel Pla hidrològic de les Illes
Balears en el primer horitzó del pla requereix de forma ineludible
la reforma de la recaptació del cànon de sanejament. 

No obstant això les inversions de reforma o nova
construcció d’estacions depuradores han d’adequar-se des
d’ara mateix a les noves exigències mediambientals, i això
explica una part de l’increment d’endeutament de l’IBASAN.
Els 24 milions d’euros d’endeutament que assumirà l’IBASAN
per al 2003 s’invertiran en noves obres, les més destacades de
les quals són: A l’illa de Mallorca, les actuacions previstes
corresponents a les anualitats del 2003 són la nova depuradora

de Can Picafort i la remodelació de les depuradores de Cala
d’Or, Capdepera, Colònia de Sant Jordi, Pollença i Port de
Sóller; també s’han de destacar les actuacions a la nova
depuradora d’Alaró, en el parc de S’Albufera i el tractament de
fosses sèptiques a Santanyí, la impulsió de Sa Barca a
Portopetro, millores a la depuradora d’Artà, remodelació de la
depuradora de Portocolom, remodelació del pretractament de
l’EDAR de Sóller i finalment el tractament terciari d’una part de
les depuradores de Calvià. A l’illa de Menorca la inversió total
de l’IBASAN en noves actuacions arribarà el 2003 a 2,13
milions d’euros, un 15% més que l’exercici anterior;
corresponen al tractament biològic de greixos a l’EDAR de
Maó, a la nova EDAR de Binidali i a l’emissari de Ciutadella
nord i la substitució del colAlector de Ciutadella sud. A Eivissa
la Conselleria de Medi Ambient a través de l’IBASAN invertirà
en noves actuacions que significaran un increment important
respecte a l’any 2002; les actuacions més importants
corresponen a les anualitats 2003 de la nova depuradora de
Cala Tarida i de les millores a la depuradora de Sant Antoni, així
com actuacions de remodelació de la depuradora de Can Bossa,
el nou emissari del port de Sant Miquel i la decantació de la
depuradora d’Eivissa. A Formentera s’invertiran 500.000 euros
a les actuacions de remodelació de la planta depuradora de
l’illa.

Pel que fa al programa de protecció, control i defensa del
domini públic hidràulic, recull 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. L’augment de 793.000 euros, un 33% sobre
el pressupost de l’any anterior, correspon bàsicament a obres
en torrents, expropiació de terrenys i conveni de colAlaboració
amb l’ICME per analitzar conjuntament i donar a conèixer la
informació ambiental relativa a l’estat de les aigües
subterrànies, així com continuar amb la colAlaboració en el
seguiment de l’estat dels aqüífers. 

El pressupost de les inversions en infraestructures
hídriques, hidràuliques, perdó, corresponents a la xarxa
superficial és d’1,42 milions d’euros, un 85% més que al mateix
capítol del passat any. No obstant això durant l’any 2002 el
pressupost s’ha vist incrementat en 1,9 milions d’euros per
realitzar actuacions extraordinàries a torrents per palAliar els
danys del temporal de novembre del 2001. Cal dir, a més, que
enguany les actuacions a torrents es veuran complementades
amb els projectes finançats amb l’ecotaxa, que permetrà
actuacions a Formentera, a Eivissa i a Mallorca. Així i tot cal
esmentar també que es duran a terme les obres d’interès general
finançades pel Ministerio de Medio Ambiente del Govern
espanyol, a la vegada que per part d’aquesta direcció general
s’estan redactant nous projectes d’obres d’aquestes
característiques per transmetre al Ministeri de Medi Ambient.
Altres inversions corresponen a estudis per al coneixement i la
planificació hidrològica, contemplen estudis per al
desenvolupament de plans d’explotació d’aqüífers, definició de
zones de vulnerabilitat dels aqüífers de Mallorca, Eivissa i
Formentera, s’inicia la caracterització de masses d’aigua
d’acord amb la directiva marc, continua el manteniment de les
xarxes foronòmiques, etc., i es mantenen les despeses de
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557.185 euros corresponents als plurianuals pel pagament de la
potabilitzadora de Son Tugores i del conveni de Sa Calobra.

El darrer capítol però no menys important d’aquest
programa correspon als convenis amb els consells de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per cofinançar les actuacions del
Pla d’obres i serveis en actuacions per a la millora de les xarxes
de distribució i clavegueram, amb un pressupost total d’1,8
milions d’euros.

I dit això, i després de fer jo crec que un exhaustiu repàs a
totes les actuacions que durà a terme la Conselleria de Medi
Ambient en el 2003 crec que hem donat un impuls clar a una
conselleria de Medi Ambient que, com he dit al principi, pretén
ser un intent que l’administració ambiental sigui una
administració per al benefici de la colAlectivitat, per al benefici
de la gran majoria de ciutadans i ciutadanes i, sobretot, per a la
conservació i protecció dels nostres recursos naturals, que són
al cap i a la fi la base de l’activitat econòmica i també social
d’aquestes illes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions. Una
volta acabat el torn de la consellera, de les explicacions, deman
als diferents portaveus si podem continuar o si algú vol fer un
recés. No?

Idò continuaríem. Grups que vulguin intervenir? Sí, Sr.
Nadal, té vostè la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair a la
conselleria i als membres del seu equip que hagin vengut avui
aquí a explicar-nos el seu pressupost, i felicitar la consellera per
aquesta brillant explicació que ens ha llegit del seu pressupost.
Per part d’Unió Mallorquina, partit que no participa d’aquest
govern però que sí li dóna suport, vull que sàpiga que té
garantit, després de les explicacions que avui hem sentit, el
nostre suport, i que comptarà amb el nostre suport per a
l’aprovació del seu pressupost.

Si no ho he entès malament, m’ha paregut entendre,
sobretot al començament de l’explicació, que el pressupost de
la seva conselleria s’incrementava en un cent per cent... Set per
cent, ah!, m’estranyava un cent. Vostè necessita una felicitació.
Un 7% és un increment important i volem de totes maneres
felicitar-la.

Ens ha estat explicant les realitzacions del seu departament
aquesta legislatura i nosaltres voldríem fer-li una sèrie de..., que
ens informàs o que ens ampliàs la informació sobre una sèrie de
qüestions que de la seva explicació no ens han quedat prou
clares. No hem vist o no hem sabut entendre quina quantitat es
dedica a millorar o s’inverteix en aquells espais naturals
protegits que s’han declarat aquesta legislatura. Hem sentit a
la seva explicació que l’increment dels espais protegits s’havia

incrementat, que ara ja arribava a a més d’un 5%, i voldríem
saber quines quantitats es tenen previstes per dedicar a
aquests espais, i sobretot per anar intentant conscienciar els
propietaris privats o particulars, que són propietaris de part
d’aquests terrenys, de la bondat de tenir les seves propietats
incloses dins aquests espais protegits, dins aquests espais
naturals. Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, pensam que és bo
tenir espais protegits però que hem de fer una feina d’explicació
sobretot als propietaris d’aquests terrenys que estan inclosos
en aquests espais, i voldríem saber si es té qualque quantitat
prevista.

Després ens ha parlat també del fet que amb l’administració
ambiental les despeses en matèria de personal no havien
d’estar demonitzades, que no era una cosa dolenta, que era una
gran inversió, que era una cosa positiva, i he volgut entendre
de la seva explicació que s’incrementarà la despesa en capítol
1, o en noves places, o en nous contractes, i ens agradaria
saber en quina quantitat té prevista la conselleria, i si té el
nombre de places quantes augmenten. 

Ha dit que en tema d’aigua tenia previst rebre aportacions
de fons europeus del fons de cohesió, sobretot pel tema de
depuradores; quines quantitats té previstes? 

També ens ha parlat, com no podia ser d’altra manera, d’una
de les competències que dins ordenació del territori es va
reservar el Govern, que era la realització del Pla director
sectorial de ports esportius i hi ha una quantitat, he volgut
entendre, prevista per a l’any que ve. Voldríem saber si té uns
terminis prevists per fer aquest pla sectorial de ports esportius
i els plans d’usos dels ports, i si aquests plans d’usos dels
ports tenen inversions previstes.

Ens ha parlat també del foment d’instalAlacions d’energies
renovables. Ens agradaria que ens pogués ampliar un poc
aquesta informació, quantes se’n tenen previstes i que ens
valoràs si són poques o moltes. 

Hem sentit que té previst rebre doblers per poder fer front
a l’obligació de la Conselleria de Medi Ambient de dotar a la
comunitat del forn per incinerar els residus dels animals, si això
està previst, si està previst posar-ho en marxa l’any que ve,
aquest exercici que ara entram i que ara aprovam, i si es té
només previst o hi ha realment una previsió d’aquests
ingressos per a aquest exercici que ara començam.

Ens ha parlat que dins els programes de recuperació
ambiental i de conservació hi ha un programa de recuperació
d’alzinars. Ens agradaria que ens ampliàs aquesta bona
iniciativa en què consisteix. 

Felicitar-la pel tema d’extinció d’incendis perquè crec que
l’eficàcia ha quedat demostrada per la relativa incidència, però
si ens pogués ampliar les previsions que té per a l’any que ve.

Ens agradaria que ens digués, perquè he vist moltes coses
que fa la conselleria, però a veure sí té previst colAlaborar amb
altres organismes en l’actuació mediambiental o de protecció,
per exemple amb els ajuntaments, mancomunitats, amb consells
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insulars, si té activitat prevista. He sentit que citat la gestió
cinegètica; ens agradaria saber si té actuacions previstes en
aquest sentit, i en definitiva felicitar-la per l’explicació del seu
pressupost i anunciar-li el suport dels diputats d’Unió
Mallorquina, que no formen part d’aquest govern però li donen
suport, al seu pressupost.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, president. Nosaltres també volem agrair la
presència de la consellera i dels alts càrrecs de la seva
conselleria que l’han acompanyada i l’explicació que ens ha
donat dels seus pressuposts. Jo seré molt breu, només li
demanaré un parell de qüestions que m’han quedat amb dubte
i que voldria que m’aclarís.

Per una banda -avui matí n’hem parlat en el ple- és el tema
de reutilització d’aigua depurada per a reg. Eren les previsions
de despeses en projectes i en obres que tenia la seva
conselleria. Pel que fa també als consorcis d’aigua n’hi ha
alguns dels quals es parla des del 91 i es tractaria de veure
quants n’hi ha de constituïts, o quants n’ha constituït des que
vostè és consellera i quines inversions es preveuen de cara al
2003.

Una altra qüestió que ha esmentat ha estat la restitució
d’abocadors, i concretament ha parlat del d’Es Mercadal, que
és un abocador d’enderrocs, i evidentment la restitució té la
complicació que s’han de cercar alternatives perquè la gent que
produeix aquestes deixalles sàpiga on els han d’enviar i a veure
si aquesta qüestió, és de suposar que sí, la seva conselleria la
tenia prevista.

També ha parlat de la declaració de cinc nous espais
protegits. He d’entendre que s’ha fet des que vostè és
consellera, i era si hi havia previsió de declarar-ne algun més
fins al que resta d’aquesta legislatura.

Una altra qüestió que va ser notícia i que és lògic que se’n
parli en el pressupost, va ser l’equiparació de les taxes dels
ports que gestiona la comunitat autònoma amb els que gestiona
el Govern l’Estat, d’equiparar-les, i era saber si aquesta qüestió
s’havia inclòs en els pressupostos del 2003. I allò darrer que en
el pressupost afecta en tant que s’hauran de finançar projectes,
és el pla d’usos que tenen alguns aprovats inicialment, quan es
preveuen aprovar definitivament per poder començar a pensar
ja en projectes que aquests plans d’usos preveuen i que a
molts de ports és necessari executar-los.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no pot ser
d’altra manera, agrair la presència de la consellera i de tot
l’equip que l’acompanya i de les explicacions que ens ha donat
del seu pressupost, que ha d’anar executant al llarg del 2003.

En primer lloc hi ha una qüestió que l’any passat ja hi vaig
fer incidència, i crec que és un tema que m’interessa d’una
manera especial, i la consellera ha fet esment a aquesta qüestió,
que és posar a ple funcionament els agents de medi ambient. Jo
crec que aquesta és una tasca que es va apuntar ja en el
pressupost de l’any anterior però que possiblement degut a a
tota la qüestió complexa de tramitació que suposa posar en
marxa un nou servei d’aquestes característiques durant l’any
2002 possiblement no s’han pogut veure encara els resultats,
i m’agradaria que si és possible m’expliquessin un poc les
previsions de cara al 2003 d’aquesta qüestió, que crec que pot
ser molt beneficiosa per a la gestió dels espais naturals de les
Illes Balears.

Després hi ha una altra qüestió que m’agradaria també
plantejar, que fa referència a l’execució de noves obres, que hi
ha fet referència, dins els temes portuaris, que ha fet referència
en concret a dos ports de les Illes Balears, el port de Sóller i el
port de Ciutadella. Jo he entès que les previsions que hi havia
referents al port de Ciutadella feien referència al projecte i obra
d’estació marítima. Voldria saber si és així que ens ho confirmàs,
si és possible, la consellera.

Després, quant a altres qüestions d’altres direccions
generals, com la de qualitat ambiental, hi ha una qüestió que
també crec que val la pena que sigui destacada, que és tota la
colAlaboració, l’impuls que està donant la Conselleria de Medi
Ambient a tots els processos d’Agenda local 21, que en aquest
cas durant aquest any 2002 la conselleria ha tingut una bona
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca i amb tots els
ajuntaments, i ja s’estan desenvolupant al llarg d’aquest any
2002 els vuit processos d’Agenda local 21 a Menorca i que està
previst que el 2003 puguin finalitzar, i esperam i tenim la
paraula, que supòs que ens confirmarà la consellera, de la
colAlaboració del Govern balear per a aquest any 2003 en poder
finalitzar aquests processos que tenim iniciats en els vuit
ajuntaments de l’illa de Menorca, el cent per cent de municipis,
que crec que açò és una qüestió que val la pena que la
destaquem perquè crec que és una singularitat dins les Illes
Balears el fet que tots els ajuntaments d’una illa hagin iniciat
aquests processos. I d’altra banda voldria saber també quines
previsions té la conselleria referents a quins municipis de
Mallorca i d’Eivissa-Formentera es volen adherir al llarg del
2003 a aquests processos d’Agenda local 21.

D’altra banda hi ha una qüestió que també ha plantejat la
consellera que m’ha interessat especialment quan ha fer
referència al punt integral d’informació ambiental d’un projecte
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INTERREC que ha esmentat i que m’agradaria poder-ne tenir un
poquet més d’informació perquè crec que també és una qüestió
que pot ser interessant de cara al futur, sobretot.

Després voldria també demanar pel que fa a les inversions
de què ha parlat d’un forn incinerador per a residus MER a
Mallorca. També ha parlat del fet que en el cas de les illes de
Menorca i Eivissa es duien mitjançant convenis. Jo voldria
saber, si és possible, que s’especificassin les despeses que açò
suposa per a cada una de les illes per veure un poc com
funciona en aquest sentit.

Després, quant al tema de sòls contaminants, ha fet esment
a dos en concret: la restauració de Can Set, que creim que és
una obra molt important per a Mallorca, i també ha fet referència
a la restauració de l’abocador de la penya de l’Indi, a Menorca.
A mi també m’agradaria saber si és possible la quantia
d’aquestes dues actuacions.

I després una altra qüestió que m’agradaria també, si és
possible, que s’ampliàs. És el que fa referència a educació
ambiental, si és possible que s’expliqui un poquet també que
està previst a cada una de les illes. En el cas de Menorca ha fet
esment a dues actuacions en concret, una que s’ha de dur a
terme a Fornells i l’altra en el far de Cavalleria. Jo voldria saber
un poc les quanties per illes, si és possible, en aquest tema
d’educació ambiental.

I ja per acabar una qüestió també que m’ha quedat un
poquet confusa, i tal vegada seria bo si es pogués ampliar, que
és la gestió..., quant als temes de gestió forestal ha fet esment
a una iniciativa nova que he entès que feia referència a
promoure bones pràctiques en temes de gestió forestal, i fins i
tot ha fer una referència al tema d’introducció d’alzines, supòs
que dins el bosc, per poder anivellar un poc o equilibrar o, com
ho diria, neutralitzar l’efecte que poden tenir de devastació dels
incendis forestals, i per tant m’agradaria, si és possible, que
s’ampliés un poquet aquesta informació i també si és que està
insularitzat el pressupost en aquest aspecte concret.

Bé, jo deia que era el darrer apartat però encara me’n
quedava un altre, que és que pel que fa a proveïment d’aigua
m’agradaria saber també les previsions quant a la millora de les
captacions, quines són les previsions per illes. Ja s’ha dit que
es feia a través de convenis amb els diferents consorcis, però
voldria saber, si és possible, que s’especifiqués aquesta
informació per illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra Dubon. Sra. Consellera, té vostè la paraula per
contestar els diferents portaveus dels grups parlamentaris que
donen suport al Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Intentaré respondre tot el que se m'ha plantejat per
part dels distints grups parlamentaris que han intervengut.

Començaré pel Grup Mixt  i concretament dir-li només un
petit comentari, el meu felanitxer de vegades fa que sembli que
de vegades en lloc de dir 7 dic 100, però és una qüestió
purament fonètica. Bé, vostè em demana quina quantitat s'ha
invertit en els espais protegits nous, li diré que tal com ja he
esmentat a la meva intervenció, el total d'inversió que hi ha als
espais naturals protegits en la seva globalitat, tant als que s'han
declarat en el que puguin ser aquests tres anys i mig de
legislatura més els que ja existien, en total és 1.100 milions de
pessetes, li dic ara en milions de pessetes per no dir-li en euros,
però aproximadament aquesta quantitat seria el total. Això fa
referència tant als recursos humans, que és evident que sempre
són necessaris, com a totes aquelles inversions en millores tant
pel que fa a infraestructures, condicionaments de molts
d'aspectes, i això també es refereix a un tema que, com vostè ha
esmentat, a nosaltres també ens preocupa d'una manera clara,
que és el tema de les ajudes a propietaris. Les ajudes a
propietaris dins un espai natural, tal com vaig esmentar a la
presentació dels pressuposts de l'any 2002, ara fa un any, es va
obrir per primera vegada en aquesta comunitat autònoma una
línia d'ajudes que concretament eren de 200 milions de
pessetes, aquestes ajudes es mantenen per a tots aquells
propietaris que estan dins un espai natural protegit i, per tant
hi ha clarament una intenció per part d'aquest govern i
concretament de la Conselleria de Medi Ambient no només de
mantenir-ho, sinó, si pot ser, de superar-ho de cada any. Però
el cert és que vàrem obrir aquesta línia l'any passat i continua
en aquest moment en marxa.

Vull destacar aquest aspecte perquè és la primera vegada
que es fa d'una manera directa amb el finançament de la
comunitat autònoma, no és a través d'altres ajudes, que sí
poden dur endavant altres conselleries, que són a través
d'ajudes europees, jo parl, en aquest cas concret d'ajudes
directament del pressupost d'aquesta comunitat autònoma.
Però també voldria dir i deixar clar que el fet de donar aquestes
ajudes per a projectes concrets als propietaris dins espais
naturals, no significa que un propietari per estar dins una zona
protegida se li hagi de donar una subvenció perquè sí, sinó que
aquestes ajudes van adreçades a projectes que puguin
presentar i als quals se'ls pot donar una part que seria un màxim
d'un 50%.

Per tant, la quantitat que s'ha invertit en espais naturals ha
augmentat molt respecte d'anys anteriors, sobretot perquè
també ha augmentat el nombre d'hectàrees protegides, i així
esperem que d'any en any puguin anar augmentant tots els
pressuposts que s'hi dediquen a nivell global.

Respecte del segon punt que m'ha plantejat, respecte de
l'augment de personal, li he de dir que concretament i per
deixar-ho molt clar, precisament la Conselleria de Medi Ambient
entén que, i ho he dit a la meva intervenció inicial, els recursos
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humans, les persones que puguin fer feina a nivell de medi
ambient són un element bàsic per poder fer una bona gestió i
un bon manteniment. És a dir, no podem basar un pressupost
ni les polítiques d'aquesta comunitat únicament i exclusivament
a fer inversions, el que hem de fer és mantenir el que invertim i
el que adquirim, perquè tenir cura precisament les coses que es
fan, les iniciatives que es tenen, és el tema fonamental, jo crec
que tots els grups parlamentaris són plenament conscients que
la dificultat moltes vegades ve a cuidar bé allò en què hem fet
una inversió inicial. En aquest sentit, per tant, el tema de
personal, jo vull defensar com a un tema importantíssim,
almanco per al manteniment i bona gestió dels recursos naturals
en la seva globalitat; però per concretar la seva pregunta, dir-li
que, evidentment, hi ha hagut una declaració de cinc nous
espais naturals al llarg d’aquests dos anys darrers, bàsicament
va ser l’any 2002 on hi ha hagut les declaracions més
importants, i que això evidentment ha dut implícit haver de
dotar places determinades per poder-ne fer una bona gestió.
Concretament, vull recordar que fins a l’any 99 no existia la
figura de director o directora de parc com un tema bàsic, quan
totes les escoles tenen directors, no existia ni aquesta figura,
sinó que existien, el tema de personal evidentment, des del meu
punt de vista, no tenia la prou entitat que havia de tenir.

A l’any 2002 vàrem crear i dotar 29 places a la Conselleria de
Medi Ambient i va ser per diferents raons que no tenc cap
problema a esmentar, tant en el tema de directors de parcs nous,
com de tècnics de parcs d’Eivissa i també de Formentera,
entenent que eren unes illes que havien, des del meu punt de
vista, molt infradotades en temes de protecció i conservació, de
temes relacionats amb medi ambient, i també es va fer una
dotació important en temes de qualitat ambiental, per entendre
que també hi havia cada vegada nous reptes que ens exigien les
lleis que s’aproven a nivell de l’Estat espanyol i les directives
europees i que nosaltres, realment, partíem d’uns mínims que
havíem de millorar, i precisament donar una major entitat i
professionalització a les persones que estaven a la conselleria.
Per tant, s’ha fet aquesta dotació de personal directament, per
part de la Conselleria de Medi Ambient; i per altra banda,
evidentment, tot aquell personal que ha suposat, a través de
l’empresa IBANAT o de les empreses IBASAN o IBAEN per
dur endavant el bon manteniment i la bona gestió de, com dic
i vull seguir apostant, dels nostres recursos naturals. És molt
important creure que el fet que hi hagi més persones cuidant,
vetllant i vigilant significa evitar moltes inversions importants
que després, en realitat, són uns costs econòmics molt més
elevats.

El tercer punt que vostè me planteja és el fons de cohesió;
quina quantitat hi ha prevista respecte a depuradores? Jo li puc
dir que el fons de cohesió, tenim una història que, a més,
m’agradaria fer-ne esment, de l’any 2000 al 2002 la Conselleria
de Medi Ambient, a través de l’empresa IBASAN, hem fet
peticions de fons de cohesió per poder dur endavant projectes
de depuradores i hem rebut zero pessetes. És a dir, s’ha
considerat per part de qui havia de tramitar aquestes demandes,
concretament, per part, suposam, del ministeri que li correspon
del Govern espanyol, que va considerar que no s’havien de
tramitar aquestes ajudes per a depuració a les Illes Balears i es
prioritzaven altres depuradores que eren, en aquest cas, a

l’Ajuntament de Palma o d’altres ajuntaments. Però, per a l’any
2003, hem demanat als fons de cohesió concretament 9,6
milions d’euros per invertir; això ha fet que ens haguéssim
d’endeutar, clarament l’endeutament, com ja he dit abans,
d’IBASAN, era per a aquesta qüestió, 9,6 milions d’euros per
invertir a les EDAR de Pollença, 5,1 milions d’euros; a la
Colònia de Sant Jordi, 2,35 milions d’euros; Binidalt i Menorca,
2,84 milions d’euros, i Sant Antoni a Eivissa, 1,7 milions
d’euros. Per tant, crec que queda resposta aquesta pregunta en
els termes que vostè la m’ha plantejada.

En el quart punt, o crec que el Pla director de ports
esportius i plans d’usos de ports, me demana si li puc explicar,
concretament, com està aquesta qüestió. Bé, dir-li, en primer
lloc, que el Pla director de ports esportius s’ha iniciat, això
significa que en aquest moment no puc dir quan s’acabarà, el
cert és que no està previst que finalitzi a l’any 2003, almanco
abans d’acabar aquesta legislatura perquè hem iniciat o
s’iniciarà el que és la seva elaboració; i per tant, supòs que
vostè està d’acord que no és un tema relativament fàcil de fer,
amb la qual cosa jo esper que dins l’any 2003 pugui estar
finalitzat, però més aviat a finals d’any, no en qüestió de tres o
quatre mesos.

Respecte a les inversions en els plans d’usos, tal com ja he
dit a la meva intervenció inicial, he de dir que les inversions que
estan previstes, concretament els plans d’usos són: 1,6 milions
d’euros, concretament per als plans d’usos de ports de Sóller,
Cala Rajada, Port de Pollença, Cala Lladó, Passeig de Sant
Antoni i Eivissa. També destacar que al Port de Sóller
concretament hi ha prevists 1 milió d’euros i a Ciutadella estan
prevists 1,23 milions d’euros. Això són les previsions respecte
de les inversions en plans d’usos; que també he de dir que per
primera vegada s’han realitzat en aquesta comunitat autònoma
perquè fins ara no se n’havia dut a terme cap fins a partir del
2000, en què vàrem iniciar tots aquests plans d’usos de ports.

L’altra qüestió que vostè me planteja és, a les energies
renovables, quina valoració en faig i quantes en tenim
previstes. També dir-li que respecte a les inversions en energies
renovables he de dir que la tasca que realitza la Conselleria de
Medi Ambient és bàsicament subvencionar petites
instalAlacions; aquestes subvencions de petites instalAlacions
són un total de 781.000 euros. I en aquest moment, la meva
valoració seria que és evident i necessari, que s’hauria
d’augmentar aquesta quantitat, però entenem que, tenint en
compte que es fa el desplegament del Pla energètic per part de
la Conselleria d’Energia i d’Innovació, és allà on es fa en aquest
moment una aposta important per incrementar el pressupost
dedicat a energies renovables també. Per tant, nosaltres el que
feim és, bàsicament, subvencionar aquestes petites
instalAlacions. Així i tot, també ja com he dit, i vull remarcar, sí
que nosaltres intentam, les nostres pròpies instalAlacions de la
Conselleria de Medi Ambient, que són moltes per altra banda,
intentar aposta clarament perquè les energies renovables siguin
un fet i, a més, serveixin per, jo diria com a fet demostratiu i
exemplificador d’una administració que creu en el que diu i que
intenta, malgrat no tengui els suficients mitjans econòmics, dur
endavant aquest tipus d’energies.



1376 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 63 / 12 de novembre del 2002 

 

Respecte del forn incinerador de Son Reus, li he de dir que
el forn de Mallorca, concretament, hi va haver una modificació
del Pla de residus, perquè va entrar en vigor una directiva
d’incineració a l’any 2000, el mes de desembre, que obligava  a
canviar elements tècnics, una nova depuració de gasos. Va ser
aquesta qüestió que va fer modificar i per tant es varen haver
de fer tota una sèrie de modificacions d’aquests projectes. Però
el cost total és d’uns 6 milions d’euros i la previsió és que
aquest mes, concretament, i pot ser que el mes de novembre,
BrusselAles ens confirmi ja per escrit, perquè ens ho ha dit
verbalment, però evidentment com sap també vostè
perfectament, s’ha de fer una confirmació per escrit, idò que ja
ens digui i ens confirmi que els fons de cohesió aporten el 80%
dels 6 milions d’euros. Per tant, jo esper que les obres s’iniciïn
amb la màxima rapidesa possible; com vostè sap, això depèn ja
del Consell Insular de Mallorca, però entenem que tot d’una
que pugui arribar aquesta dotació econòmica idò posaran en
marxa tota la inversió i per tant podrem dir que prest és una
realitat.

Respecte del programa de recuperació d’alzinars, en què
consisteix? He de dir que la Conselleria de Medi Ambient entén
que és important fer una tasca de recuperació de l’alzinar,
precisament perquè l’alzinar té tots uns elements que ja, com ha
esmentat una altra diputada després, és importantíssim de cara
a poder-ne fer una bona conservació. Ara bé, el que intentam
és fer aquesta restauració d’alzinar, no només a Mallorca, sinó
també a Menorca, per considerar que és un element bàsic per
preveure els processos erosius i també per preveure,
evidentment, els incendis forestals; ja que, així com el pi és una
planta o un arbre pinòpsid, l’alzina no ho és, no té aquesta,
diríem, capacitat combustiva tan ràpida i permet, precisament,
que sigui millor apostar pels alzinars. Les zones en què fem
feina de cara a la recuperació dels alzinars, són les zones de la
Serra de Tramuntana i bàsicament a zones que són finques
públiques, on intentam fer-ne una recuperació, que jo crec que,
a més, és destacable la feina que s’ha realitzat al llarg d’aquests
dos anys sobretot.

Respecte a les previsions per a l’any 2003 en prevenció i
extinció d’incendis, dir-li que, com ja he esmentat, es manté el
mateix pressupost que l’any anterior, que a l’any 2002; però que
ja es va fer una aposta importantíssima a l’any 2000 per
augmentar d’una manera significativa, jo diria que molt
significativa, tots els esforços pressupostaris de cara a poder
fer una campanya de prevenció i extinció d’incendis que fos el
que necessitava aquesta comunitat autònoma, amb unes
característiques molt especials, de diferents illes, amb una
quantitat d’incendis bastant important i amb una climatologia
bastant adversa que fa necessari que clarament es fes una
campanya que duràs, a més, tot l’any. Aquesta inversió o
aquest pressupost es manté: com he dit són, concretament i en
total, per a prevenció i extinció d’incendis, 5,2 milions d’euros,
la qual cosa jo crec que és una quantitat important i que les
activitats previstes en altres institucions és total.

Ja he esmentat també que el que s’ha dut a terme al llarg
d’aquests dos anys, sobretot a l’any 2002, són els plans
comarcals. Els plans comarcals, que és el que ens fixa el Pla
general contraincendis forestals de les Illes Balears, s’han fet

conjuntament sempre amb totes aquelles institucions que són
ajuntaments, consells, evidentment, també propietaris i d’altres
com poden ser ADF o grups de voluntaris, etcètera. Per tant,
sempre hi ha hagut per part de la Conselleria de Medi Ambient
una àmplia colAlaboració amb totes les institucions perquè el
tema dels incendis forestals és un tema que és de tots, i per tant
hem cregut que havíem de treballar sempre conjuntament en
aquesta qüestió, com en tota la resta que fa referència a medi
ambient, que s’ha de treballar sobretot en colAlaboració i en
coordinació.

I ja per acabar, intentant contestar totes aquelles preguntes
que m’ha fet el representant del Grup Mixt, dir-li que les
activitats cinegètiques, com vostè sap perfectament, la
Conselleria de Medi Ambient és la competent en temes
cinegètics i concretament en aquesta qüestió, 126.310 euros és
el que es considera que ha d’anar destinat a la gestió global de
la fauna cinegètica. I sobretot el que pensam fer, bàsicament, és
promoure estudis sobre la fauna cinegètica; fer cursets de
formació, perquè entenem que la caça, com a una activitat
controlada, pot dur endavant una bona gestió de les espècies
a les Illes Balears. I sobretot fer colAlaboració amb la societat de
caçadors i millorar en la gestió administrativa de la caça que
moltes vegades resulta bastant confusa. Això seria el
plantejament que tenim respecte de l’activitat cinegètica.

I esperam haver contestat almanco la gran majoria de
qüestions que m’ha plantejat el representant del Grup Mixt.

Idò agrair al representant del PSM i intentar també
respondre les qüestions que m’ha pogut plantejar.

Respecte de la reutilització d’aigua depurada, projectes i
obres. Bé, tots els projectes de reutilització d’aigua depurada,
aquí voldria esmentar una qüestió important, ja que, a més, ha
estat un tema que ha sortit, com sabem perfectament, al plenari
del Parlament, d’avui de matí. La reutilització d’aigües
depurades és un element complex que implica bàsicament una
sèrie d’administracions: per una banda, les administracions que
tenen competència en tema d’agricultura i les administracions
que tenen competència en temes de medi ambient, bàsicament
la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura
del Govern de les Illes Balears, però també, evidentment, als
ajuntaments que tenen depuradores que gestionen directament
aquests ajuntaments, i per tant són ells qui han de dur a terme
la reutilització d’aquestes aigües depurades; i evidentment
també implica el sector més important, que seria el sector
agrícola o ramader, i també, evidentment, el sector turístic,
perquè és un ample àmbit que contempla la reutilització
d’aigües depurades.

Concretament i pel que fa al que la Conselleria de Medi
Ambient pot esmentar, és que per tenir una bona aigua
depurada hem de depurar bé; llavors, per depurar bé hem de
millorar l’estat o la depuració de les depuradores que puguin
dependre, en aquest cas de la Conselleria de Medi Ambient,
que no són totes perquè, ja dic, hi ha una part important, i
sobretot grans depuradores a l’illa de Mallorca que depenen
dels ajuntaments, com per exemple Palma i Calvià. Per tant, hem
de fer una aposta per millorar la depuració o les aigües que es
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depuren; i a més, també hem de saber quins usos es demanen
per a aquestes aigües depurades. Jo puc dir que la Conselleria
de Medi Ambient, a través d’IBASAN, ha fet una millora
substancial del que és el sistema de depuració d’aigües, i dir-li
també clarament que totes les inversions, que són moltes i ja les
he esmentat abans, previstes per a depuració a l’any 2003,
incorporen sempre un tractament terciari adequat a l’ús i
destinació a la qual van aquestes aigües.

Per tant, les depuradores que es fan noves o es milloren ja
han de contemplar sistemes de depuració avançats, perquè no
només hem de voler complir amb una bona reutilització
d’aquestes aigües depurades, sinó que, a més, també, hem de
complir amb els principis del Pla hidrològic nacional, perdó, del
Pla hidrològic de les Illes Balears, i també, com he dit, del decret
de les zones sensibles en les quals ens obliga Europa. Per tant,
jo puc dir que l’aposta per millorar la reutilització d’aigua
depurada és importantíssima. Les obres són moltes, jo crec que
ara, per no tornar dir quines són les previsions d’inversions
que hi ha, almanco el 2003, d’IBASAN són Can Picafort, Cala
d’Or, Capdepera, Colònia de Sant Jordi, Pollença, Port de Sóller,
Alaró, s’Albufera, Santanyí, Portopetro, Artà, Portocolom,
Sóller, Calvià, Maó, Binidali, Ciutadella, Ciutadella Sud; a
Eivissa, Cala Tarida, Sant Antoni, Sant Miquel, Formentera; és
a dir, jo crec que hi ha tot un ample ventall de depuradores que
s’han de fer inversions a l’any 2003 i que totes elles aniran
incorporant sistemes de tractament avançat i permetrà una bona
reutilització de les aigües depurades. Això sense esmentar tota
la tasca que s’ha realitzat al llarg d’aquests dos anys, que és
molta i que fa que en aquests moments ens situem a Mallorca,
quasi bé amb més d’un 50% de les depuradores que depenen
d’IBASAN amb tractaments terciaris; a Menorca quasi bé amb
un 75% i a Eivissa quasi bé amb un 90%. Jo crec que, per tant,
està clar que aquesta Conselleria de Medi Ambient ha fet una
feina molt important en el que és millorar les aigües depurades
perquè es pugui dur endavant un tema que sempre he defensat
en aquesta cambra, que és la reutilització de les aigües
depurades.

Respecte dels consorcis d’aigua, he de dir que els consorcis
d’aigua que s’han constituït durant aquests dos anys, són, per
una part, els he esmentat abans, però sinó, els puc tornar: Maó,
es Mercadal, Ciutadella, Eivissa, Sant Antoni, Formentera,
Pollença, Selva, Lloseta, Palma, Andratx, Deià, Valldemossa,
Maria Algaida, Puigpunyent, Mancor i Artà. Això són tots els
que existeixen en aquest moment; dir també que hi ha alguns
convenis que hem tengut, però això són tots els que existeixen
i concretament, en aquests dos anys, tal com he dit, s’han fet
nous a l’any 2002, perdoni, el 2001 s’han creat 8 consorcis
d’aigua, i el 2002 s’han incrementat en 9 més; per tant, s’han fet
17 consorcis des de l’any 2001. Jo crec que hi ha una aposta
importantíssima perquè aquests consorcis funcionin, alguns
d’ells són consorcis amb petites obres mentre que alguns duen
implícit obres de gran importància. També s’han dut a terme
convenis, concretament amb Ciutadella, amb Pollença i amb
Mancor, però això són qüestions que...

La inversió de cada consorci són inversions que jo li puc dir
en global, concretament i consorcis a IBAEN en pressuposts
del 2003, concretament a Menorca hi ha: a Ciutadella, 420.000

euros; a es Castell, 750.000 euros; a Mallorca, Petra, 150.000
euros; Pollença, 1.200.000 euros; Banyalbufar, Estellencs,
Consell i Mancor, 180.000 euros. I després ja hi ha altres
convenis d’un altre nivell que no afecten els pressuposts del
2003. Aquests que jo li he esmentat ara són els que afecten el
pressupost del 2003, i per tant, a Menorca serien un total
d’1.170.000 euros i a Mallorca, 1.530.000 euros, pel que fa al
tema dels consorcis.

La qüestió que m’ha plantejat de la restauració d’es
Mercadal, de l’abocador d’es Mercadal, és un abocador, tal
també com vostè sap, és un abocador d’enderrocs municipal,
que la previsió és que hi hagi tres plantes privades de triatge
d’enderrocs a Menorca, segons el pla en fase de redacció pel
Consell de Menorca. Això permetrà tancar aquest abocador de
Mercadal i per tant, poder dur endavant, dins el 2003, la
restauració que ens dirà també quin és el cost. És a dir, jo al que
he fet esment ha estat dir que era la nostra intenció per
restaurar l’abocador d’es Mercadal, ara bé, no hi ha una
quantitat exacta perquè en aquest moment no hi ha el projecte
realitzat, el que nosaltres hem pressupostat és el projecte,
elaborar el projecte de restauració d’aquest abocador. Jo esper
que en qüestió, com he dit, a finals d’enguany, es pugui
aprovar el pla d’enderrocs per part del Consell Insular de
Menorca i per tant que ja sigui una realitat.

Respecte a la declaració de nous espais protegits,
efectivament, la Conselleria de Medi Ambient ha declarat cinc
nous espais protegits i també, tal com he dit a la meva
intervenció, hi ha la previsió de crear-ne de nous, sobretot
perquè ja hem iniciat el Pla d’ordenació de recursos naturals,
concretament, com he dit, del torrent d’Algendar i de
Trebalúger a Menorca, de l’illa de l’Aire, també a Menorca, i del
torrent de Pareis, aquí a Mallorca. Aquests són tres que ja
estan aprovats el seu inici en el Consell de Govern i esperam
que els puguem veure finalitzats el més ràpid possible. Si hi ha
previstes declaracions de nous espais protegits, és evident que
ens agradaria que el Parc de la Serra de Tramuntana pogués ser
una realitat; això només puc dir que és una intenció per part de
la Conselleria de Medi Ambient, tal com he esmentat a cada
intervenció que he tengut en aquesta Cambra per aquesta
qüestió, però en aquest moment no depèn exclusivament de la
Conselleria de Medi Ambient, sinó que, evidentment, és un
tema que va més enllà. Evidentment, jo ho pos damunt la taula
perquè crec que és un tema que està en previsió.

Respecte a l’equiparació de taxes portuàries, li he de
contestar molt breument; dir-li que sí, que aquesta equiparació
de les taxes portuàries amb les taxes portuàries de l’Estat és una
qüestió que nosaltres hem plantejat a diferents ocasions, i puc
dir que si no hi ha inicialment una qüestió que ho dificulti,
nosaltres ho presentam perquè pugui anar a la llei
d’acompanyament, perquè entenem que seria una fórmula que
podria fer que s’equiparassin aquestes taxes.

Per altra banda, el Pla d’usos d’aprovació definitiva. La
intenció d’aquesta conselleria és poder aprovar de la manera
més ràpida possible tots aquells plans d’usos que es varen
iniciar, com també vostè sap, fa aproximadament dos anys, és
a dir, quasi bé tots varen tenir un inici al mateix temps, però tots
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han tengut una història una mica diferent. Per tant, esperem que
abans de finalitzar l’any 2002 i a inicis de l’any 2003, tots els
plans d’usos puguin estar aprovats o, si més no, la gran majoria
de plans d’usos; entenent sobretot que els més importants des
de la conselleria, sobretot per la seva envergadura, no perquè
nosaltres creguem que la resta no ho són, són el Port de
Ciutadella i el Port de Sóller, com els dos ports o grans ports
que entenem que han de tenir una inversió, que també ja he
esmentat que havia de ser important, tant en el cas de Sóller
com en el cas de Ciutadella.

Entrant, per tant, a intentar respondre tots els plantejaments
que m’ha fet el Partit Socialista; hi ha molts de temes i intentaré
ser el més breu possible. Seguint una mica amb la qüestió
plantejada abans pel parlamentari o pel portaveu del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, respecte de
l’execució de les noves obres portuàries a Sóller i a Ciutadella,
precisament per ser els ports importants que entenem que s’han
de dur endavant el més ràpidament possible; dir que,
concretament, les inversions al Port de Sóller són d’1 milió
d’euros. Esperem, a més, com he dit, que pugui estar ja iniciat
tot el que són fins i tot les obres que estan plantejades fer,
iniciar-les a principis del 2003, i per tant hi ha prevista aquesta
quantitat.

A Ciutadella, es pensa contractar el projecte i l’obra de
l’Estació Marítima, amb 1,23 milions d’euros per a expropiació
dels terrenys a Ciutadella, i per al projecte d’execució que es
farà mitjançant el sistema de finançació alemany. Això és el
Decret 81/2002, del BOIB núm. 71, de 13 de juny, de contractes
administratius d’obra, sota la modalitat d’abonament total del
preu. És a dir, esperam, per tant, poder dur a terme a Ciutadella,
com dic tenim pressupostat les expropiacions per poder dur
endavant l’Estació Marítima i el projecte de l’Estació Marítima
que sigui una realitat, almanco iniciada, a través d’aquest
sistema que he explicat ara, amb una finançació amb un sistema
alemany.

Respecte a les Agendes Locals 21, també tal com m’ha
p lantejat la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, dir que,
efectivament, s’ha fet una aposta importantíssima respecte de
les Agendes Locals 21, he de dir que a l’any 99 partíem d’un sol
ajuntament que hagués apostat per les Agendes Locals 21 i, a
més, l’hagués implementat, que era el municipi de Calvià. En
aquest moment, concretament, podem dir que a Menorca, com
molt bé sap la diputada, els vuit municipis estan en procés de
dur endavant aquestes Agendes Locals 21. A Eivissa i
Formentera hi ha Sant Antoni, Eivissa i Formentera i a Mallorca
hi ha uns 30 municipis que han signat la Carta d’Arbor i 25 que
han iniciat la redacció d’un diagnòstic ambiental i 4 que han
passat al Pla d’acció. El compromís amb Menorca i amb totes
les illes continuarà per part de la Conselleria de Medi Ambient,
tant en l’assessorament que s’ha donat fins ara, com també en
l’ordre d’ajudes que, com he dit, es farà per part de la
conselleria per tal que els ajuntaments puguin rebre una ajuda
monetària directa per dur endavant els projectes que considerin
més apropiats.

Respecte del punt d’informació ambiental, i l’INTERREC 3,
he de dir que aquest punt d’informació ambiental entenem que

és un element molt important, i aposta també ho hem plantejat
en aquest projecte, perquè suposa que és donar, el que hem de
fer, les directives europees, a més, ens obligaran més prest o
més tard, és que l’administració ambiental ha d’informar el
ciutadà. I a més tots els ciutadans, d’aquestes illes, en aquest
cas, han de poder tenir també la informació respecte de com i
del que es fa en aquest cas dins l’administració de tipus
ambiental. Nosaltres entenem que això és un element bàsic per
apropar l’administració als ciutadans i per, a més, fer entendre
que l’administració ha de ser transparent, ha de ser
participativa, ha de ser colAlaboradora i el que no pot fer és
basar-se en l’obscurantisme i en fer les coses en funció de
criteris que, de vegades, no s’hi fan o no es donen prou a
conèixer. Nosaltres estam i apostam perquè aquesta informació
sigui un fet i per tant iniciarem aquest punt d’informació
ambiental a partir del gener del 2003, amb una clara, com dic,
aposta pel que en aquest moment ja es demana des d’Europa i
des dels estats europeus i per tant més avançats en temes
ambientals que nosaltres.

Respecte del forn incinerador de Mer a Mallorca i a
Menorca, ja he explicitat crec, anteriorment, al diputat o al
portaveu del Grup Mixt, el forn incinerador de Mer a Mallorca
esperem que ja aquest mes se’ns pugui notificar a BrusselAles
exactament la notificació oficial de què disposam del 80% del
finançament. I respecte del Mer de Menorca, la Conselleria de
Medi Ambient finançarà el cent per cent de la inversió.
Consideram que el problema de l’eliminació del Mer és un
problema de primera magnitud i per tant hem entès i consideram
que des de la conselleria hem de fer un esforç perquè es pugui
dur endavant aquest projecte que resoldrà, en una part
important, l’eliminació no només del Mer sinó, en alguns casos,
d’animals fins i tot malalts que hagi pogut haver en aquella illa.

Avui puc dir que el consorci ha confirmat l’acord per
subscriure el conveni i el consorci s’encarregarà de dur la
gestió d’aquesta instalAlació.

Respecte als sòls contaminants tant de Can Set com de la
Penya de l’Indi, ja he dit abans que és un tema complicat; jo
puc dir que, concretament, en el tema de la Penya de l’Indi jo ja
havia contestat abans al portaveu del PSM i respecte de Can
Set, el que puc dir és que en aquest moment la despesa és
important, és una despesa que són 170 milions de pessetes, ara
no posa euros, és a dir, 170 milions de pessetes que tenim en
disposició per dur endavant un projecte que vull esmentar aquí
que és d’una importància impressionant, que no tenim o no hi
ha altres comunitats autònomes que s’hagin dut endavant
projectes d’aquestes característiques de descontaminació i
d’aturar la combustió que, en aquests moments, encara
continua, a pesar nostre, a Can Set. Entenem, i així ho hem fet
durant tot l’any 2002, que era un projecte de primera magnitud
per a l’illa de Mallorca i concretament per a la zona de Palma. En
aquest moment, per circumstàncies alienes a nosaltres encara
no l’hem pogut resoldre, esperem que es pugui resoldre el més
ràpidament possible. I per tant, un projecte realment complicat
perquè no coneixem altra comunit at autònoma que hi hagin dut
a terme un projecte d’aquesta magnitud.
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Crec que, no, encara em queda més, perdó; respecte
d’educació ambiental a cada illa, poder esbrinar quina quantitat
exacta es dedica a cada una de les illes. He de dir que clarament
també, així com en altres temes, hem apostat perquè l’educació
ambiental tengui el paper que es mereix. L’educació ambiental
té un objectiu molt clar per part de la Conselleria de Medi
Ambient, és una educació ambiental feta a tota la població,
independentment de l’edat, no exclusivament al sector escolar,
perquè entenem que una part important ja la cobreix la
Conselleria d’Educació, però entenem que és la millor manera de
conscienciar i de fer que totes les persones, els ciutadans i
ciutadanes, puguem saber i puguem millorar els nostres hàbits
i la nostra relació amb els recursos naturals. Per tant, vàrem
millorar en una part importantíssima els educadors ambientals
i en aquest sentit he de dir que a cada illa, concretament a cada
una de les illes, no sé si podré concretar a l’illa de Menorca, a
l’illa d’Eivissa, no puc exactament concretar una quantitat, però
sí dir que a totes les actuacions que s’han fet, totes elles, tenen
en compte les quatre illes, no n’hi ha cap que no tengui en
compte una actuació, sigui del tipus que sigui, a Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera. En aquest sentit, tot el que són
instalAlacions de centres d’interpretació, ja he esmentat totes les
illes; campanyes d’educació ambiental a totes les illes; dotació
de recursos educatius de l’aula mòbil, l’aula mòbil ha anat a
Menorca, a Eivissa i fins i tot a Formentera; els educadors
ambientals: 9 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera.
I jo crec que en aquest sentit, clarament, sense poder donar una
quantitat exacta, hem apostat perquè l’educació ambiental
estigués allà on ha d’estar, que és a les quatre illes.

Les bones pràctiques en gestió forestal, crec que ja he
esmentat abans la importància de la introducció de millora dels
alzinars. He esmentat també que no només es treballa a
Mallorca, sinó també a Menorca, i que entenem que és, i tal com
també ja vostè ha esmentat abans, és una manera de neutralitzar
els incendis forestals, és una manera clara de millorar la
conservació dels nostres boscs, apostant pel que són les
alzines i per tant intentar més enllà o anar a potenciar els
alzinars com a una part importantíssima de la foresta de les Illes
Balears, entenent que tenen molt menys inconvenients dels que
puguin tenir els pins. Així i tot, he de dir que estam en una
etapa només de cuidar i de tractar del que ja disposam en
aquests moments, sobretot a finques públiques, i també donar
ajuts, a través de convenis, als propietaris que volen dur
endavant actuacions en aquests temes.

En el proveïment d’aigua i previsions per illes, per a les
captacions. El proveïment d’aigua he de dir que depenen també
dels ajuntaments, per tant el proveïment d’aigua, per una part,
com he dit abans, ho fem a través del consorci; ja he explicat
que des de l’any 2001 s’havien creat 17 nous consorcis, a més
de consorcis que existien d’abans, allà s’ha fet una feina
importantíssima entre ajuntaments i Conselleria de Medi
Ambient; i per altra banda, hi ha tot allò que fa referència a
proveïment d’aigua amb volta. El proveïment d’aigua amb volta
és el tema que, des de la Conselleria de Medi Ambient, també
ja he esmentat que tenim com a projecte clau, perquè entenem
que s’ha de basar a poder facilitar aigua de qualitat a tota la
població, però fent-ne una gestió sostenibles a nivell ecològic,
a nivell social i a nivell econòmic, i per això hem apostat

clarament que a l’illa d’Eivissa l’any passat ja vaig dur
concretament a la presentació de pressuposts de l’any 2002 la
interconnexió de les dues dessaladores de Sant Antoni i
Eivissa, per tal de poder fer un aprofitament al màxim
d’aquestes instalAlacions i al mateix temps que facilitàs també
l’emmagatzemament d’aigua en els moments que hi podia haver
un superàvit. En aquest sentit, jo crec que a l’illa d’Eivissa es
fa o s’intenta fer, encara no hem acabat aquesta obra, una
aposta com he dit per a una gestió més eficient, i jo m’atreviria
a dir, més intelAligent de l’aigua. I en segon lloc, a l’illa de
Mallorca, també, aposta en els pressuposts del 2003, així consta
l’endeutament d’IBAEN, també clarament hem presentat el
projecte de l’artèria transversal des de Llubí fins a Crestaix i per
tant, Pollença i Alcúdia, per poder-ne fer una bona gestió de
l’aigua i poder també permetre l’emmagatzemament tant a la
zona de Crestaix com a la zona de Palma de l’aigua excedent.

També, a l’illa de Menorca, clarament la proposta és també
per fer a Ciutadella tota una remodelació de pous, que també és
una qüestió important a nivell del consorci que tenim a
Ciutadella i poder també fer una gestió, com dic, més eficient i
més sostenible de l’aigua. Crec que la Conselleria de Medi
Ambient ha obert la porta a molts de temes, però en el tema de
l’aigua ha obert la porta a una cultura de l’aigua basada en
l’estalvi, basada en la bona gestió, en la recuperació dels
nostres aqüífers i també, evidentment, en la reutilització de les
aigües depurades.

Esper poder haver contestat totes les seves preguntes i
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, directors generals, secretaris generals i gerents i
directors d’empreses públiques, siau benvinguts. Després de
dues hores i vint minuts on el pacte ha acabat el seu espectacle,
que s’ha repetit al llarg d’aquests quatre pressuposts, perquè
avui no tan sols vostès s’aproven el pressupost del 2003,
vostès s’aproven uns pressuposts de quatre anys; no
s’equivoquin, no intentin passar de puntetes sobre això.

Sra. Consellera, vostè ve aquí avui i ens conta que manejarà
uns 96 milions d’euros, més de 16.000 milions de pessetes, però
en manejarà molts més; és a dir, també en manejarà uns 280,
p erdó, uns 360 en empreses públiques, som conscients d’això,
la qual cosa implica també 93 milions d’euros, que són quasi
uns 14.000 milions de pessetes. És a dir, vostè manejarà prop de
30.000 milions de pessetes enguany. I si un sap sumar i restar
i multiplicar, Sra. Consellera, vostè ha manejat, al llarg
d’aquesta legislatura, prop de 106.000 milions de pessetes, 640
milions d’euros. I aquesta és la pregunta que els diputats i
diputades del Partit Popular ens fem: després de gastar 106.000
milions de pessetes, els ciutadans de Balears han resolt els
problemes dels residus sòlids urbans?; han resolt els problemes
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de les depuradores, fan menys olor, depuren millor?; han
arreglat els problemes dels ciutadans de què els torrents
estiguin ben nets i estiguin arreglats? Nosaltres arribam a
aquesta conclusió, encara que algú faci així amb el cap, de fer
així amb el cap, no, no Sra. Consellera.

I aquí està l’assumpte, vostè ha xerrat 51 minuts a la seva
primera exposició, jo me pens que en tenc 10, no en tenc molts
més; i jo, enlloc d’entrar a tots els capítols i a tots els
programes, intentaré centrar-me en cinc o sis coses. Però el que
és evident és que vostè ha tengut molts de mils de milions de
pessetes, molts de milions d’euros i els problemes cabdals que
tenia aquesta terra a l’any 99 els segueix tenint. No tan sols
això, que en segons quins casos se juga a la política de l’estruç
i es fa el contrari, que vostès mateixos i molts d’Els Verds i
d’Esquerra Unida, que en el 93 deien una cosa, ara diuen
totalment el contrari. Si és per a bé, sigui benvingut; però la
realitat és la realitat.

Sra. Consellera, és conscient que aquest pressupost que
vostè planteja no resol, vostè està preocupada per l’abocador
de Can Set, nosaltres estam preocupats pel de Can Set i per
l’abocador de Palma, la qual cosa és una demostració que el Pla
de residus sòlids urbans ha estat un fracàs total i absolut.
Aquests pressuposts, tendran la valentia de resoldre una
tercera i una quarta línia d’incineració, si és necessària, aquella
incineració que vostès deien que matava i ara no mata? Seran
capaços? On? I ara aquest pressupost que resoldrà el problema
dels residus sòlids urbans en aquesta terra, a Balears, Menorca,
Eivissa i Formentera, una vegada que ha fracassat el seu pla de
residus sòlids.

Quines pedreres restaurarà vostè amb aquest pressupost?
Quines ha restaurat al llarg d’aquests quatre anys? 106.000
milions de pessetes, es poden fer moltes coses amb 106.000
milions de pessetes.

Sra. Consellera, vostè xerra dels seus consorcis d’aigua, per
què hi ha ajuntaments en què no s’arriba a constituir mai el
consorci d’aigua? Tenen por a fer consorcis amb segons qui?
Vostès hi ha consorcis que tenen, fa més d’un any i mig,
damunt la taula i no els volen constituir, amb problemes
importants de què l’aigua sigui bona per al consum de la
societat, per què? I aquí vénen a vanagloriar-se dels consorcis
que estan ben enfadats els batles, fins i tot de partits com el
PSM, de la mala gestió que ha fet la conselleria amb els
consorcis d’aigua. Com resoldrà aquests pressuposts, si són
igualets dels que ha fet al llarg d’aquests quatre anys i no han
estat capaços de treure-ho endavant.

Però, anem a concentrar-nos en l’IBANAT. Sra. Consellera,
ens podria dir quins euros es destinaran a convenis forestals
amb propietaris de finques privades? Vostès a la memòria en
parlen, ens pot dir quina partida i quants?

També voldríem saber quins euros es destinaran, perquè va
molt bé de vegades posar la filosofia al que és la filosofia de
l’empresa pública, a nosaltres ens toca fer això i això i queda
perfecte, però me vol dir també quins euros es destinaran per a
inversions de les àrees recreatives?

Voldria saber quin és el cost del Pla anual de vigilància i
extinció d’incendis forestals i de quantes persones consta?
Perquè pels passadissos del Parlament almenys es fa la conya
marinera, i perdoni l’expressió, de què vostè ha hagut d’anar a
cercar verds a la península i tot, perquè aquí no en tenien de
suficients, i vostè ho ha sentit. Però tal vegada no es vol dir, i
jo li dic, m’agradaria saber quantes persones són?

De quantes persones en total disposen en aquesta empresa
pública?

Me podria detallar en quins conceptes gastarà els 6.366.000
euros que hi ha d’inversió, de capítol 6, però que m’ho detalli,
perquè clar, aquí me fiquen un caixó de sastre, un sac, i vostè
a capítol 6 té 6 milions d’euros, 6.366.000 euros, com es
gastaran, quin és el desglossament d’aquests doblers? Tal
vegada qualcuna és de les altres preguntes que li he fet abans.

Vostè en aquesta empresa pública, l’IBANAT, té 1.400.000
euros més que l’any passat en inversió. On van aquest
1.400.000 euros més que l’any passat?

IBASAN. Jo crec que més clar que les esmenes que hem fet
els tres anys i veure la memòria que vostès plantegen, no hi ha
dubte, l’IBASAN es demostra que vostès no gestionen bé les
depuradores; fins i tot ho diuen vostès a la seva memòria. I
també diuen a la seva memòria, ho diuen perquè necessiten fer
auditories externes, es fan auditories externes i necessiten
posar un policia, li dic policia per no dir-li empleat, 7 en total, 6,
7 places noves, 6 d’àrea d’explotació, per controlar les
concessions que hi ha perquè no funcionen bé. Els ho hem
estat dient durant tres anys i mig que gestionaven malament les
depuradores i que les depuradores feien més olor que abans.
Ens pot explicar per què ara se n’adona del que li hem dit
aquest any passat en el pressupost i no en va voler fer cas i ara
no li queda més remei que mirar com estan explotant les
empreses les depuradores perquè no funcionen bé?

De les obres en curs que té, que vostè ja n’ha parlat aquí i
jo no entraré a repetir segons quines coses, les obres de
Portopetro, de Pollença, Platja d'en Bossa, Eivissa, ja estan
licitades o estan en fase de licitació, ens agradaria saber-ho. Si
estan licitades ja o estan només en fase de licitació, no, li
repetesc: les de Pollença, Platja d'en Bossa, Eivissa, ...

EL SR. PRESIDENT:

Portopetro.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... i la Barca Trencada, no l’havia dit. Lògicament avui és un
dia per recopilar informació que vostè ens donarà i tendrem
temps per discutir-ho a les esmenes i en el debat de pressupost,
no li faré massa debat.

També, durant l’any 2002, vostè ens diu a la seva memòria
de l’IBASAN que ha hagut de contractar una sèrie
d’assistències tècniques per fer auditories, ens diu,
d’explotació i manteniment; i vostè diu que per tal de tenir
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opinió externa de com les plantes actualment funcionen. Què
diuen les auditories actuals? No importa pressupost, no importa
xerrar només de números, sinó també de continguts, seria un
bon dia perquè vostè digués què li diuen aquestes auditories
que vostè en fa ressò a la memòria.

Reconeixen que les depuradores no funcionen bé? Ens
agradaria saber-ho.

I una qüestió, dir-li que vostè a l’IBASAN, enguany, fa un
préstec de 24 milions d’euros. Sra. Consellera, 24 milions
d’euros de l’IBASAN, en total enguany una part important de
la inversió que vostè té és amb préstec; és a dir, convendria
que els gastàs bé, perquè aquests s’hauran de tornar, i me diu
a l’alemanya. No ho sé, m’agradaria que m’explicàs què vol dir
que això és una obra que es finançarà amb sistema alemany,
m’ho expliqui, perquè els ciutadans han de saber quan els
arribarà la recepta. Perquè normalment els ciutadans de Balears
gasten els doblers que saben que cobraran aquest mes i algun
que cobraran el mes que ve, i hauríem de saber fins on
arribarem.

Però anem a l’altra qüestió, perquè no tenc més temps, per
això li he resumit IBAEN, IBASAN, anem al tema de l’aigua. Sra.
Consellera, jo crec que després de veure la seva memòria de
l’empresa pública de l’aigua, crec que podem afirmar amb
rotunditat que vostè, sé que s’enfadarà en aquesta asseveració,
vostè és la reina de les dessaladores de Balears. Si de qualque
cosa és vostè la reina a Balears és de les dessaladores, no, no,
de les dessaladores; vostè té infinitat de dessaladores, aquella
senyora, aquell equip humà d’homes i dones de Medi Ambient
que de cap manera podia estar d’acord que hi hagués una
dessaladora. Aquesta empresa quasi l’únic que fa, perquè aquí
hi ha una ampliació de la dessaladora de Palma, no n’hi ha més
de les que els ha ajudat Madrid, no n’hi ha cap encara de les
que vol fer Madrid, però vostès, entre modulars i fixes, en
manegen un fester. No enganyin la societat que la dessalació
era Lucífer; la dessalació i l’aigua que ha fet aquest darrer any
i mig ha estat Déu per a vostès; les malmenades dessaladores
és el que a vostès els ha donat oxigen per funcionar, i després
conten a la societat -és el mateix que el fems, és el mateix que
els residus sòlids urbans fa tres anys mataven, les
dessaladores, senyors, consum elèctric, un desastre per al medi
ambient-, si aquest departament l’únic que fa és mantenir
dessaladores que han fet vostès, llevat de l’ampliació de Palma,
Sra. Consellera.

També en matèria hidràulica, els objectius que vostès diuen
en aquesta memòria és projectes, construcció, explotació, obres
de captació, i també diuen conservació i millora de torrents. És
conscient que aquesta empresa pública no té una pesseta per
arreglar cap torrent, ni per mantenir? Aquesta empresa pública,
l’IBAEN, no té una sola pesseta, encara que els seus objectius
principals que figuren a la memòria siguin manteniment de
torrents, tal vegada està equivocat l’objectiu de la memòria,
perquè això tal vegada hauria d’anar al programa 512A i
estigués allà dins -li faig saber que m’ho mir amb cura jo aquest
pressupost, amb molta cura,...

EL SR. PRESIDENT:

Tranquil.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

I amb això que ens agradaria, si pot ser, que ens digués per
què a la memòria figura que un objectiu important és la
conservació i millora de torrents i no hi ha un sol euro per a
aquesta qüestió.

També li demanam quines noves captacions superficials
han fet durant l’any 2002 i quines faran el 2003? Quines
captacions subterrànies han fet el 2002 i quines faran el 2003?
Les superficials i les subterrànies, d’enguany i de l’any que ve,
que són objectius que diuen vostès a la memòria.

I el que també m’agradaria que ens diguessin, si anam al
programa 512A, xerram de torrents, els ciutadans de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera se n’adonaran, si anam al
programa 512 de l’any 2003, que tenim 1.523.000 euros per a
millora i conservació de torrents. Sra. Consellera, vostè creu
que amb 200 i busques de milions de pessetes poden arreglar
tres quilòmetres de torrents a Formentera, a Menorca, a Eivissa
o a Mallorca? Se n’han adonat que han gastat 106.000 milions
de pessetes i no han estat capaços d’arreglar els problemes de
torrents d’aquestes quatre illes, i batles i batllesses de distints
colors polítics els acusen de la brutícia que hi ha dins tots els
torrents, no dins passos de sòl urbà, sinó dins el que és zones
rústiques o zones protegides. Vostè pot fer creure que amb 200
i busques de milions de pessetes pot mantenir els torrents de
les quatre illes? Vostès deu s’ho creuran, però els 800.000 i
busques no s’ho creuran.

Ah, no seria millor que en lloc de tanta despesa immaterial,
que no mi ficaré, que cada any m’hi fic i estudis aquí i estudis
allà, doblers en paper per aquí i per allà, que supòs que els
cervells deuen fer fum de la capacitat de filosofar que tenen
vostès, no són capaços de posar aquí 1.000 o 2.000 milions de
pessetes, no enguany, al llarg dels quatre anys. És a dir, de
106.000 milions de pessetes n’hi hagués pogut haver 4.000,
5.000 o 6.000 per als torrents de Balears? No hi han estat, me
comptarà allò de Manacor i el de Jaume Matas. Però si jo li xerr
de torrents d’Eivissa i de torrents de Formentera i de torrents de
Menorca i de torrents de Mallorca, vostès això no m’ho podran
rebatre. Hi havia un dit pobler que deia: te pongas como te
pongas chocolate Llobera; vostès d’aquest tema només me
podran dir "chocolate Llobera", perquè no tenen davant vostès
una relació de set torrents, de vuit torrents de les quatre illes
que hagin estat capaços de reconduir, quan vostès tenien
projectes acabats i redactats, -ja pot dir que no (...) jo els he
vist, si vostè no els ha vist és que no els ha sabut cercar. Miri
que tots qui més qui manco, d’aquelles coses que ens interessa
fem.

I acab, Sr. President, perquè supòs que m’he passat, amb
una qüestió. Vostès venen, i a la rèplica li faré unes altres
qüestions que tenc d’Eivissa, de Mallorca i de Menorca més
concretes, perquè aquestes eren més generals, que ens afecten
a les quatre illes, però sí que en vull fer una, per acabar, de
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Mallorca; vostès venen un tema molt perillós, aquesta
interconnexió de la Marineta amb Crestaix, aquest xerrar de
posar 1 hectòmetre cúbic d’aigua de Ses Ufanes dins Crestaix,
jo els vull dir una cosa: fa més d’un any, aquest mateix
portaveu del Partit Popular que els parla, els va dir i els va oferir
consens per a aquesta qüestió, figura als diaris de sessions, els
vaig dir que seguessin tots els batles de la zona nord, Búger,
Campanet, Pollença, Alcúdia, Muro, Llubí, Inca, sa Pobla, Santa
Margalida, perquè arribàssim a un acord. Miri, Sra. Consellera,
quan vostè diu això, jo puc entendre que qualque cosa s’ha de
fer, però quan ho veig de gent que a l’any 93 i 92 a mi i al nostre
partit ens acusaven de traïdors, d’inútils, i s’encadenaven a
Llubí, perquè es volia fer exactament el que vostès estan fent -
sí, sí, Sr. Damià Perelló-, exactament, els controls; s’ha d’agrair
molt a la Coordinadora de Sa Marineta de Llubí, però el que va
fer la Direcció de Règim Hidràulic, a partir que es va començar
a explotar sa Marineta, no ha estat més que el que es va acordar
que es faria a Llubí a través de la coordinadora.

Vostès no tan sols juguen amb allò que varen jugar el 92 i
93, que ara volen, ara tenen en marxa la Marineta, ningú els diu
res? Ningú. Què passaria amb Els Verds si fos el PP? Què
passaria? Vostès ara volen dur aigua d’allà, cap a Crestaix i cap
a Alcúdia; vostès volen agafar aigua de Ses Ufanes quan corrin
per també (..), això, un senyor que nomia Jaume Font i Barceló
a l’any 92 ho deia, i vostès mateixos, sí, vostès mateixos, la
mateixa camarada, els mateixos camarades,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab. Sí, deien el contrari, no, no, hi ha diaris, hi ha
pòsters de traïdors, amb persones que sortien de traïdors; Sra.
Consellera, per favor, abans de posar en marxa qualsevol
palada, si no vol tenir un problema bastant més gros, i no és
cap amenaça, perquè li vaig oferir consens l’any passat, per a
aquest tema segui totes les institucions municipals de la zona
nord de Mallorca. Perquè tot això que fan vostès és per dir no
a la dessaladora d’Alcúdia, sí, és per dir no a això. Jo vull donar
el fet que vostès poguessin tenir raó, la poguessin tenir, l’únic
que els deman, com a parlamentari d’un grup seriós i d’un
portaveu que està preocupat per aquesta qüestió, a veure si
son capaços de tenir el diàleg que hauria de tenir un grup de
persones que es diuen d’esquerres i progressistes.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, contestant al portaveu del Grup

Parlamentari del Partit Popular li he de dir que des d’una
Conselleria de Medi Ambient seriosa, respectuosa i
responsable amb la tasca que se li ha encomanat en aquesta
legislatura, totes les actuacions que s’han dut a terme per part
d’aquesta conselleria han estat amb la intenció clara de
beneficiar la majoria dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta illa.
El que passa que li he de dir que vostè, Sr. Diputat, no vol
veure ni vol escoltar el que ha fet no només aquesta conselleria,
sinó els projectes que s’han dut a terme, que són fets i no
paraules. I per tant, tornam a reiterar o de manera reiterativa no
es vol acceptar res del que vengui de la Conselleria de Medi
Ambient. Per tant, jo no perdré massa estona en explicar-li el
percentatge o la quantitat de doblers que es va gastar el Partit
Popular en fer malbé als nostres recursos naturals durant setze
anys, perquè crec que no val la pena, però evidentment sí que
intentaré per tant anar al positiu i a contestar tots els punts que
vostè m’ha plantejat.

I també, senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular, dir-
li que el diàleg ha de ser per part de totes les administracions
públiques i totes les institucions públiques. Per tant, jo
demanaria precisament a vostè, com a representant del Grup
Parlamentari Popular, que faci arribar al Govern de l’Estat
espanyol que precisament tengui diàleg amb aquesta comunitat
autònoma i concretament obri el diàleg amb la Conselleria de
Medi Ambient, perquè si no pareixerà que aquí els que no
volem dialogar som nosaltres, quan jo crec que és tot el
contrari, perquè és evident que potser que no arribem a cap
acord perquè tenguem opinions diferents, però el diàleg, Sr.
Font, vostè sap perfectament que sempre que ha volgut l’ha
tengut amb aquesta conselleria i que, a més, nosaltres sempre
hem parlat amb qui fes falta per poder explicar, evidentment, el
que nosaltres consideram què és el millor, que no vol dir
evidentment i li torn repetir que coincideixi amb el que vostès
plantegen.

I ja passant a les qüestions concretes, li he de dir que
respecte del Pla de residus sòlids urbans, sí que fa falta aclarir
o dir-li una cosa, amb la qual crec que no estam d’acord. El Pla
de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca i de l’illa d’Eivissa
i Formentera jo diria que ha estat un pas endavant
importantíssim, ho he dit en altres ocasions en comissió i també
en el plenari, i crec que ha estat una passa endavant que ha
significat rompre amb una única proposta que hi havia respecte
de l’eliminació dels residus i apostar pel que avui en dia tothom
fa, que és el reciclatge, la reutilització i sobretot la reducció de
residus. Per tant, dir-li clarament, Sr. Font, que tenim
percepcions i polítiques diferents i això és el que ens diferencia,
però aquest Pla de residus urbans, jo no diria tampoc un èxit,
però sí que ha estat un avanç important.

Però es confon, Sr. Font, tot el que vostè em planteja és un
tema que hauria de plantejar al  Consell de Mallorca, que me
consta que ho fa, i precisament el que ha de fer la Conselleria de
Medi Ambient, tal com he dit a la meva exposició, és
encarregar-se dels residus perillosos, i per això li he esmentat i
li he explicat el pressupost que tenim i de què disposam i que
esperem que pugui ser una realitat el 2003. El Govern fem una
aportació del 30% de les inversions en infraestructures de
tractament i per tant fem una aportació anual de l’acord amb el
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conveni signat. Per tant, jo crec que per a no estendre’m massa
en aquesta qüestió, crec que queda clar i no val la pena parlar
dels residus sòlids urbans, perquè sap perfect ament què és el
que pens respecte d’aquesta qüestió.

En segon lloc i respecte de les pedreres i abocadors, la
restauració de les pedreres, Sr. Font, i crec que és un tema
important, perquè ho tengui clar, i dels abocadors, és
responsabilitat de qui ha fet aquesta activitat, no és
responsabilitat de l’administració. L’administració actua
subsidiàriament, per exemple, en el cas de Can Set és que actua
subsidiàriament quan no ho fa el propietari o qui ha fet aquella
activitat, i per tant no és que nosaltres tenguem aquesta
obligació, ho fem precisament per solucionar un problema que
no resol el propietari. El cas de la Penya de l’Indi, exactament el
mateix, diríem amb uns altres termes i amb unes altres
circumstàncies, en aquest moment l’ha adquirit l’Ajuntament de
Mercadal i conjuntament amb l’Ajuntament de Mercadal es farà
l’aposta per a la seva millora. Per tant, no hem de confondre,
perquè si no podem confondre també els ciutadans, que no
restauram pedreres ni abocadors; precisament qui no ho fa és
qui ha generat l’activitat, que no és tothom, perquè hi ha gent
que sí ho fa.

La Conselleria de Medi Ambient vol i pot impulsar
restauració de pedreres inactives, amb iniciatives, i de fet
nosaltres hem començat ara ja el 2002 amb vuit pedreres
inactives que han començat a ser restaurades. I vostè sap
perfectament que per primera vegada, a més, s’ha dut endavant
un pla d’enderrocs per intentar precisament que aquest pla
d’enderrocs i el que ha estat el rebuig inert, pugui anar
precisament a restauració de pedreres. S’ha fet un avanç
importantíssim, Sr. Font, jo no sé com així no ho vol veure. I a
més, com dic, també la Conselleria de Medi Ambient pot obligar
a la restauració d’abocadors, si hi ha expedients sancionadors;
nosaltres podem obligar de fet, també per primera vegada, o no
tant per primera vegada, comencen a la fiscalia de Medi
Ambient denúncies, perquè fins pràcticament l’any 99 n’hi
havia molt poques. Per tant, crec que queda clara la implicació
que té la Conselleria de Medi Ambient en el tema de pedreres.

Respecte a la qüestió, ja entrant en temes de biodiversitat,
per entrar dins uns àmbits més, dir-li que, jo crec que, Sr. Font,
tenen una fixació amb IBANAT. Li he de dir prèviament una
cosa important, perquè crec que, a més, vostès ho varen
esmentar en el seu congrés i varen riure moltíssim respecte a les
seves pròpies gràcies; però jo li he de dir una cosa molt seriosa,
p erquè jo he dit en el principi que jo som responsable d’una
àrea de gestió de govern i per tant, en aquest sentit, consider
que estic complint la responsabilitat que se’m va donar a l’any
99; per tant IBANAT ha passat de ser una empresa on el
sistema de contractació moltes vegades no era del tot d’allò
més clars, han passat a ser precisament per via de concurs
públic; i en aquest moment fem una cosa dificilíssima, que no
ens ho posen fàcil una part dels treballadors d’IBANAT, que
és fer una oferta pública i per tant poder dir que aquesta
empresa es dignifica i es posa a l’àmbit de tots els ciutadans
perquè hi puguin accedir. Hem fet per primera vegada una
millora respecte a l’accés i també a la gestió d’aquesta empresa,

i si tampoc no ho vol veure, em sap greu, Sr. Font, però això és
així.

I en segon lloc, hem apostat clarament perquè el medi
ambient i en aquest cas els temes de biodiversitat, tenguessin
la gestió i la vigilància i el manteniment que pertoca a una
comunitat autònoma que viu, en part, del que és el seu paisatge
i del que és la conservació dels seus recursos naturals. Hem fet
aquesta aposta a través de personal, clar que sí, i la seguirem
fent; perquè aquesta conselleria i a més la consellera creu que
això és una manera, a més, també de facilitar feina a un sector de
la població que, en aquest sentit, crec que vostè hi estaria
d’acord.

Però anant al concret i parlant del tema dels convenis
forestals, aquests convenis es van suprimint i al que anam la
conselleria és cap a acords voluntaris. Entenem que hem
d’apostar per acords voluntaris, per a convenis ambientals i
que en aquests moments, per a inversions respecte a prevenció
i ordenació forestal, hi ha concretament uns 460.000 euros que
tenim pressupostats. També li he de dir que els convenis
forestals o els acords voluntaris, no sempre duen inherent una
quantitat econòmica determinada, perquè en molts de casos el
que vol un propietari, i supòs que vostè ho sap perfectament,
no és que només li donin uns doblers sinó, sobretot, que li
donin personal perquè ho pugui fer; en aquest cas, a través
dels convenis, permet que l’administració ambiental, en aquest
cas IBANAT o la Direcció General de Biodiversitat puguin fer
una bona actuació a una zona determinada o a una finca
privada. Per tant, per això hem de tenir personal i per això
aquesta conselleria aposta per dignificar i posar IBANAT com
pertoca.

Respecte, i seguint amb aquestes qüestions, els euros que
hi ha a les àrees recreatives, li he de dir que el pressupost
ordinari són 124.518 euros, uns 24 milions de pessetes de
manteniment, i ha augmentat precisament a èpoques anteriors,
que jo tampoc no m’hi estendré perquè crec que no és així. La
millora de les àrees recreatives és un tema important, tant pel
seu manteniment com per la seva ordenació; no li neg, Sr. Font,
que és un tema que també s’hi ha de fer més feina de la que hi
hem fet, som perfectament conscients, jo també som, per la
meva responsabilitat, capaç de veure què és el que encara s’ha
de seguir impulsant, precisament perquè en molts casos
canvien els hàbits de la gent i hi ha un nombre important de
gent que acudeix a aquestes àrees recreatives. Però s’ha fet una
aposta importantíssima per millorar-les i en aquest sentit li dic
el pressupost quin és.

Per altra banda el cost anual del Pla anual de prevenció i
incendis forestals és, ja li ho he dit a la meva intervenció inicial,
5,2 milions d’euros el total, concretament els mitjans aeris són
1,9 milions d’euros. Els mitjans aeris nosaltres consideram que
són els mitjans més eficaços perquè poden fer actuacions
ràpides, ja li he esmentat en altres ocasions que a partir del 2000
es va prendre una decisió que va ser important perquè
pressupostàriament era un cost elevat, però era un benefici per
a aquesta comunitat de posar un helicòpter els 365 dies de l’any
i jo li puc dir Sr. Font que ha tengut un efecte boníssim per
evitar precisament incendis forestals i per evitar la pèrdua de
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massa forestal. Però no només això, és que aquest helicòpter
ens ha servit per ajudar a ajuntaments que ens han demanat
actuacions concretes per poder dur endavant determinades
infraestructures, etcètera. I en aquest sentit i amb l’ànim de
colAlaboració així ho hem fet.

Per altra banda el personal d’IBANAT són 253 persones tot
l’any i 147 en la campanya d’estiu d’incendis. Ja he explicat que
la campanya durava tot l’any, però que evidentment ho fèiem
en funció de la climatologia i com vostè sap perfectament,
normalment quan hi sol haver més incendis, almanco els de més
intensitat, és durant l’estiu quan les temperatures són més altes
i a més no plou. Per tant, en total serien 390 persones, però he
de dir que per primera vegada Eivissa, Menorca i Formentera
s’han posat tots uns mitjans que fins aleshores no existien. Per
tant, jo crec que en aquesta qüestió li hauré contestat els temes
referits a allò que m’ha plantejat d’IBANAT i crec que la resta
no val la pena contestar, perquè ja li he dit que aquesta empresa
no ha hagut de dur ningú de fora, simplement ha fet les coses
així com tocava i que ja era hora que les hi féssim, com era la
nostra obligació.

Després i ja entrant a allò que és IBASAN. Quan vostè parla
que no depuram, precisament jo li he de dir, Sr. Font, que s’ha
millorat molt en temes de depuració i vostè ho sap i també si no
ho vol admetre jo crec que és que no ho vol veure ni ho vol
escoltar. Però el cert és que en aquest moment hi ha hagut una
millora impressionant respecte a allò que ha estat el
manteniment i els sistemes de depuració que s’està fent des
d’IBASAN i a més hi ha hagut una sèrie d’inversions que jo no
tornaré esmentar perquè ja ho he deixat suficientment clar al
llarg d’aquesta compareixença. Quan parla de què hem de
contractar més personal i tot el tema del manteniment. Sr. Font,
jo li he de dir i em sap molt de greu, que nosaltres estam pagant
la rebaixa de manteniment que va fer el Sr. Reus, i dirà com així
tanta estona? Efectivament el Partit Popular quan governava,
perquè tres anys no són tants, el Partit Popular quan governava
va prendre una decisió política de gran calat i va ser fer
inversions en depuradores per poder-les, sobretot i
evidentment inaugurar, però allò que no va preveure i jo he dit
a la meva intervenció a l’inici, és que les coses s’han de cuidar
i s’han de mantenir. Està molt bé fer coses, però s’han de
mantenir i s’han de cuidar, és el més important. Un cotxe, vostè
sap perfectament que si li canviam l’oli, el mantenim bé li feim
totes les tasques que s’han de fer, aquest cotxe ens durarà més
anys i tendrà menys desperfectes. Idò ens hem trobat amb
depuradores que tenien una manteniment molt baix, perquè
s’havia llevat una quantitat econòmica molt elevada, que a més
tenien més avaries precisament perquè tenien aquest baix
manteniment i que precisament provocaven més problemes. 

Què ha fet la Conselleria de Medi Ambient per millorar això?
Idò clarament el que ha fet la Conselleria de Medi Ambient al
llarg d’aquests anys, evidentment no exclusivament en els
pressuposts del 2003, és intentar primer saber quin era el
problema a través d’una auditoria externa, clar que vàrem fer
una auditoria externa, perquè això és important que un extern
pugui valorar quin és aquest problema i a partir del problema
que vàrem detectar, intentar posar i esbrinar solucions i quines?
Precisament millorar per una banda el pressupost de

manteniment i per altra banda, ara que ens trobam que podem
revisar un contracte que vostès varen deixar en el febrer- abril,
no ho record exactament, de l’any 1999 el varen deixar fet pel
manteniment de depuradores amb un nivell que realment es feia
difícil canviar i nosaltres ara ho volem millorar posant un
manteniment millor d’aquestes depuradores, perquè no ho hem
pogut fer fins ara, perquè vostès ens varen deixar aquesta
herència, no la vàrem crear nosaltres, la varen deixar vostès el
Partit Popular de l’anterior Govern. A més li he de dir que
IBASAN no només depura, la depuració és un tema complicat
com vostè sap Sr. Font, idò a més he de dir que ho fa bé, però
ho podria fer molt millor i ja ho he dit al principi i ho tornaré a
repetir, cal una aposta valenta per reformar el cànon de
sanejament, perquè evidentment en aquest moment tot allò que
suposa millorar la depuració de les aigües és necessari que hi
hagi una reforma del cànon de sanejament, ho dius clarament la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
Crec que això és un tema que està damunt la taula i esper que
algun dia es replantegi de manera clara de qui pugui governar
a partir del 2003.

Per no allargar-me, no sé si estic incomplint el tema del
temps. Quan em parla de si les obres estan licitades, per no
perdre l’ordre de com vostè ho ha plantejat, de Portopetro,
Eivissa, Pollença i Platja de’n Bossa. Li he de dir respecte
Pollença que el projecte està aprovat, s’espera que l’ajuntament
ens doni una parcelAla per convocar el concurs. A Portopetro,
sa Barca Trencada, el projecte està aprovat, tenim una part en
licitació i l’obra està pendent dels terrenys que ha de cedir
l’Ajuntament de Santanyí, no està pendent de la Conselleria de
Medi Ambient, està pendent de l’Ajuntament de Santanyí.
Platja de’n Bossa d’Eivissa, es va adjudicar l’obra a Madesa,
aquesta empresa ha fet fallida, desgraciadament, això també
passa. Vàrem cancelAlar el contracte i en aquest moment
redactam un nou projecte. A Eivissa, la primera fase està
executada, la segona i tercera estan en fase de licitació i s’ha
enviat ja per publicar en el BOIB. Jo crec que més informació no
li puc donar, perquè està molt clar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera li he demanar que vagi acabant. 

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

Molt bé, intentaré ser..., és que el Sr. Font m’ha plantejat
moltes coses. Bé Sr. Font no tenc molt de temps per acabar-li de
contestar totes les preguntes. No li parlaré del sistema alemany,
després li puc explicar que és, no passi pena. Quan em parla del
tema de les dessaladores, miri jo crec que en el tema de les
dessaladores, aquí no hi ha reis ni reines, perquè evidentment
si jo hagués de parlar del rei de les dessaladores, evidentment
tendria el nom que vostès volen que digui, però que no diré.
Està clar que el Ministeri de Medi Ambient és el rei de les
dessaladores i allò que s’ha fet per part de la Conselleria de
Medi Ambient és gestionar allò que ja existeix Sr. Font, aquesta
consellera i aquesta conselleria l’única cosa que han dit des del
primer dia que varen començar amb el tema de dessaladores, era
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que no necessitàvem més dessaladores, no vàrem dir que se’n
duguessin les que ja funcionaven, convé saber-ho Sr. Font. 

Nosaltres hem dit clarament sempre que les dessaladores
actuals eren suficients i no només ho hem dit, sinó que en la
gestió que hem fet dels recursos hídrics hem volgut demostrar
clarament que efectivament eren suficients i si ara el Ministeri
de Medi Ambient fes una actuació en el tema de Sa Costera,
que és allò que li toca, evidentment Sr. Font, vostè coneix
perfectament el tema de l’aigua, sap perfectament que no seria
necessari la construcció de cap altra dessaladora i no li parlaré
de tots els problemes que duen implícits les dessaladores, que
com sap molt bé vostè, preus, energia, etcètera. Siguem
intelAligents Sr. Font, jo estic segura que vostè ho és, anem a
p oder gestionar d’una manera eficaç un recurs escàs que hi ha
en aquestes Illes. Evidentment aquesta conselleria estarà amb
vostè i amb qui faci falta per fer-ho d’una manera, com ja he dit,
seriosa i responsable i no entrar en pures batalles que no ens
duen enlloc.

Per acabar, Sr. President. Intentaré ser molt breu. Dir-li
clarament una cosa Sr. Font, miri el que nosaltres deim de
l’artèria transversal no té res a veure amb allò que estàvem
parlant de Llubí, o vostè no ho ha entès o nosaltres no ens hem
sabut explicar bé. Per ventura nosaltres ens hauríem d’explicar
millor, però pot estar segur Sr. Font que no és el mateix. Allò
que s’està dient aquí en aquest moment és precisament que no
és que es tregui aigua a Balquena per fer l’ús que es vulgui,
sinó que gestionar bé l’aigua de Llubí, l’aigua de Palma, l’aigua
de Pollença, l’aigua de Sa Costera, gestionar-la bé amb criteris
d’eficàcia, criteris d’estalvi, criteris de gestió dels aqüífers,
criteris per intentar que no es perdi ni una gota d’aigua ni a la
mar, ni a cap torrent. És d’això que estam parlant Sr. Font, jo ara
no tenc temps per explicar-li en 5 minuts el que això significa,
estic segura que vostè és capaç d’entendre-ho i a qualsevol
altre moment jo puc fer una compareixença en aquesta comissió
per explicar concretament quin és aquest projecte, Però no
s’embulli, no és el mateix el que estava dient molta gent
asseguda aquí i jo mateixa del tema de Llubí.

I no tenc més temps. Gràcies, Sr. President. Intentaré
respondre després a la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment Sr. Font. Recordar-los a uns i altres que
el temps de rèplica són de 5 minuts per a cada un. Moltes
gràcies. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, començaré per darrera. El Sr. Antonio Rodríguez
Perea l’any 1993 a biblioteca de “la Caixa” de Sa Pobla feia una
conferència, “de Sa Marineta no s’ha de treure gens d’aigua”.
Totes les paraules que després vostè ha dit sobren. Després
vàrem anar a sopar a ca Don Jaume Serra Pi, jo hi era. Ho dic
perquè a partir d’això, què hem d’anar a discutir, per l’amor de
Déu!

Sra. Consellera, vostè és la reina de la dessalació, perquè
vostè diu a la seva memòria que ha de gestionar la dessaladora
d’Eivissa, que no l’ha fet el Sr. Ministre. La dessaladora de Sant
Antoni, que en tot cas l’hi ha ajudat a una interconnexió, no li
ha feta fer. La dessaladora de Formentera que li han ajudat a
ampliar-la. La dessaladora de la Badia de Palma que vostè hi
estava d’acord. La dessaladora de Son Ferrer que l’ha feta
vostè i les modulars que les han fetes vostès. És la reina de les
dessaladores, n’hi ha cap de ministre Matas aquí? Cap. Per
l’amor de Déu! En canvi a Alcúdia en volen una i el President
del Govern estava d’acord que hi fos. El Partit Socialista
d’Alcúdia, Unió Mallorquina i PP han votat a favor. I a
Ciutadella en volen una i vostès diuen, és que “Madrid em
mata” i vostès maten els ajuntaments i Ciutadella és sobirana
damunt vostès i Alcúdia és sobirà damunt vostès. Aquesta
història que s’han muntat de Madrid s’ho apliquin vostès
mateixos cap als ajuntaments, què li és a un ciutadà de Santa
Eulàlia el que pensin vostès si el seu municipi està d’acord en
què vol això i Madrid ho paga. “Madrid em mata”, vostès maten
els ajuntaments d’Eivissa, Menorca i Mallorca, s’ha acabat
aquest tinglado, vostè és al reina de les dessaladores, les que
vostè diu.

Miri Sra. Consellera, diàleg. Ha convocat vostè cap vegada,
no, no, no a tots els ajuntaments de la zona nord per explicar-
los el projecte d’interconnexió? Em digui on? 

(Aldarull a la sala)

No, no, escolti, escolti..., no faci...

(Aldarull a la sala)

És que és impossible parlar Sr. President.

 EL SR. PRESIDENT:

No comencin un diàleg. Diguin el que vulguin en el temps
que els he donat, però per favor no comencin un diàleg i als
altres diputats també els deman una mica de silenci. 

Moltes gràcies. Pot seguir Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, el projecte d’interconnexió
s’està redactant, no està fet, escolti, tranquils... Vostès tenen
un esborrany a exposició pública. Jo no puc parlar més, en tot
cas en acabar ja li diré Don Antoni, li diré jo, tal vegada vostè
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serà conseller l’any 2011, no ho sé. No s’equivoquin aquest
tema durà problemes, perquè vostès fan el contrari que diuen.

Sra. Rosselló, residus sòlids urbans. Aquest pressupost
resoldrà l’abocador que tenim a Ciutat? L’abocador de Palma no
el resoldrà, aquest pressupost dóna una solució? No, quina
pensa donar? Que la gent sàpiga que a Mallorca es tiren els
fems dins un abocador, 200.000 tones sobren cada any, ho
diuen els de TIRME, ho diu el Sr. Borràs del consell insular, que
és necessària una tercera i una quarta línia, no es capfiquin, si
no ha de ser amb incineració diguin de quina forma, però no
d’aquesta que s’està fent, per favor Sr. Rosselló. No li dic quina
ha de fer, la faci com vostè vulgui, però això que estan fent
diuen que és la més perillosa, abocaments incontrolats dins un
abocament i això amb Els Verds i els ho dic dins la Sala Verda si
volen, però això és el que fan vostès. Si ara vostès demà matí
vénen amb mi allà veurem això.

Una altra qüestió que li volia demanar. Vostè pensa dur
endavant que la Serra de Tramuntana sigui parc natural? Quan
ho pensa fer a això? M’agradaria saber-ho, sap que nosaltres
no hi estam d’acord, però m’agradaria saber si ho farà o no farà,
s’ha de veure la valentia dels Verds. 

Restauració de pedreres. Miri, vostè té pedreres tancades
judicialment que no fa ús les empreses de la restauració, vostè
té els avals i no els executa i si vol que un altre dia li faci una
pregunta i li digui quines pedres són li diré. I no em parli del Pla
d’enderrocs que restaura pedreres, no. Vostè té empreses que
tenen tancades judicialment les pedreres i no han estat a través
de contenciosos seus, sinó d’ajuntaments i vostès no executen
els avals per fer complir les pedreres, que podrien. Seran
suficients o no els avals per poder-la restaurar, però podrien. I
alguna sentència és bastant recent, n’hi ha més de dues.

Després una altra qüestió. Em podrà dir, no m’ho ha
contestat, quins torrents nous arreglarà? I després el
manteniment, miri vostè resulta que sap la patologia que té
l’IBASAN en temes de millor depuració. Almanco el que ha
quedat clar en aquesta compareixença és que la depuració de
l’IBASAN no és bona i els ho diuen les auditories i que vostès
es troben amb un contracte de manteniment del 99. Però vostès
saben la patologia i la saben, no d’enguany, de l’any passat i
l’altre. Aquesta patologia baldament hi hagi un concurs vostès
la poden corregir i no l’han corregida, ha anat a pitjor i vostès
l’any que ve amb el concurs nou que hi ha el mes de març ho
modificaran, efectivament bona seria. Però vostès amb allò que
no es varen trobar és amb un contracte que ha pogut tenir
problemes, clar que en pot tenir. Vostès es varen trobar amb
una xarxa de depuradores que no hi ha cap regió a tot l’Estat
espanyol Sra. Consellera, que hi ha hagut l’error del
manteniment baix, idò el modifiqui, no tornaré vermell jo com a
Partit Popular si s’han equivocat que eren pocs els doblers de
manteniment, en posin més. Però el que és important a Balears
és que el Partit Popular durant 16 anys li va fer la xarxa de
depuradores que té. Miri el bosc, no miri l’arbre que hi ha
davant de tot. Jo li puc reconèixer que el contracte de
manteniment no es va estudiar bé i que ha depurat malament,
però vostè com a bon metge si sap la patologia li ha de posar
remei, no aquest ciutadà es morirà i quan li pugui fer una

recepta d’aquí tres anys ja li diré com el salvaré. Això se’n diu
irresponsabilitat, li agradi o no.

I li deman per favor una cosa. En el port de Ciutadella
l’única cosa que faran vostès és l’estació marítima, li deman?
Res més. La depuradora de Ciutadella, quina inversió hi ha
prevista per favor? Després, vostè creu que la dessaladora de
Ciutadella no és necessària. Si no és necessària quina
alternativa té per als ciutadans de Ciutadella? M’ho digui.

Després per Eivissa. Li vull dir una cosa, vostè és ben
conscient i tornam al manteniment que jo li parlava en general.
Però el tema de la depuradora d’Eivissa és una qüestió de falta
de manteniment, no vostè (...) però els tècnics que fan feina allà
ho diuen, li ho dic. També ens agradaria que a Eivissa es
plantegés amb la mateixa seriositat de cada illa la neteja dels
torrents. Miri, fins i tot jo he anat a Eivissa per constatar si era
un problema només d’una illa o de més d’una illa i estan pitjor
encara que els de Mallorca. A Menorca hi ha situacions de
perill molt gran d’inundació de torrents, perquè estan
abandonats. A mi no m’ha quedat més remei que visitar les tres
Illes. Clar Sra. Consellera, quants de doblerets té per fer la
neteja d’aquests torrents, aquests concrets que li parl
d’Eivissa? Per favor contesti això.

Acab Sr. President. L’única cosa que li vull dir per acabar,
li ho torn a repetir, seré machacón, vostè ha tengut 106.000
milions de pessetes en quatre anys, 106, 107 o 108.000. Els
problemes de torrents, d’aigua i de fems no s’ha resolt i li faig
saber una cosa. A Menorca el tema dels fems vostès el varen
resoldre per consens, no és veritat? Fa molt de temps. Li faig
saber que el Partit Popular també és capaç d’arribar a llocs, a
acords i s’hi va arribar amb tots els partits que hi havia a
Menorca. Pareix que quan el Partit Popular fa alguna cosa no és
capaç mai d’arribar a un acord. Li deman diàleg, Sr. Consellera,
perquè vostè està tancat dins aquella habitació que jo li vaig dir
a vostè i al Sr. Antich el mes de juliol del 99, de les utopies, les
utopies han sortit per la finestra, però vostès encara estan dins
aquella habitació de 4 parets que no té més de 10 metres
quadrats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. La Sra. Consellera en torn de contrarèplica
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Font, en primer lloc li he de dir que és vostè que
està tancat dins una capseta i, per tant, és incapaç de veure el
que està passant i està succeint al seu voltant, sobretot el que
ha passat durant aquests tres anys i mig. I li dic això no amb
ànim d’entrar en cap tipus de polèmica amb vostè, sinó
precisament perquè si vostè se n’adona i si se’n vol adonar, a
part que s’han millorat moltes qüestions referides al que vostè
m’està dient, sigui de residus o sigui d’aigua, i que estic segura
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que a més vostè ho pot arribar fins i tot a veure, malgrat no ho
vulgui dir, el que sí que hi ha és una aposta clara, clara, per a
polítiques determinades en temes de medi ambient quan fins ara
no hi havien estat i només eren fer i respondre a les necessitats
immediates. Nosaltres hem intentat anar més enllà i precisament
en aquesta qüestió treballam.

El que passa és que quan vostè em demana diàleg em fa
molta gràcia, perquè amb el Pla de residus sòlids urbans de l’illa
de Mallorca mai no va tenir diàleg amb una altra institució que
era el Consell Insular de Mallorca a la qual, evidentment, no hi
havia Els Verds, i que se li demanava ja en el seu moment que
hi hagués un diàleg perquè modificassin el Pla de residus.
Varen ser incapaços de demanar diàleg i en canvi el demanen
ara; jo diàleg tot el que vulgui, Sr. Font, vostè ho sap
perfectament, que no tenc cap problema, ara, demagògia, em
sembla que en sobra a hores d’ara.

Dit això entraré en el que vostè planteja i si puc intentaré
respondre a tot el que vostè ha comentat com a qüestions
importants, que intentaré esbrinar. En primer lloc, el tema de
l’abocador. Miri, el tema de l’abocador de Palma, el Pla de
residus sòlids urbans vigent diu que l’Ajuntament de Palma és
qui ha de clausurar l’abocador de Son Reus quan s’hagi acabat
la vida útil d’aquest abocador. En segon lloc, a més, el Pla de
residus està gestionat en aquest moment pel Consell Insular de
Mallorca. I en tercer lloc ens preocupa tant o més que a vostè,
perquè ja ens preocupava l’any 99, l’any 98, l’any 97 i l’any 96,
el que s’estava fent, el que s’estava produint a l’abocador de
Son Reus, i a vostès només els ha començat a preocupar a
partir del 99. Llavors evidentment nosaltres sí que creim que hi
ha d’haver solucions a aquest tema i aposta els hem
plantejades en els àmbits on s’ha de fer per poder resoldre una
circumstància que també ens preocupa, però no hi ha per què
haver de fer aquesta aposta per la incineració.

Respecte a la restauració de pedreres, la planificació en
pedreres ha passat als consells. A part d’això els avals que
s’han dipositats a les pedreres per assegurar la restauració és
absolutament insuficient, i per tant no hem de confondre en
aquest sentit, perquè es veu que no està prou clar com es pot
dur endavant una restauració si hi ha un aval que pràcticament
no serveix per a res i és absolutament insuficient.

Respecte al tema de la Serra de Tramuntana, ja que a vostè
el preocupa tant, li he de dir clarament que sí, és una aposta i és
un acord del pacte el 99 i, per tant, la Conselleria de Medi
Ambient, que no vol dir el Govern de les Illes Balears, pensa
plantejar aquest projecte com un projecte almanco amb les
feines fetes, que és el que nosaltres hem de fer. Això no vol dir
que pugui ser una realitat a la qual cosa jo no puc respondre
ara, puc respondre com a consellera de Medi Ambient i la
responsabilitat que em pertoca com a tal.

També li he de dir, respecte a l’estació marítima de
Ciutadella, ja he esmentat abans contestant una altra pregunta
que l’estació marítima es farà, i he explicat com, que hi havia els
milions d’euros que estaven previstos per fer les expropiacions
i que posteriorment es farà a través del sistema alemany la

posada en marxa o el projecte, o més que res l’execució del
projecte de l’estació marítima de Ciutadella.

I ja entrant dins la qüestió que m’ha plantejat del tema
d’IBASAN, jo li vull tornar a repetir, Sr. Font, que pareix que
vostè no vol veure de cap manera que s’ha millorat en la
depuració, és a dir, que el Partit Popular -i li record, Sr. Font,
que li vaig dir el primer any que vaig venir a presentar aquí uns
pressupostos, que va ser el 99- vaig reconèixer, perquè
evidentment jo no tenc cap problema en reconèixer el que es fa
bé, sigui qui sigui, en aquest cas el Partit Popular, que
governava, que havia fet una aposta per posar depuradores a
les Illes Balears. Però això no és suficient, amb la qual cosa el
que nosaltres ens vàrem trobar, perquè a més el Partit Popular
havia, com he dit clarament, eliminat una partida pressupostària
amb un dèficit de manteniment, però nosaltres, li ho he dit
abans, sí que hem millorat aquest manteniment, sí que l’hem
millorat, aquest manteniment, al llarg d’aquests dos anys, sí
que hem millorat totes les actuacions en depuradores, i si vostè
no ho vol veure és perquè evidentment no vol reconèixer res
que vengui de la Conselleria de Medi Ambient, i concretament
li he de dir que a les darreres auditories sí que se’ns diu que
han millorat moltes depuradores. Clar que han millorat, perquè
hem fet una inversió i hem fet una aposta per millorar aquest
estat de coses que no ens havien deixat gaire bé.

I referint-me també a temes de depuració li he de dir que en
la qüestió de la depuradora d’Eivissa no vulgui fer també una
demagògia fàcil. La depuradora d’Eivissa, a part que ha tengut
una quantitat d’inversions com una cosa mai vista a una
depuradora, perquè les inversions han estat molt importants, no
hi ha un problema l’olors o s’ha evitat en gran part el problema
d’olors i, a més, li he de dir que la mateixa auditoria que s’ha fet
diu clarament que una part del problema ve precisament a causa
dels problemes de clavegueram. Per tant és una qüestió en què
ha d’haver una actuació conjunta per part de diferents
administracions i jo esperava que el Partit Popular precisament
aportàs o fes alguna cosa al respecte i no es dedicàs només a
dir que fa olor perquè si de cas l’olor va començar devers l’any
95 i no, evidentment, l’any 99, perquè sempre comença tot a fer
olor a partir del 99, cosa curiosa, Sr. Font, no és vera?

També respecte al que vostè em planteja del tram i com es
resoldrà el problema del proveïment d’aigua, li he de dir que a
Ciutadella a la zona nord es pot resoldre a través de la
redistribució de pous. Ho hem dit i ho hem repetit, i és un tema
que en aquest moment s’està duent clarament aquests dos
nous pous adjudicats que, a més, permetran una millor gestió
de l’aqüífer. I la zona sud precisament hi ha pous a la zona de
Sant Joan de Missa, que un s’ha adjudicat ja. Per tant, quina és
la solució: la diversificació de captacions precisament per dur
un recurs que en aquests moments si es fes d’aquesta manera
no faria necessària la dessaladora. 

Li he de tornar a dir, Sr. Font, que aquí ningú no ha dit que
les dessaladores que ja existeixen no haguessin de millorar el
seu funcionament i la seva eficàcia. El problema és perquè un
moment donat hi va haver algú que va dir que no hi havia
d’haver més dessaladores i que això fos utilitzat políticament
perquè el ministre de Medi Ambient es dedicàs només a voler
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implantar dessaladores a les Illes Balears, mentre a altres llocs
de l’Estat espanyol les rebutjava, però precisament per
qüestions polítiques i per qüestions que li interessaven, no
perquè l’interessàs resoldre un problema de la ciutadania
respecte a l’aigua, sinó senzillament per una qüestió purament
partidista, de dir: “Aquí molesten les dessaladores, o no els
agraden, a aquests Verds, idò posaré dessaladores; i si no n’hi
ha dues en posaré sis”. És així, Sr. Font, no té altra explicació,
perquè l’explicació que hi ha en aquest cas... Sr. Font, escolti’m.
Miri, si el Ministeri de Medi Ambient, i m’és absolutament igual
qui sigui el ministre o la ministra, fes el projecte de Sa Costera
pot estar segur, Sr. Font, que amb el projecte de Sa Costera i
l’artèria transversal que proposa la Conselleria de Medi
Ambient, seria una manera de solucionar, si més no, perquè a
mi no m’agrada dir la paraula definitiva, el problema de la gestió
de l’aigua a l’illa de Mallorca. És això, el que demanam
nosaltres. Les dessaladores no hem de fer un problema més que
és una qüestió partidista per molestar aquest pacte i per
molestar aquesta conselleria, i com que aquesta consellera no
es molesta a parlar de dessaladores, precisament el que hem fet
clarament ha estat millorar l’eficàcia de les que ja existeixen, i
crec que en aquest sentit hem aconseguit una bona actuació
tant a Eivissa com, sobretot, a Palma.

Però li he de recordar una cosa molt important, Sr. Font,
perquè crec que ho ha de saber i ho han d’escoltar la resta de
diputats. Miri, enguany han sobrat 10 hectòmetres cúbics;
l’any passat varen sobrar 4 hectòmetres cúbics. Per tant siguem
seriosos, siguem responsables, facem bé les coses, gestionem
bé aquesta aigua que és escassa i facem-ho amb criteris, com ha
dit, de sostenibilitat i no amb criteris de partidisme o amb
criteris que no tenen absolutament cap argumentació per fer-ho.

I ja per intentar acabar de respondre... 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo li agrairia, Sra. Consellera, que vagi acabant. 

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

Acab, acab, Sr. President, acab. Miri, Sr. Font, el tema dels
torrents que m’està dient, jo li he de dir que la millora de
torrents crec que clarament hi ha molts de projectes que en
aquest moment no s’estan duent a terme. Jo crec que seria
important que es fessin d’una vegada, que precisament qui té
la major responsabilitat en el tema de les grans obres de
torrents és el Ministeri de Medi Ambient, jo esper que posi ja
fil a l’agulla i ho dugui a terme perquè si no hi ha una sèrie de
projectes que no s’estan fent. Per altra banda la Conselleria de
Medi Ambient sí que està actuant, jo li he dit la partida
pressupostària que destinam a la millora dels torrents de totes
les Illes, i esperem que això, sobretot també per vostè, el
portaveu del Partit Popular, es valori perquè sap perfectament
que després d’unes tempestes que vàrem tenir el mes de
novembre del 2001 més tempestes posteriors, la resposta dels
torrents va ser bona, no varen tenir problemes més que en
alguns punts en els quals sobretot hi havia infraestructures, o
carreteres, o hi havia alguna casa que impedia el pas; tot el que

era per qüestions de neteja he de dir que no varen donar
problema perquè l’aigua pogués anar d’una manera diàfana o
el més diàfana possible.

Per tant, i per acabar, crec, Sr. Font, que les actuacions que
està fent aquesta conselleria són actuacions positives de cara
a millorar aspectes que també entenem que encara són més
millorables i esper precisament que vostè surti d’aquesta
capseta on està tancat i no vegi que tot el que fa la Conselleria
de Medi Ambient ho fa malament o que almanco s’atreveixi a dir
que el que fa no li agrada perquè no són les seves polítiques,
són unes altres polítiques d’unes altres opcions diferents i
d’una manera d’entendre el medi ambient molt diferent de
vostè.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença només em queda agrair la presència de l’Hble.
Sra. Consellera i dels alts càrrecs que l’han acompanyada.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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