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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats començam aquesta Comissió
d’Hisenda i Pressuposts per tal de tramitar els pressuposts de
la comunitat autònoma per a l’any 2004. En primer lloc
demanaria si hi ha substitucions.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Maria Anna López Oleo per Misericòrdia Sugrañes.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
Per part d’Unió Mallorquina Dolça Mulet enlloc de Miquel
Nadal.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
En el Grup Parlamentari Socialista Maria José Camps
substitueix Carme Garcia i Querol.

fonamental del pressupost d’aquesta Conselleria de Medi
Ambient per a l’exercici 2004 és començar a posar les bases per
resoldre definitivament alguns dels problemes estructurals que
aquest departament ha patit els darrers anys. Uns problemes
que més enllà de l’encert o de les possibles errades de
determinades polítiques mediambientals duites a terme en un
passat recent tenen també la seva explicació en el pes creixent
que moltes de les àrees que gestiona aquesta conselleria han
assolit en poc temps. Parlam per tant, d’un protagonisme
progressiu de tot allò que envolta la maquinària administrativa
de la Conselleria de Medi Ambient, en sintonia amb el
creixement paralAlel d’una consciència mediambiental en el
conjunt de la societat illenca, al marge de la seva adscripció
ideològica o política perquè la defensa del medi natural és avui
i en la nostra opinió ha de seguir sent una opció de futur per a
tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra, a més de
l’aposta natural d’una societat adulta com la nostra, deixant de
costat definitivament els perjudicis ideològics que tant
negativament han condicionat un debat mediambiental que
d’una vegada per totes hem de reconduir per camins de rigor
conceptual i d’eficàcia de gestió.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Joana Maria Seguí substitueix Francesc Quetglas.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Maria Antònia Vadell substitueix Pere Sampol.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004
(RGE núm. 2902/03).
Passam idò a la compareixença de l’Hble. Conseller de Medi
Ambient Sr. Jaume Font i Barceló per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria. El Sr. Conseller de Medi
Ambient compareix acompanyat dels següents alts càrrecs:
Director General de Qualitat Ambiental i Litoral Sr. Ventura
Blach; Director General de Recursos Hídrics Sr. Joan Crespí;
Directora General de Biodiversitat Sra. Joana Xamena; Director
General de Caça, Protecció de les Espècies i Educació
Ambiental Sr. Antoni Gómez; Secretari General Tècnic Sr.
Miquel Ramis d’Ayreflor; Gerent d’IBANAT Sr. Antoni López;
Gerent de l’IBASAN Sra. Bàrbara Mestre; Gerent d’IBAEN Sr.
Guillem Soler i el Cap de Gabinet Sr. Gabriel Serra. Siguin tots
benvinguts i té la paraula el Sr. Conseller per fer la seva
exposició.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Compareixem per explicar la secció 15 del pressupost, més les
seves 3 empreses públiques d’aquesta conselleria. I l’objectiu

En termes absoluts el pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient per al proper any pugen a 90.055.000 euros, el que
representa un manteniment de l’esforç inversor en relació a
l’exercici que encara estam enguany. En un projecte de
pressuposts de la comunitat aut ònoma per a l’any 2004 que per
imperatiu de la situació financera de les arques autonòmiques
apunta cap a una contenció en el nivell d’inversió i de despesa
corrent del conjunt de l’Executiu, les xifres que el Govern
destina a la política mediambiental suposen un esforç
quantitatiu molt important, que posa de relleu el que deia
abans, la necessitat assumida pel Govern del President Jaume
Matas de trobar solucions a les mancances estructurals que
pateix la comunitat autònoma en matèries que afecten
directament la salut mediambiental d’aquesta terra. Unes
mancances que en determinats casos resulten inacceptables per
a una societat que aspira a unes legítimes quotes de benestar
per al conjunt dels seus ciutadans.
Per això aniré de direcció general en direcció general.
Començaré per parlar-los senyores i senyors diputats de la
Direcció General de Recursos Hídrics. Primer de tot voldria fer
un aclariment previ i demanar disculpes per una errada tècnica
en el document que sobre els pressuposts del 2004 referits a
Recursos Hídrics que s’ha entregat a les senyories, en aquest
document per error s’ha incorporar una part de la memòria
corresponent a l’exercici 2003, que supòs que vostès hauran
detectat. En el tema de Recursos Hídrics, per exemple, és
evident la necessitat d’actuar amb decisió i energia en diversos
fronts. Entre ells, hem de continuar fent feina en la tramitació de
noves inclusions en el catàleg d’aigües privades, a més de
controlar i autoritzar en aplicació de la nova ordre que estam
elaborant la perforació de nous pous, sempre que no
perjudiquin els aqüífers. Aquest ordre inclourà per primera
vegada una sèrie de requisits tècnics com és ara el tema de la
cimentació dels pous que es facin nous. Unes mesures que
contribuiran a evitar, per exemple, que es tornin a repetir casos
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Per altra part la Direcció General de Recursos Hídrics
destinarà 1 milió d’euros en línies d’ajudes als ajuntaments,
específicament orientades a detectar, controlar i eliminar les
fugides d’aigua de les xarxes de distribució, un dels principals
problemes que hem hagut d’afrontar històricament en aquesta
comunitat. La neteja dels torrents i la conservació de la xarxa
hidrològica de les Illes serà un altre dels objectius prioritaris el
pròxim any. En total es destinaran 1.780.000 euros, quasi un
140% d’increment en relació a l’any passat en aquest capítol i
que entenem de gran importància per evitar els efectes que
unes pluges abundants poden generar sobre el cau dels
esmentats torrents. Caus que per una altra part també seran
objecte d’unes necessàries reformes estructurals, capítol al qual
s’hi destinaran quasi 16 milions d’euros i que afectarà a: tram
urbà del Torrent de Manacor, Torrent de Manacor en què la
carretera 715 i la confluència amb el Torrent de Na Borges,
Torrent de Sant Miquel, Torrent de Muro, de Son Ferrer a
Calvià i el Torrent del terme municipal de Palma seria el de Sant
Magí, Sa Riera, Barberà, Gros i la Síquia, a més dels torrents
d’Andratx, Alaró, Montuïri i canal salat de Ciutadella.
Les obres hidràuliques que finançarà íntegrament el
Ministeri de Medi Ambient que són: projecte de protecció
contra vingudes de la ciutat d’Eivissa en la seva primera fase,
projecte contra vingudes del polígon industrial d’Alaior a
Menorca, projecte de protecció contra vingudes a Campos i
projecte de recuperació de les Síquies Reals a Sa Pobla.
Aquests 4 projectes pugen també a 16 milions d’euros i seran
íntegrament gestionats per la Conselleria de Medi Ambient,
baldament els pagui en aquest cas el Ministeri de Medi
Ambient. Igualment es continuarà fent feina en l’actualització
del Pla hidrològic de les Illes Balears, que haurà d’estar acabat
per a la seva revisió l’any 2006 i per al qual destinam una
partida de 432.000 euros. Serien les coses més grosses de la
Direcció General de Recursos Hídrics.
Passaria a dir-los com pensam gestionar l’Institut Balear de
Sanejament. Com he dit al principi de la meva intervenció, el
manteniment de la capacitat inversora per dur endavant la
política mediambiental del Govern en un moment d’obligada
moderació pressupostària ha obligat a recórrer a l’endeutament
de les empreses públiques directament relacionades en la gestió
dels nostres recursos hídrics, del seu subministrament i del seu
sanejament. En concret l’Institut Balear de Sanejament IBASAN
comptarà per a l’exercici 2004 amb un pressupost de quasi 61
milions d’euros, d’aquesta quantitat un total de 37 milions
d’euros es destinaran a solucionar les deficiències estructurals
que històricament ha patit aquesta comunitat en matèria de
sanejament d’aigua a la majoria dels seus municipis. Aquesta
quantitat es destinarà a noves inversions en funció de la
següent distribució dels recursos i objectius. Primer, millora
d’abocaments a Balears 11 milions d’euros. Segon, noves
depuradores 4 milions d’euros. Tercer, remodelació de
depuradores 13,5 milions d’euros. Quart, colAlectors 7 milions
d’euros. I cinquè emissaris 1,5 milions euros. També vull
recordar que el Ministeri de Medi Ambient finançarà la nova
depuradora d’Eivissa Vila, declarada d’interès general i que
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també correrà, el control i la gestió d’aquesta obra, a càrrec de
la conselleria.
Pel que fa referència a l’Institut Balear d’Energia, que fins
ara es deia IBAEN. Primer de tot vull informar a la cambra que
aquesta empresa pública ha modificat el seu objectiu social, o
intentarà modificar el seu objectiu social, ara inclourà
competències en matèria de residus i litoral i a canvi perd
competències en temes d’energia que passa a dependre
íntegrament de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que
és el més lògic. La nova denominació de l’antic IBAEN, la
intenció és que sigui Institut Balear de l’Aigua i Litoral, IBAL.
Aquesta empresa entre altres funcions de controlar els recursos
hídrics de la nostra comunitat, el nou IBAL també haurà hagut
de recórrer a l’endeutament per fer front als projectes que ha de
dur a terme durant el proper exercici. Uns dels projectes que
inclou l’objectiu estratègic, fonamental per a aquesta
conselleria, és resoldre els problemes de proveïment d’aigua a
tots els municipis de les Illes, establint un sistema integral que
garanteixi el subministrament d’aigua en alta.
Com actuacions concretes apostam per acabar les obres
previstes en els convenis signats amb distints ajuntaments,
entre ells els destinats a lluitar contra la sequera, el que exigeix
el Pla hidrològic balear o el finançats amb fons estatals i
europeus entre els que vull destacar els següents: les obres de
canalització de l’aqüífer de sa Marineta de Llubí fins a la Badia
d’Alcúdia, que com saben són 6 milions. El projecte
d’aprofitament de recursos hidràulics de la Serra de Tramunta,
Sa Costera que a la fi es podrà posar la primera pedra abans
d’acabar l’any 56 milions d’euros i la construcció de les noves
dessaladores a Alcúdia, Andratx, Ciutadella i Santa Eulària per
un important total entre construcció i gestió de 200 milions
d’euros. Tan el projecte de Sa Costera com la construcció de les
noves dessaladores seran finançats a càrrec del Ministeri de
Medi Ambient amb fons europeus. L’IBAL també gestionarà
les instalAlacions i distribució de cabdals en alta corresponent
a les dessaladores d’Eivissa, Sant Antoni, Formentera, Badia de
Palma i Son Ferrer, a més de les dessaladores modulars i Sa
Marineta. Pel que fa a l’illa d’Eivissa es procedirà a establir un
consorci únic i també una única tarifa de subministrament
d’aigua en tota l’illa. I en el cas de Formentera durant l’any 2004
es procedirà a una baixada de l’actual tarifa al voltant del 25%.
I això seria el més important de la Direcció General de
Recursos Hídrics.
Passant a la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies
i Educació Ambiental. El pressupost d’aquesta direcció general
per a l’any pròxim contempla donar una importància rellevant a
la gestió sostenible de la caça, amb un pressupost de 682.000
euros. Entre les iniciatives que es preveuen dur a terme en
aquest camp convé destacar el compromís de dotar d’un vedat
social a cada una de les illes, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.
Igualment pensam donar suport a les activitats de la Federació
de Caça i a les societats de caçadors, especialment en adopció
de les mesures positives de gestió de l’entorn natural, com són
la millora dels hàbit ats, el control de depredadors introduïts i
d’altres activitats de caràcter cultural i mediambiental que
duguin a terme aquests colAlectius i que tenen en la nostra
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opinió un indubtable ressò dins un sector important de la
societat illenca.
S’han ampliat ja els efectius de vigilància que ens permetrà
una major efectivitat en la lluita contra el furtivisme.
Concretament s’ha duplicat el nombre de guardes i agents
forestals destinats a aquestes funcions. Passam durant l’època
hàbil de caça de 4 a 8 a l’illa de Mallorca i a la resta de les illes
es reforça puntualment en cas de necessitat. Des d’aquesta
direcció general i baix la coordinació de la secretaria general
tècnica, també s’impulsarà l’aprovació d’una Llei general de
caça a fi d’assolir l’estabilitat normativa que la pràctica de
l’activitat cinegètica mereix i necessita dins l’àmbit de la
comunitat balear. És tracta en definitiva d’assolir un marc
harmònic, de convivència i cooperació entre caçadors
propietaris i pagesos en la defensa i conservació de l’entorn
natural comú. Al capítol de protecció d’espècies es destinaran
un total de 533.000 euros en una sèrie de línies d’actuació, entre
elles cal destacar les següents. L’elaboració d’una normativa
específica que permeti aprovar i aplicar plans de conservació i
recuperació tan de flora com de fauna, amb una major agilitat i
eficàcia.
Es crearà un catàleg d’espècies protegides i un consell
assessor de flora i fauna de les Illes Balears. En aquest mateix
sentit la direcció general iniciarà la creació d’un gran banc de
dades d’espècies silvestres, amb una especial atenció a les
amenaçades i a les endèmiques, de manera que qualsevol
administració o empresa pugui disposar d’informació sobre la
presència i abundància de les espècies protegides en els
distints indrets del territori a fi d’evitar que hi hagi impactes
sobre aquestes poblacions. Pel que fa referència a els espècies
exòtiques i invasores s’ha proposat una línia important
d’actuació amb l’objectiu d’aconseguir una ràpida detecció i la
retirada del medi natural d’aquelles espècies que siguin
introduïdes en el nostre entorn, sigui de manera accidental o
sigui voluntàriament.
Per altra part la lluita contra el verí que tants i tants
perilloses efectes té sobre la fauna silvestre serà objecte d’una
atenció decidida per part nostra, sobretot pel que fa a
campanyes de prevenció i a mesures de vigilància efectiva.
Convé recordar també que es destinarà una partida de 185.990
euros a la potenciació dels centres de recuperació de fauna a
cada una de les illes, amb la intenció de donar servei a una
demanda creixent de la societat balear en aquest camp. En
aquest sentit es crearà un centre de recuperació d’espècies
salvatges de les Illes Balears, s’ampliarà el conveni amb
Marineland per a la recuperació de tortugues i espècies de
fauna marina i la cria en captivitat del ferreret.
Per altra part els distints programes d’educació ambiental
s’hi destinaran un total de 502.000 euros més, orientats a donar
suport als distints programes de comunicació, formació i
educació ambiental. Es crearan noves línies d’actuació
destinades a la interpretació del patrimoni natural existent i els
espais naturals. Es duran a terme nous equipaments a l’Escola
de la Natura de Binifaldó i a l’Aula mòbil de la Mar.
S’impulsaran diverses actuacions previstes a l’estratègia balear
de medi ambient que va posar en marxa la conselleria la passada

legislatura. S’establiran línies de subvencions per a diverses
activitats a entitats, sense ànim de lucre, per anar
desenvolupant aquesta estratègia balear de medi ambient.
Això serien els trets més importants de la Direcció General
de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental.
Pel que fa referència a Biodiversitat, allà on també hi ha
l’empresa pública IBANAT. Entenem que la conservació i la
protecció del patrimoni natural de les Illes Balears exigirà d’una
actuació decidida en diferents àmbits. Una actuació que sempre
des de criteris de negociació i diàleg entre les parts afectades
aspira a establir un sòlid consens social al voltant de la
protecció del nostre entorn natural. Aquest consens s’ha
d’entendre com un objectiu estratègic i de futur per a la nostra
comunitat, qui no ho entengui així anirà equivocat amb
nosaltres i ha de servir per cohesionar i no encantar els
diferents sectors i les diferents sensibilitats que conviuen dins
la societat balear quan parlam de la protecció, els seus límits i
la seva viabilitat. Aquesta voluntat de consens es concretarà
en la nova Llei d’Espais Naturals Protegits a les Illes Balears i
la creació d’un ens autònom per gestionar els parcs naturals de
la comunitat balear. Aquestes actuacions propiciaran que tots
els actors que intervenen sobre un territori i vull dir tots,
cooparticiparan en la gestió i la presa de decisions d’aquests
espais.
Per una altra part el manteniment de la xarxa d’espais
naturals de la comunitat autònoma de les Illes Balears exigirà la
consolidació d’un pla de gestió que inclogui la dotació de
mitjans humans, l’execució dels plans anuals, la millora dels
equipaments i senyalització per a aquestes zones, zones que ara
hi passam i no sabem que existeixen i tot. De fet els pressuposts
per a l’any 2004 contemplen destinar una suma total de
2.662.000 euros a la conservació d’espais naturals protegits, tan
pel que fa referència als parcs naturals com les reserves
naturals i els monuments naturals, a més de les finques d’utilitat
pública, les àrees recreatives distribuïdes en el conjunt de la
comunitat autònoma. La planificació i els preceptius
desenvolupaments normatius d’aquests espais naturals
protegits suposarà una inversió de 527.000 euros, una part dels
quals anirà destinada a l’homologació normativa dels mateixos,
sobretot mitjançant la redacció dels plans de gestió
corresponents.
Per altra banda la planificació de l’ús públic d’alguns espais
naturals protegits serà un dels principals reptes d’aquesta
conselleria durant l’any 2004, incidint en els estudis de la
capacitat de càrrega dels esmentats espais, especialment
d’aquells que reben un major nombre de visitants. En aquest
mateix capítol relacionat amb els espais naturals protegit vull
anunciar que durant el pròxim any es procedirà a executar la
segona convocatòria de subvencions als propietaris
d’aquestes zones per tal de contribuir a la seva conservació,
sense deixar de costat els legítims drets dels seus propietaris.
Aquestes ajudes ascendiran a un total d’1.213.00 euros i
pretenen contribuir a conciliar els interessos particulars amb
l’interès general, és a dir, intentar donar viabilitat econòmica a
unes zones que hem de saber conservar com a part essencial
del nostre patrimoni. Però sense deixar de tenir en compte el
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rendiment que ha de tenir necessàriament un espai natural
protegit, si aspiram a què aquest s’integri harmònicament en un
mapa de protecció estable, que no generi un permanent estat de
reivindicació per part dels seus propietaris. El programa
d’hàbitat i natura 2000 que gestiona igualment la Direcció
General de Biodiversitat té com a objectius principals incidir en
hàbitats de gran importància per a la nostra comunitat com
z ones humides o les praderies de posidònia finançats
prioritàriament amb fons europeus. A aquest capítol hi
dedicarem una partida global, a Biodiversitat, de 323.000 euros,
part dels quals aniran íntegrament a reconduir el programa LIFE
Posidònia signat per l’anterior Govern, la Comissió Europea i
altres institucions, una vegada assolida la concessió d’una
pròrroga per part de BrusselAles per a l’execució de part de
l’esmentat programa que fins ara no s’havia duit a terme,
segons allò que estipulen els compromisos signats en el seu
moment. Això lògicament si aconseguim definitivament la llum
verda.
La gestió forestal és una altra de les prioritats de la Direcció
General de Biodiversitat. El seu objectiu fonamental és garantir
la conservació i la restauració dels sistemes forestals autòctons
de les Illes Balears, potenciant d’aquesta manera els seus
valors ambientals. De fet, l’escassa incidència del sector
forestal a la comunitat en termes quantitatius obliga als poders
públics a potenciar al màxima la sostenibilitat de la gest ió
forestal, un recurs que desenvolupa una funció ecològica i
paisatgística de primer ordre. Per tant, és urgent millorar
l’ordenació forestal i planificar racionalment aquest recurs tan
en finques públiques com a les privades. En termes econòmics
la restauració de superfícies forestals suposarà una inversió de
gairebé 1.700.000 euros, una quantitat que es destinarà a la
recuperació ambiental de les zones cremades, neteja i millores
forestals, repoblacions, la conservació de marjades a finques
públiques i la creació del fons genètic forestal a Menut. En
relació a la problemàtica de desembosc dels arbres caiguts
durant el temporal del 2001. Actualment es realitza es realitza
l’evolució del problema per poder proposar un pla d’actuació
i valoració dels recursos econòmics adients que donarem a
conèixer dia 16 de desembre, segons el compromís que vàrem
adquirir amb vostès a la compareixença dia 16 de setembre que
els vàrem dir 90 dies.
Per altra banda una suma lleugerament superior a 400.000
euros es destinarà a la millora d’ordenació forestal en finques
públiques i privades. Una actuació que inclou la revisió i
ordenació dels aprofitaments forestals en móns d’utilitat
pública. La renovació dels convenis forestals i la renovació de
la xarxa d’àrees recreatives, a més d’iniciatives destinades a
lluitar contra l’erosió i la redacció del Pla forestal balear. Les
actuacions dels poders públics en àrees degradades per efectes
d’incendis és absolutament prioritari si volem evitar la
proliferació de plagues forestals i escenaris de desertització a
les zones boscoses. De la mateixa manera és urgent dissenyar
accions de protecció de sòl mitjançant una ordenació forestal
preventiva, a fi d’evitar l’empobriment de la coberta vegetal i el
paisatge en el seu conjunt. Unes accions preventives que
s’hauran de consensuar amb els col Alectius afectats,
especialment els propietaris de les terres afectades i els
pagesos que les conreen, en sintonia amb el principi de
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corresponsabilitat que aquesta conselleria vol aplicar en totes
les actuacions mediambientals que afectin a interessos privats,
a més de defensar els d’interès general.
En aquest context la lluita contra el foc s’ha de contemplar
com a una prioritat estratègica absoluta i aquesta conselleria
així ho contempla per a l’exercici 2004. En total 4.852.000 euros
es destinaran a les tasques de prevenció, vigilància i extinció
dels incendis forestals. En el primer apartat, la prevenció,
s’inclou la redacció dels plans comarcals contra incendis, en
concret el del Migjorn a Mallorca i la revisió del de Calvià, així
com l’execució de Tramuntant, Llevant, a més dels insulars
sencers el de Menorca, Eivissa i Formentera. També la
renovació de la campanya de sensibilització social en la lluita
contra el foc a través, com vostès saben, del desenvolupament
del programa RINAMED. En el segon capítol, la vigilància i
l’extinció, es contemplen actuacions destinades al
condicionament de la xarxa de vigilància d’incendis forestals, la
consolidació i millora dels operatius d’extinció, la renovació de
la contractació dels mitjans aeris i la posada en funcionament,
per decret, del Pla especial de lluita contra incendis forestals a
les Illes Balears.
El manteniment i preservació d’equilibris biològics és
igualment una prioritat per a la Direcció General de Biodiversitat
que es concretarà mitjançant l’aportació de recursos tècnics i
financers per fer front a les plagues forestals. Aquesta actuació
està orientada a controlar les principals malalties i plagues que
afecten les masses forestals de la nostra comunitat. En el
terreny pràctic es concretarà en el Pla de radicació de la
processionària del pi a l’illa d’Eivissa i el desenvolupament dels
plans insulars per al control de l’esmentada plaga a les illes de
Menorca i Mallorca. Igualment es duran a terme actuacions
destinades a la recuperació dels pinars afectats pel barrinador
i altres fitòpetes o agents, que afecten els alzinars i altres
espècies forestals de les Illes. En total el Pla de control integral
de processionària del pi i els programes de defensa contra altres
plagues forestals suposaran una inversió global d’1.700.000
euros.
En termes globals el pressupost de la Direcció de
Biodiversitat per a l’exercici 2004 puja a 21.395.000 euros, dels
quals 2.705.000 corresponen a inversions plurianuals i 1.195.000
estan compromesos ja en el Pla de lluita contra la
processionària. Queden disponibles per al 2004 la suma de
17.494.000 euros.
I ara passaria a la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral. Pel que fa referència a la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Litoral vull destacar com un dels projectes
prioritaris l’execució d’un Pla integral de neteja del litoral balear,
un pla oportú i entenem que molt necessari i que es durà a
terme en coordinació amb la Conselleria de Turisme, els
ajuntaments costaners i el Ministeri de Medi Ambient, de qui
depèn la demarcació de Costes. Aquest ambiciós projecte
comptarà amb una partida pressupostària per part de la
Conselleria de Medi Ambient de 2,5 milions d’euros i inclourà
mesures com la inspecció diària de l’arena i l’aigua de les
platges a fi de detectar una possible toxicitat de les mateixes.
També contempla la neteja de les zones arenoses per part dels
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ajuntament s implicats i la de les pròpies aigües, tan a prop de
la platja com mar endins, mitjançant una infraestructura nàutica
adequada. Igualment es procedirà a efectuar un recompte i
control dels residus extrets durant aquesta campanya, residus
que seran oportunament distribuïts en funció de la seva
naturalesa.
La recuperació de praderies i altres espais degradats serà
també una de les prioritats d’aquesta direcció general durant el
2004. En aquest sentit es destinarà una quantitat un poc
superior a un milió d’euros per a la recuperació de sòls
contaminats, entre el que destacam com a projectes immediats
la pedrera de la penya de l’indi a Menorca i la de l’ermita a
Manacor. Igualment durant el proper any continuarem fent
feina en el Pla sectorial director de residus perillosos, un
document que actualment està en fase d’estudi, especialment
pel que fa al seu contingut de caire jurídic i que ha d’estar llest
a finals del 2004. Es tracta d’un pla de gran importància entre
altres aspectes perquè introduirà la figura de les deixalleries, un
element fonamental en el tractament de residus. El pressupost
destinat a aquest pla sectorial director oscilAla, o que costarà
aquest pla director, oscilAla ent re 16 i 19 milions d’euros per
executar al llarg de dues legislatures.
Finalment la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral
continuarà fent feina en el camp de la gestió ambiental i en
concret potenciant l’adhesió dels ajuntaments a l’Agenda Local
21 que permetrà introduir elements de gestió ambiental i criteris
de sostenibilitat en la política municipal. L’Agenda Local 21,
juntament amb el Programa ECOTUR que potencia els sistemes
mediambientals representen l’aposta d’aquesta conselleria per
fer pedagogia activa en temes que impliquen o poden implicar
la introducció de criteris de sostenibilitat i gestió ambiental en
àmbits de gestió política, com és el cas dels ajuntaments. Un
camp que es veurà completat amb el suport de les energies
renovables, tan el que fa referència a particulars com
institucions que optin per aquest forma d’energia. Aquests tres
apartats comportaran una previsió pressupostària d’1.900.000
euros.
Entre les actuacions que aquesta direcció general durà a
terme al llarg del proper exercici volia destacar també les
següents. Primer, divulgació de la tasca mediambiental que
desenvolupa el Govern de les Illes Balears en colAlaboració amb
la Conselleria de Turisme. Segon, potenciació del punt
d’informació ambiental per facilitar l’accés del ciutadà a aquest
tipus d’informació. Tercer, coordinació amb la Direcció General
de Recursos Hídrics, propiciant la legalització i el bon
funcionament dels emissaris submarins i també l’ordenació de
les platges. Quart, control de la qualitat de l’aire, actualment
com saben vostès hi ha dues estacions fixes a Palma i una
mòbil i durant l’any 2004 disposarem de dues estacions fixes
més, una a Menorca i una altra a l’illa d’Eivissa, finançades pel
Ministeri de Medi Ambient. I cinquè, en previsió de la imminent
aprovació de la nova Llei estatal de renous, s’ està estudiant
l’elaboració d’un nou decret regulador en aquest matèria per a
l’àmbit de les Illes Balears que substituirà el fins ara vigent, el
20/87.

Com a conclusió els diria Sr. President, senyores i senyors
diputats que el projecte de pressupost que la Conselleria de
Medi Ambient proposarà a aquesta cambra, o ha proposat en
aquesta cambra per a la seva aprovació, no s’ha d’interpretar,
en definitiva, com un simple catàleg de despeses i d’inversions
destinades a garantir amb més o manco credibilitat unes
determinades prestacions en matèria mediambiental, siguin
temes d’aigua, d’espais naturals, impacte ambiental, caça o
protecció del nostre patrimoni natural. Evidentment tot això és
necessari però no és suficient, perquè del que es tracta ara és
de fer política en majúscules en el camp de medi ambient,
establir les bases sobre les quals es pugui bastir un gran acord
social, tàcit o exprés, sobre els temes que afecten aquest àmbit,
el que hem de començar a veure a partir d’ara com un dels grans
sectors estratègics de la societat illenca, juntament amb la
sanitat i l’educació, per la seva directa incidència sobre la vida
dels nostres ciutadans i de les seves necessitats.
Les xifres que acompanyen aquests pressupostos
demostren ben a les clares aquesta priorització de la
problemàtica mediambiental en el disseny integral de l’acció de
govern del Partit Popular a la nostra comunitat, xifres que
indiquen el compromís d’introduir mesures estructurals que
progressivament contribueixin a dotar l’escenari mediambiental
illenc de l’estabilitat que mereix un sector estratègic com
aquest, mesures que no suposin més solucions provisionals o
receptes transitòries per a problemes enquistats, sinó respostes
imaginatives i valentes per a problemes reals sense el pes d’una
càrrega ideològica descontrolada, que ha generat fins ara un
debat que hauria de ser net, transparent i per damunt de tot
responsable.
L’any que ve el Govern del president Jaume Matas
destinarà a medi ambient una quantitat global de 158 milions
d’euros, 90 milions d’euros del pressupost propi més els avals
de 37 milions per a l’IBASAN i de 31 milions per a l’IBAEN, així
com 18 milions d’euros més d’operacions corrents a l’empresa
IBAEN, el que farà un total de 176 milions d’euros a gestionar.
No estam parlant, per tant, de tapar forats i d’anar tirant.
Culminar el mapa de sanejament de les aigües a les Illes Balears,
solucionar el conflicte històric sobre la protecció d’espais
naturals en un clima de consens, incidir en la neteja i
conservació en l’estat de revista del nostre litoral, actuant amb
una energia i una contundència sense possibilitat de marxa
enrere, involucrar els colAlectius com els caçadors en la
preservació dels nostres hàbitats naturals o garantir la lluita
contra el foc i un estat de conservació de terrenys d’acord amb
el que s’espera d’una societat moderna i líder en atractiu turístic
com és la nostra, no són iniciatives que es puguin contemplar
des d’un caire conjuntural o purament administratiu. Volem i
estam disposats a desenvolupar una vertadera política
mediambiental, la nostra comunitat ho necessita i nosaltres
tenim els recursos econòmics i el suport de tot un govern al
darrere per dur endavant aquesta acció de govern.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició.
Procedeix ara suspendre la sessió, si és que algun grup ho
demana. Cap dels grups parlamentaris ho demana; per tant
passam al torn de preguntes i d’observacions per part dels
grups parlamentaris començant pel Grup Mixt. La Sra. Mulet té
la paraula com a portaveu.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria exposar des del meu
grup que moltíssimes gràcies al conseller Font i al seu equip per
l’exposició que ens ha fet del seu pressupost i de la seva
conselleria.
Com bé ha explicat, i jo li ho vull agrair perquè realment ha
fet una explicació clara de totes les àrees on vostès faran unes
actuacions, i el que sí li vull agrair i a veure si em podria explicar
un poc més aquest pla integral de neteja litoral, que consideram
molt important per a la comunitat, però en aquest moment com
a Mallorca, perquè és una imatge exterior que és molt important
per a tot el turisme i l’època, sobretot, d’estiu, i que hem de
conservar durant l’hivern més que res perquè hem de
promocionar la nostra illa, Mallorca, a través del turisme i tenir
aquest pla integral consideram que és molt important.
Li he de dir que des del meu grup donarem suport a
l’aprovació del seu pressupost i moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam, per tant, al Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula la seva portaveu
Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda al conseller de Medi Ambient i a tot el seu equip,
que avui es troben aquí per poder parlar-nos, tal com ha fet el
conseller, sobre els pressupostos de la Conselleria de Medi
Ambient per a l’any 2004.
En primer lloc jo he de dir que des del nostre grup veim amb
molta preocupació aquests pressuposts per una sèrie de raons,
i no només veim amb preocupació els pressuposts, sinó que
sobretot veim amb molta preocupació la política mediambiental
del Govern, que ara en aquest moment per ventura no és motiu
de debat, però sí que val la pena fer aquest apunt perquè
entenem que el medi ambient no és exclusivament la Conselleria
de Medi Ambient, sinó que són moltes altres conselleries, ja
que és un tema transversal.
Dit això, per què veim aquesta preocupació? La centraré en
un parell de temes. En primer lloc en realitat hi ha una baixada
dels pressupostos de la Conselleria de Medi Ambient en un
1%, de fet ho diu així la memòria, i en aquest sentit el que es fa
per part -i de fet ho ha dit així el conseller- el que es fa per
intentar fer o millorar aquests pressupostos és a través de
l’endeutament, que és un endeutament que el Partit Popular
tant va criticar durant l’anterior legislatura. Jo vull recordar, per
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exemple, que fins i tot amb un retall de diari que tothom deu
conèixer, en aquell moment en el cas dels pressupostos per a
l’any 2003 la diputada popular, la Sra. Isabel Cabrer, va
qualificar d’inconscient, irresponsable i perillosa l’actitud del
Govern balear i es va queixar que hi havia precisament un
endeutament de les empreses per esquivar la Llei d’estabilitat
pressupostària, i en aquest sentit, per tant, hi havia una crítica
acèrrima a l’endeutament, mentre ara el senyor..., no el conseller
de Medi Ambient, sinó el conseller d’Hisenda, ha dit clarament
que per intentar d’alguna manera complir la Llei de dèficit zero
el que s’ha de fer és endeutament. Per tant és evident que ens
genera molta preocupació aquesta espècie d’esquizofrènia que
té el Partit Popular, que quan està a l’oposició fa una clara,
diríem, o està absolutament en contra de l’endeutament, i
després, com sabem, es fa un endeutament important i en el cas
de la Conselleria de Medi Ambient, a més, a les empreses
publiques, sobretot IBASAN i IBAEN, però evidentment és un
tema que a nosaltres ens preocupa.
Però ens continua la preocupació perquè concretament en
el cas que el conseller de Medi Ambient ha dit, tant avui a la
seva compareixença com també ho ha dit en altres ocasions,
tant per la premsa i per altres, com que tenen una preocupació
molt important pels temes mediambientals un dels temes clau,
diríem, seria la depuració. Llavors nosaltres hem vist amb una
preocupació important, i a posta supòs que el conseller m’ho
podrà explicar a la seva intervenció, com pensa mantenir les
depuradores, perquè ha retallat el manteniment en 0,6 milions
d’euros i, per tant, nosaltres no sabem exactament, de fet hi ha
quasi bé 5 milions d’euros menys respecte de l’any 2003, ha
baixat un 12%, i llavors no sabem si l’únic que pretén -ja ho ha
dit- és fer inversions en noves depuradores o fins i tot en
remodelacions, cosa que si és necessària és evident que s’ha
de dur a terme, però sobretot hi ha un tema fonamental i supòs
que tots vostès ho sabem, és a dir, allò important és mantenir
bé una depuradora per evitar després problemes que hi pugui
haver posteriorment.
A part d’això també he de dir que veim amb preocupació
respecte al tema de sanejament que això significa també que hi
haurà manco doblers o disminuirà el que suposa el
manteniment de les depuradores dels ajuntaments. En aquest
cas, per tant, nosaltres entenem que allà on s’ha d’intentar fer
un esforç, diríem, pressupostari és en aquest manteniment. Per
exemple, un problema que tenim en depuració importantíssim,
que com se sap és la depuradora de l’Ajuntament de Palma, que
en aquest moment està vessant tota una sèrie de..., un
abocament que està fent a la Badia de Palma que és bàsicament
perquè no funciona bé el sistema primari o secundari. Per tant
permetem que els ajuntaments que mantenen les depuradores
a través del cànon de sanejament i anem al fet que totes les
depuradores funcionin en els nivells, diríem, bàsics per després
entrar en inversions i de qualque manera nosaltres és el que no
només proposam, sinó que creim que és el que s’ha de dur a
terme.
Per altra banda també veim, i no ho sé, per ventura supòs
que el conseller em podrà dir on és, no veim enlloc la partida 8,
el capítol 8, destinat al pagament de la dessaladora d’Eivissa.
Veim que de cop i volta 280 milions de pessetes, 1,7 milions
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d’euros, han desaparegut o nosaltres no els trobam. Aleshores
no sé si el conseller pensa que la dessaladora d’Eivissa, que era
un compromís que ja es va fer en temps del president Cañellas,
que es pagaria aquesta dessaladora amb finançament, diríem, el
total, el cent per cent amb finançament de la comunitat
autònoma, si ho pagarà l’Ajuntament d’Eivissa. Jo supòs que
no perquè evidentment això li suposaria molt. Per tant ens
agradaria saber on són aquests doblers, perquè nosaltres no els
trobam.
Per altra banda també veim que evidentment hi ha un clar
intent, de fet aquí per descriure ràpidament, un augment de les
atencions protocolAlàries pel que fa al domini públic hidràulic,
concretament es doblen, i particularment el transport augmenta
un 400%; no sabem molt bé per què, però suposam que és
perquè deu ser molt important que la gent que ha d’anar a fer
torrents estigui molt ben pagada. Però realment el que ens
preocupa és que se cimenti fora vila, així de clar. Vull dir que, en
el tema dels torrents, no hi entraré gaire perquè és crec que és
un tema que vostè ha explicat que per a vostès és un tema clau,
i evidentment és la seva política, no és la nostra, amb la qual
cosa jo crec, i clarament li ho vull dir, que els estudis vostès
mantenen, diríem, congelats els estudis respecte al tema de
torrents, i evidentment si no hi ha estudis difícilment després es
poden fer actuacions en torrents, i nosaltres no creim que
l’única manera sigui sobretot cimentar fora vila. Sí en els termes
urbans o en els punts urbans on s’han de fer actuacions, però
veim que bàsicament el que els agrada molt a vostès és el
ciment, ja ho tenim comprovadíssim, i per tant ens preocupa
que també vulguin fer una sèrie d’autopistes per determinats
torrents, no fos cosa que això vostès considerin que és una
bona manera de solucionar el tema dels torrents i nosaltres
entenem que no.
Dit això, també molt ràpidament i entrant en altres qüestions,
he de dir que, respecte a altres temes que vostè ha tocat, que
evidentment també hem de dir que ens preocupen d’una manera
també important, és precisament que vostè ha dit..., vostè?,
vostès, vull dir que crec que vostè reflecteix clarament, a més és
la seva tasca, la política del Partit Popular, que en aquest
moment és la que tenim en aquesta comunitat autònoma, i
parlen de voluntat de consens, perquè fins i tot diuen que el
tema mediambiental, com altres temes, ha de ser consensuat. Jo
els deman que si tenen tanta voluntat de consens el que han de
fer és consensuar amb tots els propietaris, perquè vostès són
uns grans defensors de la propietat privada, de fet aquí hi ha
un diputat que va dir que el medi ambient no tenia drets però sí
els tenien les persones, si vostès volen fer tant de consens
l’han de fer, sobretot, per exemple amb el que volen cimentar,
allò on volen posar asfalt, amb les autopistes, ho han de fer
també amb tots els propietaris, perquè el que li he de dir, Sr.
Conseller, és que clarament vostè passarà a la història per ser
el primer conseller de Medi Ambient de tot l’Estat espanyol,
almanco que jo sàpiga, per ventura no, n’hi ha un altre i no l’he
conegut, que desprotegeix el territori, que a més ridiculitza una
llei que és una llei estatal i sobretot una llei que el seu president
ha defensat, fins i tot ha actuat amb ella i l’ha aplicada, i a més
el Partit Popular també l’ha aplicada. Per tant jo crec que
nosaltres veim amb molta preocupació aquesta desprotecció
ambiental que està duent llevant el tema dels parcs naturals, i

en aquest sentit jo crec que això només té un significat, i és que
a vostès no els interessa protegir. Si els interessa d’una altra
manera evidentment ja ho veurem més endavant, però de totes
maneres, com dic, ens preocupa molt.
Li he de dir també que m’agradaria que em pogués
contestar, aquest organisme autònom que vostès han creat o
crearan a través de la Llei d’acompanyament, com es finançarà
i quin personal, diríem, en formarà part, perquè entenem que
això seria un tema important.
Després una altra qüestió que també li voldria demanar
respecte al tema dels espais naturals és que les subvencions a
propietaris baixen un 5% respecte a l’any anterior, i
m’interessaria també saber per què baixen, ja que vostès sempre
han defensat que no només s‘ha d’ajudar, sinó que s’ha de
colAlaborar amb aquests propietaris. I també una altra pregunta
que m’agradaria que em contestàs és que aquests projectes de
desenvolupament socioeconòmic en els espais naturals
exactament si em pot explicar quins seran per conèixer una mica
o si senzillament els han d’estudiar, no ho sé.
Respecte a un altre tema que vostè ha tocat i que
evidentment també és motiu de preocupació per al nostre grup
és precisament que vostè ha dit que tenen molt d’interès en fer
un pla integral de neteja del litoral, fins i tot amb una despesa
important. A mi m’agradaria que em pogués explicar exactament
quina partida pressupostària o quins doblers hi destinaran i
què faran, perquè evidentment des del nostre punt de vista el
millor és evitar que hi hagi brutor i no només llevar-la, amb la
qual cosa jo supòs que també pensen fer alguna cosa per
prevenir que hi pugui haver el que hi ha moltes vegades pel
litoral, per les platges o per dins l’aigua.
Respecte al tema de residus veim amb preocupació, també,
i aposta li faig una pregunta molt clara, que vostè ha dit que és
molt important ajudar els sistemes d’implantació de qualitat
ambiental, sobretot a les empreses turístiques, que era un tema
que ja estava de fa molt de temps. Aquesta partida,
concretament, baixa, aquesta partida o aquest “daixò”, baixa un
87% i per tant nosaltres ens pensàvem que vostè volia ajudar
els hotelers, no?, i ara veim que baixa molt. No sabem molt bé
per quina raó.
Una altra qüestió que també ens preocupa molt és que
vostè i el Partit Popular, tot el Partit Popular, diuen “és que
Madrid ens ajudarà, és que a Madrid ara som molt amics i ens
ho faran tot”. Evidentment jo estic segura que serà una part així,
perquè vostès són del mateix partit i evidentment les
institucions per Partit Popular només són enteses quan són els
mateixos, perquè si no la cosa no funciona. Però allò curiós és
que baixa precisament un tema que jo consider molt important,
que és el pla nacional, vostè sap perfectament que hi ha una
baixada en el pla nacional de recuperació de sòls contaminats
i també en el pla nacional de residus hi ha una baixada. Jo no sé
si és que aquests doblers no arribaran de Madrid, si Madrid
enviarà meny s doblers, o què és exactament el que passa.
M’agradaria que em contestàs aquesta pregunta.
EL SR. PRESIDENT:
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Sra. Diputada, du ja passat el temps de deu minuts que
tenim.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Ah, perdó, no, seré molt... Acabaré.
EL SR. PRESIDENT:
No, vagi..., acabi i...
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Intentava ser breu però es veu que m’ha fugit. Perdó, seré
molt ràpida i acabaré ja en un moment.
Una altra qüestió que també li voldria demanar molt
concreta és que hi ha un augment en el capítol 7, a la Direcció
General de Qualitat, sobre les transferències a consells insulars
i ajuntaments. Jo crec que això, m’agradaria saber, això sí que és
molt concret, si això vol dir que anirà a pagar el que toca
transferir als consells insulars respecte al desplegament del pla
de residus sòlids urbans d’Eivissa i Formentera i Menorca, i si
en els ajuntaments..., és a dir, per quin concepte aniran
aquestes transferències.
I en canvi no veig que el Pla de residus, del Pla de residus
perillosos no veig el pressupost concret per a l’any 2004.
M’agradaria saber, que vostè em digui si no n’hi ha, si n’hi ha,
si en pensen posar, com, a través de què, a través d’IBAEN, a
través d’una partida de la mateixa direcció general. I ja per
acabar i per intentar, com dic, el darrer de tot, és que, tot i que
veig que hi ha un interès, com vostè ha dit perquè els estudis
o per desenvolupar l’estratègia balear d’educació ambiental, i
en canvi han rebaixat l’ajuda, una ordre de subvencions que
existia, l’han rebaixada en un 30%. No sé molt bé a què ve.
Si em pogués contestar aquestes preguntes li ho agrairia
molt. Gràcies, Sr. President, i perdoni la meva ampliació en la
meva exposició.
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els concursos ja, perquè si no després en el mes de juny no
estaria operatiu, i comptarà amb quatre qüestions. Una primera
que és un control de la qualitat de l’arena i de l’aigua de totes
les platges, amb persones que hauran de fer aquest control; el
que jo els estic explicant no és nou, això funciona a Catalunya
així, funciona a Canàries en una part molt petita, en una part
petita a València i una part important a Cantàbria, i es vol
intentar implantar l’any que ve en el litoral gallec. Amb això té
un primer front que és el control de la qualitat de l’arena i
l’aigua a vorera de mar i, a la vegada, un dispositiu a cada platja
on penjar la informació diària d’aquestes qualitats.
Una segona qüestió és un front de barques que actuen
quan comença el mirall de la mar dins un àmbit que va de vorera
de mar fins a 500-600 metres, de recollida de coses ja més
petites que arriben a vorera de mar. I un altre front que pot estar
actuant a una milla, a mitja milla, a dues i tres milles, segons
com estigui la mar en aquests moments, per fer la gran actuació.
Les corrents marines agrupen sense voler o volent la brutor a
la mar, i es tracta d’actuar abans que arribin a la vorera, que és
quan (...), la corrent ja no té la mateixa intensitat, (...) i després
la brutor és més mala de recollir. Aquest control de quan
s’ajunti la brutor a dues, a una milla, a tres milles a la mar, es
farà a través d’un avió com es fa en els altres llocs, que és un
avió que pel sistema GPS va passant la informació a la central
i aquesta central va movent les distintes unitats que estan més
a prop de la zona on s’està concentrant la brutor perquè ja no
arribi a la vorera de mar. A la vegada això serà l’ajuntament, serà
també la colAlaboració dels ajuntaments amb la seva obligació,
amb la seva competència que tenen de fer la neteja de les
platges, els ajuntaments diuen que no poden posar més
doblers; perfecte, no els demanam que en posi perquè faci neta
l’aigua, no és competència seva ni nostra, és de l’Estat, no és
de ningú, però el que no pot ser és que tornem a tenir, com
vostè deia, una situació com la d’enguany a l’estiu i que ens hi
jugam molt, com molt bé deia amb la imatge de Balears en
aquest sentit, amb la qual cosa a partir d’aquí l’ajuntament, el
nostre compromís amb l’ajuntament serà que la seva feina que
li toca de neteja a la platja estigui ben feta i que també ens
ajudin a detectar possibles brutors per poder moure des d’un
lloc de coordinació que estarà instalAlat a la Conselleria de Medi
Ambient moure ràpid els efectius.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Conseller demana la paraula
per contestar. Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

I també aquí el que serà molt important és que sapiguem que
l’any que ve ho feim..., no volem que sigui un pla experimental,
volem que sigui la posada en marxa i que sigui de bon de veres,
i que si hem de rectificar coses de cara a l’any 2005, amb molt de
gust les rectificaríem, però en tot cas només s’erra qui compta;
en aquest cas no comptàvem i no ens podríem errar mai i jo tenc
ganes, en tot cas, d’errar-me si és necessari.
En el que fa referència..., i agrair-li de veritat el suport.

Sí, si li pareix, Sr. President, i així potser serà més àgil i
deixaria menys coses sense contestar als diputats i a les
diputades.
A la Sra. Diputada d’Unió Mallorquina vull agrair-li el
suport, agrair-li també les gràcies i explicar-li un poquet en què
consistirà el pla de neteja del litoral balear. El pla de neteja del
litoral balear el presentarem el mes de febrer-març, es llançaran

En el que fa referència a la portaveu d’Esquerra Unida i Els
Verds, són moltes qüestions i intentaré donar-li resposta de
cada una, i si m’en deix qualcuna, com que tendrà un torn de
rèplica m’ho podria recordar.
Respecte al fet que vostè està preocupada per la política
mediambiental que volem dur, idò miri, li faig saber que serà així
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com he contat, però no així com potser vostè l’explicarà, com ha
pogut ja explicar, perquè ha parlat de formigó tot el temps; jo no
n’he posat gens en tot el temps, en tota la meva explicació, el
formigó ha sortit moltes vegades; potser que vostè vulgui
explicar, i pos aquest exemple, el tema del formigó, però com
que aquesta intervenció està escrita, està aquí en el Diari de
Sessions, d’aquest assumpte que vostè vol parlar nosaltres no
n’hem parlat, ni tampoc en cap moment no és la nostra feina,
aquesta. En tot cas aquesta preocupació serà una preocupació
que vostè mateixa potser li serveix per poder mantenir el seu
discurs.
Si vostè em parla de baixada de pressuposts jo la convid a
fer números. I sumem, perquè al final això és el compte de la
vella. Miri, vostè l’any passat tenia un pressupost de 90.940.000
euros. Actualment la conselleria té..., perdó, tenia 90.940.000
euros més 31.363.000 euros a l’IBAEN, 57.422.000 euros a
l’IBASAN, i 9.692.000 a l’IBANAT. Nosaltres enguany tenim
90.055.000 euros, 9.725.000 a l’IBANAT, 60.764.000 a l’IBASAN,
i 50.977.000 a l’IBAEN. Si vostè fa números veurà que hi ha
prop de 30 milions d’euros més que els que manejava vostè
l’any passat, prop dels 5.000 milions de pessetes de les
pessetes antigues, si qualcú no té clar els 30 milions d’euros.
Ho dic perquè això és una qüestió de restar i sumar, i que també
tenia avals vostè; que els nostres són més grossos, sí. No, és
important, és important. També tenia avals, en tenia en total uns
13 milions i busques d’euros; nosaltres en tenim realment 68.
Per què? Perquè és simpàtic sentir que les..., jo hi ha coses
que estic content que es descobreixin a hores d'ara. Que una
depuradora funciona si es manté; això estic encantat de
conèixer que vostès descobreixen aquestes coses ara, és a dir,
estic feliç de poder entendre, li agraesc el seu descobriment, és
bo no tan sols per aquest cambra, sinó que és bo i tot per quan
tots vostès puguin tornar a governar, és boníssim que
descobreixin que les depuradores s’han de mantenir. Si volen
que els mostri un vídeo el director general i la gerent de
l’IBASAN de com estan les depuradores a dia 1 de juliol
d’enguany, que no l’hem mostrat perquè ens jugam molt de la
imatge de Balears, l’hi podem mostrar.
Però li vull dir més. Amb el manteniment de depuradores, en
tot cas vostè, jo he parlat de futur, en la meva intervenció i crec
que està clara, però, clar, hi ha segons quines coses que no
podem deixar passar. Vostè és conscient, molts de diputats dels
que estan aquí són conscients que vostès varen deixar un
contracte de manteniment de fermava del 2003 al 2005, i que
aquests doblers amb què està adjudicat el manteniment són els
doblers amb què es va adjudicar, que jo respectaré durant
aquest 2004 i respectaré..., és que és una qüestió que és un
contracte, no me l’he inventada jo, aquesta qüestió, i en aquest
cas els doblers que es varen pactar en el seu moment més les
pujades de l’IPC són els doblers que figuren en el pressupost.
És dir, lògicament no podem tornar enrere un plurianual que
acaba el 2005, perquè clar, això són coses que jo pensava que
parlaríem de coses més importants, però m’està sortint amb
temes que, la veritat, jo ni puc tocar perquè són patrimoni de la
comunitat autònoma, que són acords signats que hem de
complir els hagi signat un govern anterior o un govern nou que
hi hagi en aquest moment.

El tema dels ajuntaments, els cànons de sanejament.
Efectivament, els cànons de sanejament vostè em demana una
cosa que fins ara ningú no ha fet. Jo li garantesc que el cànon
no acabarà així d’aquí al 2007, li ho garantesc. En 180 dies que
hi haurà de dia 1 de juliol a dia 31 de desembre difícilment jo
puc canviar aquestes coses, però li ho garantesc, però també
vull dir que han passat 1.500 dies i ningú no l’ha tocat, i de
moment jo he de tenir el cànon que tenc i els doblers que tenc,
però li vull anunciar, perquè com que allò seu és treure el
problema d’IBASAN perquè potser encara el tenc massa a
prop, i passar el problema al tema de la depuradora que no és
d’IBASAN, que és de l’ajuntament i que en tot cas és d’un
partit que no és igual al meu, idò jo li vull dir que del marge de
maniobra dels doblers que manejam del cànon per passar a
ajuntaments que exploten ells la depuradora i li hem de passar
el cànon, amb el tema de l’Ajuntament de Palma passarem obres
per 7 milions d’euros el 2004, 7 milions d’euros el 2005 i 7
milions d’euros el 2006, un total de 21 milions d’euros per
millorar i posar en marxa els projectes que durant aquests
darrers quat re anys no ha volgut posar en marxa la Conselleria
de Medi Ambient, que no sé en quines mans estava, però sí
que sé que no s’han volgut posar en marxa i que nosaltres,
aquests 21 milions d’euros, els posarem.
En tema del pagament de la dessaladora d’Eivissa, allò
d’Eivissa té gràcia. Jo el que demanaria és com així a Eivissa
hem deixat que uns ciutadans pagassin l’aigua a 100 pessetes
i uns altres ciutadans pagassin l’aigua a 150 pessetes, i que
ningú no es preocupi: els doblers del pagament de la
dessaladora d’Eivissa hi són, als pressuposts. Per favor, que
m’escriguin la partida on està i me la facin..., a capítol 7? Hi són.
Però és que allò greu no és aquest tema, això és com el que li he
dit dels contractes de manteniment, això són compromisos que
hi són, són plurianuals que acaben cada any. Amb aquests jo
no hi puc jugar, no puc intentar fer noves coses, però és que el
que ens hauria de preocupar a tots d’Eivissa és com així els
ciutadans de Vila han pogut tenir un 33% més de descompte
damunt l’aigua que els ciutadans de Sant Antoni o de Sant
Josep, i que hi havia una bossa de 800 milions de pessetes a
l’IBAEN que eren per fer noves canalitzacions i que ens hem
menjat aquests darrers, enguany serà el quart any, 200 milions
de pessetes cada any i que no s’ha aconseguit canviar el preu
p úblic de l’aigua a l’Ajuntament de Vila, i jo els ho he contat, a
l’exposició dels pressuposts, un consorci únic a Eivissa, una
tarifa única a Eivissa. Això és política i això ho duran aquests
pressuposts.
Després en tema torrents, i torna al tema del formigó. Jo dels
torrents dic el que hi ha. Em diu que nosaltres formigó. Els
estudis que jo he trobat en tot cas estan congelats, jo no he
tengut temps de moment de fer estudis ni temes de formigó, jo
he tengut temps amb aquest equip que és aquí, i especialment
amb la Direcció General de Recursos Hídrics i amb el gerent
d’IBAEN, del futur IBAL, de preparar projectes de futur, que no
els coneix ningú encara i no n’hem licitat cap; qualsevol falca
repetitiva perquè pugui ser un tòpic durant quatre anys, jo l’hi
accept, l’hi respect, tot el que vulgui, però en tot cas enguany
em puc defensar perfectament que res d’això no és així. En tot
cas el que li plantej és que nosaltres sí que en tema de
conservació de torrents tendrem un 150% més de doblers per

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 7 / 5 de novembre del 2003
a les Illes Balears, les quatre illes, perquè quan venguin
avingudes d’aigua, tant de bo no en venguin, a l’estiu o a finals
d’estiu estiguin en condicions, perquè el que realment tenc
pressupostat són només 781.000 euros que acaben a finals del
2004, amb un contracte també d’aquests de repartiment en
quatre trossos a Mallorca, un tros a Menorca i un tros a Eivissa
i un a Formentera, contractes que jo de moment no puc tocar.
Respect, i en aquest cas són insuficients 781.000 euros, i el que
feim és posar 1 milió d’euros més per al manteniment dels
torrents a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. D’on els
doblers, aquest milió més?, idò de l’aval de l’IBAEN. D’on? Els
ciutadans de volen saber d’on, els ciutadans volen que si ve
una avinguda d’aigua no s’inundin, i jo en aquest cas som un
polític i no economista, en aquest cas, he de ser el conseller de
Medi Ambient, i mirarem aquest equip de persones que és aquí
i el partit que ens dóna suport, els partits que ens donen
suport, de resoldre aquests problemes. Ho dic perquè jo no
tenc cap informe ni cap estudi de formigó en torrents.
El tema dels parcs. Vostè m’ha tocat el tema dels parcs. Jo
he dit clarament a l’exposició, i no en faré cap discussió, que
nosaltres volem un consens amb aquest sentit i que nosaltres
en vuit mesos -ho he dit avui, ho he dit altres dies-, és a partir
de l’aprovació dels pressuposts, nosaltres ens hem donat un
termini de vuit mesos per presentar una figura de protecció a
totes les Illes Balears en aquells espais, en aquells indrets que
pensam que necessiten una protecció superior i una gestió
adient, que en vuit mesos jo els ho diré. I els hem dit més o
menys per on va, els hem dit clarament més o menys per on va:
com a Catalunya, com a Canàries... Com és a Catalunya, allà on
hi ha finques privades en el seu 90%? Idò és un pla de gestió
d’un ANEI.
No, no; no, no, no. És l’equivocació, i lògicament jo no
consentiré que als ciutadans de Balears els diguem una cosa
que no és certa. Clar, hi ha una cosa que diuen telèfons, i una
cosa que es diu Internet, i clar, si un empra el telèfon i empra
Internet i parla amb els homòlegs d’altres comunitats i li
expliquen el que hi ha, i et passen els papers i tens les lleis i t e
n’adones que no és vera el que es diu, no consentirem en cap
moment que ens vulguin fer creure que l’única manera de
gestionar espais protegits en el món és com dissenyava un
pacte que nosaltres creim que era totalment legítim, i som
d’aquells que ho va escriure el dia següent a un article en el
Balears, però que tanmateix per molt que vulgui protegir te
n’adones que hi ha un enfrontament que nosaltres volem
intentar reconduir a través de la participació de tothom: grups
ecologistes, associacions, propietaris, grups polítics si hi volen
participar. Clar, aquell que vulgui imposar no queda exclòs ni
molt manco d’aquesta conservació, però lògicament el tema
d’imposar és un tema que no cap dins un estat de dret com el
nostre.
Com aconseguirem el consens? Idò amb molta feina. Com
hem aconseguit poder posar 781.000 euros més per fer nets els
torrents de Balears, que és insuficient? Idò fent feina i gratant
les butxaques de cada direcció general a veure on trobàvem
més doblers, perdent moltes hores allà, i haurà de ser una gestió
de moltes hores. Clar, allò fàcil seria dir “ho feim així”.
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L’organisme autònom, com es finançarà? L’organisme
autònom es finançarà amb els mateixos doblers de la
conselleria. Hi ha molts de projectes d’inversió que jo pens que
són innecessaris, totalment innecessaris, i que pens que hi ha
projectes d’inversió que així com vagin acabant no es
renovaran, i aquest doblers que són de lliure disposició els
mourem cap a aquests llocs, marcarem polítiques que seran
prioritàries per al govern que hi ha actualment. Lògicament jo
no he acomiadat ningú, he aguantat tothom dels projectes
d’inversió, algun he fet que acabi a final d’any i l’any que ve
els podré destinar a altres coses.
Com serà l’organisme autònom? Serà un organisme que de
bon de veres faci saber a la gent on estan les finques que són
de tots, com pot accedir a aquestes finques, no tan sols als
parcs, no tan sols als parcs, sinó a les finques que hi ha a la
Serra de Tramuntana, que si feim una enquesta a tots els que
som aquí uns 10 deuen estar amb les finques que (...) dos o tres
dels que estam aquí dins, i crec que molts. És a dir, posarem en
valor les finques, les tendrem netes, no passarà el que passa ara
a Mondragó, que arriben a Mondragó i a la dreta hi ha el parc,
i a l’esquerra no hi ha parc, li ho he explicat altres vegades, a la
dreta fan empegueir de brut que està, a l’esquerra fa mirera: els
ametllers exsecallats, la terra llaurada, els marges drets, a
l’esquerra; a la dreta que hi ha el parc els marges en terra, els
arbres sense exsecallar i la terra sense llaurar. Això és el parc;
això és el que farà l’organisme. I com, també? Donarà cabuda al
que ara no donam cabuda a través dels patronats, que serà que
la propietat privada, els grups ecologistes, tota la gent que en
aquest moment, una part d’aquesta gent que està en els
patronats dels parcs, que és únicament i exclusiva un
organisme de consulta, que et diu més o manco per on has
d’anar, però al final qui fa la política és el conseller, o la
consellera, o el director, o la directora de torn, pugui passar a
formar part de l’organisme gestor del parc, i a partir d’aquí el
propietari, els grups ecologistes, els ajuntaments que estan
dins l’àmbit del parc, podran dur endavant amb els
pressuposts, que en aquest cas només ho podria fer o bé el
conseller o la directora general, les polítiques que volen perquè
el pla d’ordenació dels recursos i el pla d’ús i gestió d’aquest
parc realment sigui efectiu i sigui real, i no sigui només que aquí
no es mogui ningú, tot s’omplirà de brutor i el dia que hi hagi
un incendi estarà arreglat.
L’altra qüestió, la neteja del litoral, li he explicat, els doblers
me diu que ho té clar, molt bé. Pensa prevenir? Sí, amb l’Institut
IMEDEA hem arribat a un acord per fer un estudi, hem arribat
a un acord ja fa quinze dies o tres setmanes, perquè volem un
estudi d’on ve la brutor, ho volem, vull dir, uns diuen si ve de
la zona del Magrib, els altres si és dels vaixells grossos que
arriben, els altres que resulta que a causa de la calentor els
plàstics ja estaven en terra i havien pujat, i jo, quan veig que
començam a dir tantes coses, no dic que siguin disbarats, dic
convé saber què tenim. I en això que el que hem fet ha estat
comanar un estudi a l’Institut IMEDEA que, per cert, felicitar
des d’aquí el Sr. Joaquim Tintoré pel premi que ha rebut
d’investigació de l’Estat.
Després, pensam prevenir? Sense cap dubte, una part de la
feina ha de ser amb els vaixells que tenguem, així com ens
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puguem acostar a altres vaixells que arriben, a donar la
informació d’on arriba aquesta persona; què està costant el que
s’està trobant; on pot deixar si vol aquests fems; educació
ambiental, però no per in pout sinó constant a partir que
comenci la campanya, i no només amb tanques a les carreteres
que tanmateix els vaixells no les veurien.
Una altra qüestió que me diu de la baixada del Pla de
residus; vostè coneixerà més que jo quin és el conveni que hi
ha en residus amb la direcció general de ..., la pujam, està
d’acord que la pujam.
(S’escolta una veu de fons)
Ah, l’havia malentesa, havia entesa que baixàvem; no, no,
havia entès que baixàvem, estic content que me reconegui que
pujam. Jo ho he explicat, és a dir, tenim una part de doblers que
venen del conveni que vostè sap que existia, que acaba l’any
que ve, de 260.000 euros, i com li he dit, l’Institut Balear de
l’Aigua i el Litoral que també podrà fer coses en el tema de
residus, hi ha una part de l’aval que anirà destinat també a
recuperar espais contaminats. Dos d’ells que he posat
d’exemple a la primera exposició, un és la penya de l’Indi i l’altre
a Manacor. Molt bé.
I després, ja en el tema d’educació ambiental, rebaixam les
subvencions. Sí, sí, clar que sí, és a dir, l’educació ambiental
l’hem de fer a través del pla estratègic d’educació ambiental,
que vostès varen gastar molts de doblers i crec que hi ha un
bon pla estratègic, on hi havia un fòrum. Perfecte, jo no he de
donar doblers a subvencions, així com així, a associacions
distintes; ara ja els he dit fins i tot als que varen posar en marxa
tota aquesta feina, que ara és necessari deixar-nos d’estudis,
que de l’estudi que vostè va encarregar, del pla estratègic que
ens ho feim nostre de la Conselleria i li lloo el gust, i que té, com
vostè sap, moltíssimes mesures, volem posar en marxa les
mesures. Per això els doblers ja no han d’anar per a
subvencions per fer estudis, han d’anar per fer mesures i que
arribin a tothom; és a dir, aquestes subvencions que hi havia
per a educació ambiental han de passar a ser en aquests
moments, que estan a altres partides, per poder executar de ver
el Pla estratègic d’educació ambiental.
I res més, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica,
Sra. Mulet? No. Idò pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds té la
paraula la Sra. Rosselló. Cinc minuts en torn de rèplica.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, sí, intentaré ser breu, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller,
no m’ha contestat tot el que li he plantejat, però evidentment
no li plantejaré coses noves, però sí que vull aclarir un parell de
temes que crec que són importants. En primer lloc, jo, com a
portaveu del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds en aquesta
comissió, jo parl dels pressuposts del 2004; per tant, a partir
d’aquí jo parl del que diuen els pressuposts que vostès han

presentat a la cambra i els quals evidentment nosaltres hem
estudiat. No estic en absolut inventant res i per tant està escrit
en aquests pressuposts, per exemple, està clarament escrit que
baixa un 1% la Conselleria de Medi Ambient, i que, si de cas,
aquest suposat augment o aquest augment que vostè diu és a
través de l’endeutament. Però això és així, jo no m’estic
inventant res, jo parl dels pressuposts del 2004 i que quedi molt
clar perquè si no pareix que aquí feim demagògia.
En segon lloc, jo precisament Sr. Conseller, vostè
evidentment parla de les seves polítiques i jo li explic
evidentment quina és la preocupació que té aquest grup, que
no comparteix moltes polítiques que es duen a terme a través
d’aquests pressuposts, que quedi molt clar.
I en tercer lloc, dir-li també una cosa molt clara, tots podem
fer molta demagògia, però un moment, aquí hi ha lleis i hi ha
incompliment de lleis, en el cas que s’incompleixin; per tant, no
anem a dir que si jo vull no sé què i un parc d’una determinada
manera. Senzillament jo crec que el que hem de fer és centrarnos, perquè el ciutadà el que vol és realment què s’està fent a
nivell del Govern i a nivell dels pressuposts del 2004 que, al cap
i a la fi són les polítiques que es duran a terme per part de la
seva conselleria, que ja dic, no és tot medi ambient la
Conselleria de Medi Ambient, però que es duran a terme.
I en primer lloc, o en segon lloc, dir-li una cosa, anem a
veure: el tema de l’endeutament és el Partit Popular que deia
reiteradament que això era aberrant endeutar-se, no era jo, era
el Partit Popular i això ha de quedar molt clar, perquè si no aquí
se genera una esquizofrènia total, i s’ha de dir en aquesta
cambra, és el Partit Popular que deia que no s’havien
d’endeutar per cobrir o per fer la llei de dèficit zero, la qual cosa
quedi clar que és ella, jo mai he dit que l’endeutament sempre
he considerat que, sempre que fos responsable i d’una manera,
si era per actuar en segons quins temes, evidentment, almanco
jo no m’hi he oposat.
En segon lloc, també voldria deixar molt clara una cosa: miri,
parlam de pressuposts i per tant els números que estan aquí.
No és cert, el tema del manteniment de depuradores, Sr.
Conseller, és un tema que s’ha rebaixat, jo només li he dit que
vostès aposten clarament per fer inversions, per augmentar en
inversions, en noves i, a més, fins i tot vostè ha fet una
explicació, colAlectors i cosa que li agraesc perquè jo no ho
sabia exactament , quines serien les noves inversions; però el
cert és que el contracte de manteniment que vostè té,
evidentment jo també me vaig trobar o quan jo vaig ser
anteriorment consellera, també me vaig trobar un contracte de
manteniment, bé, està clar, però aquest contracte de
manteniment precisament intenta millorar una qüestió
fonamental, i és, Sr. Conseller, que si li interessa el medi
ambient el manteniment de les depuradores és un tema
fonamental. El tema de fer terciaris pot ser una qüestió
interessant, però l’important és que les depuradores funcionin
bé, el primari i el secundari. Això és l’important i fer un benefici
per a la societat, perquè la brutor que se genera en el litoral, en
molts casos és a causa que no funciona bé el primari i el
secundari de les depuradores, no és perquè venguin els
plàstics del Magrib o dels països del sud, sinó que moltes
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vegades, per no dir la gran majoria de vegades és per una
actuació inadequada amb les infraestructures que tenim aquí a
les nostres illes. Per tant, anem a centrar les coses i anem a
parlar seriosament. I en aquest sentit, jo li dic que a nosaltres
ens sap greu que hagi baixat, només li dic; si vostès, supòs que
cercaran mesures per millorar el manteniment, perfecte, esper
que no siguin com anteriors consellers del partit Popular que
varen llevar a l’any 95 400 milions de pessetes, precisament per
temes manteniment i en canvi ho varen posar per a inversió, per
fer moltes d’inauguracions.
Jo esper que vostè no es comporti així i es comporti com
toca fer un conseller de Medi Ambient, que és mantenir les
coses en condicions, precisament per no fer infraestructures
innecessàries.
Dir-li un altre tema: el tema de la dessaladora d’Eivissa,
vostè sap perfectament, i si no ho sap jo li dic, no és un
plurianual, és una qüestió un poc estranya que va passar i que,
per tant no està en el capítol VIII, que sempre hi havia estat, i
únicament i exclusivament jo demanava on era. Si vostè me diu
que hi és i me diu on, jo evidentment no podré pensar, perquè
si no ho sé li he de dir, dir que l’Ajuntament de Vila ho ha de
pagar, cosa que podria ser preocupant per a un ajuntament.
Evidentment, jo supòs que no, però aposta li deman.
Per altra banda, miri, el tema dels torrents. Jo li torn dir, jo
parl de pressuposts, no estic parlant de vostè, vostè,
evidentment, aplicarà la seva política i millorarà els torrents o
farà el que consideri que ha de fer. Però el problema que tenen
els torrents i jo li diré, Sr. Conseller, i vostè crec que també ho
ha de tenir un poquet clar, el gran problema que hi ha en els
torrents, si és que n’hi ha qualcun, és a punts importants,
moltes vegades a nivell urbà, i sobretot perquè s’hi construeix
damunt o s’hi ha construït. Jo per tant esper que apliqui la llei
de prevenció de totes aquestes qüestions, perquè no puguin
venir problemes, això és la millor prevenció perquè no hi hagi
cap problema als torrents, no permetre urbanitzar a la zona de
policia o no permetre determinades qüestions que en algun
moment s’ha fet.
I intentant entrar en el tema de parcs. Miri, en el tema de
parcs està clar, està clar, vostès han desprotegit digui el que
vulgui, i sobretot per dir-li una cosa: si fa una llei autonòmica
evidentment nosaltres la llegirem i hi direm la nostra, nosaltres
també la vàrem voler fer i no va poder veure la llum, la qual cosa
no me pareix malament que facin una llei autonòmica, però el
que no pot fer és fer demagògia de temes, d’acords amb
propietaris i tota aquesta parafernàlia que s’han muntat per
intentar justificar llevar la paraula parc, perquè el problema que
tenen vostès és que no saben què fer amb la paraula parc, no
és res més. Perquè si no, de què el president d’aquesta
comunitat autònoma, com és el Sr. Matas, té barra i amb perdó
i amb tots els meus respectes, de defensar la Llei 4/89, quan era
ministre de Medi Ambient i després venia a dir aquí que
s’intenta expropiar i donar drets als propietaris. Jo, perdoni, Sr.
Conseller, crec que jo tenc un respecte més gros a la llei que té
l’Estat espanyol i té el Govern a més del Partit Popular.
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Per tant, molt bé que facin una llei autonòmica, evidentment
nosaltres en el seu moment ja direm el que trobam, però no faci
demagògia d’un tema que jo crec que és prou seriós per anar
dient totes aquestes coses. Què vostès volen copia Catalunya
o Canàries? Facin el que trobin, evidentment vostès governen.
Però el cert és que vostè ha desprotegit, vulgui o no, i a més no
entenc que amb tants de problemes que té amb Mondragó,
dient que està brut a una banda i no està brut a l’altre, per què
no ho ha llevat Mondragó i en canvi lleva només els dos que
ha fet l’anterior govern? Jo és que no ho comprenc, per quina
raó, quan el problema important que hi ha és precisament amb
els propietaris de Mondragó; vull dir que no sé per quina raó
té, a no ser que, no sé exactament perquè, però bé tampoc, si no
m’ho vol explicar no té perquè explicar-m’ho.
I ja per acabar, dir-li que jo, evidentment me pareix bé això de
l’augment del pla de residus, i jo precisament li demanava, no
m’ha contestat, si aquest 43% aproximadament que té
d’augment, si és per al Pla de residus d’Eivissa i Formentera i
Menorca, això és el que li he demanat i senzillament m’agradaria
saber-ho, perquè crec que seria en aquest sentit un tema
positiu, perquè són dos plans de residus que necessiten, no,
que per llei diu que hi ha d’haver una contribució del Govern de
les Illes Balears, i en aquest sentit crec que seria bo.
I ja per acabar i definitivament, Sr. President, idò respecte de
les ajudes d’educació ambiental, dir-li que aquestes ajudes, bé,
al meu entendre, no sé si ara ha modificat, no només és per fer
estudis, és per implicar precisament les distintes organitzacions
perquè puguin dur activitats d’educació ambiental. Jo crec que
és bo, vostè mateix ho ha dit, és bo que tothom digui la seva,
és bo que tothom faci educació ambiental i, en aquest sentit,
aquestes ajudes pretenien o pretenen que hi hagi implicació.
Però bé, si vostès ara pensen dur endavant l’estratègia d’una
altra manera, evidentment jo només estic parlant de
pressuposts, no estic parlant d’altres qüestions que jo
desconec i per tant en aquest sentit només volia deixar
aquestes coses clares.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar, també per un temps de cinc minuts.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, en el tema de la partida de residus, hi ha haurà doblers
en aquesta partida per a les quatre illes i especialment haurem
de complir amb la llei els compromisos establerts als distints
plans de residus sòlids urbans de cada illa.
Després hi ha una qüestió que jo voldria deixar clara. Jo no
sé si vostè se’n recordarà del contracte del manteniment que va
fer; va fer un contracte de manteniment de les depuradores, no,
no, vostè diu és que hi ha menys; no, no és que hi hagi menys,
hi ha el que es va adjudicar. I el que es va primar en tot moment
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va ser la gestió econòmica el 50%, oferta econòmica per (...)
unitaris el 25% i vostè va condicionar ja el 75% del concurs al
preu, a la baixada del preu; i va deixar un 5% de tenir un delegat
a cada illa i després un 10% per augmentar plantilla i un 10%
per al número d’anàlisis que li farien. Això és el que de qualque
manera vostè té, que m’ho han donat, lògicament que m’ho han
donat i m’ho ha donat la gent que fa feina a la conselleria. És a
dir, què vol que li digui? Què vostè no ho volia així i li varen
fer? En tot cas, vostè era qui dirigia la conselleria. Jo li puc
assegurar que quan facem aquest assumpte, els que ho farem
serà tot l’equip, lògicament, tot l’equip. Ho dic perquè jo, en tot
cas, tenc el que m’ha deixat en aquest sentit.
Però jo li vull recordar una cosa, com que nosaltres sabíem
que això passaria perquè eren els doblers que hi havia, com a
plurianual, nosaltres hem presentat durant aquests primers cent
dies un pla de xoc de manteniment de depuradores que només
el que hem gastat amb aquest pla de xoc és el doble del que hi
ha pel manteniment de tot l’any a les depuradores de Balears,
que passa 4 milions i mig per una part, i prop de 3.500.000 per
l’altra, que l’hem explicat i l’han conegut tots els mitjans de
comunicació de les Illes Balears aquests darrers trenta dies. Clar
és que hem hagut d’abrigar-nos abans de ploure, sabíem que
l’any que ve no bastaven els doblers perquè estàvem fent el
concurs i conèixer a tots els mitjans de comunicació, i aquesta
cambra perquè a la compareixença ho vàrem explicar, els doblers
que hi havia per això. Vostè podrà dir que no, però fins i tot, si
vol, li podem donar els butlletins on surt tot aquest control,
s’està licitant. Però bé, estic content (...)
Dessaladora d’Eivissa, capítol 7, programa 441A número 1,
hi ha els doblers de la dessaladora, capítol 7, programa 141A, hi
ha els doblers per a l’Ajuntament d’Eivissa, 141A.
Després, una altra qüestió que vostè me deia: els terciaris
per a vostès són importants, per a nosaltres els terciaris són
cabdals, són cabdals, no volem que hi hagi una sola gota
d’aigua que vagi a la mar de Balears, si pot ser, que amb dues
legislatures no ho tenguem tot en terciaris, i si poguéssim
acabar aquest l’acabaríem. És molt difícil, estan per terra les
depuradores, per terra, però per a nosaltres és cabdal el tema
dels terciaris. Per què? Perquè va lligat a un tema de regadiu, un
tema de reutilització d’aigua. Ja me va bé, en aquest sentit, jo
pensar això i vostè allò altre.
Després hi ha una qüestió que jo li voldria dir, el tema dels
torrents. Dir, quan tots els mitjans de comunicació escrits o
audiovisuals, han tret les imatges, les fotos, hi ha hagut les
cròniques del malament que estan els torrents a Balears, no tan
sols a nuclis urbans o arribades, sinó també a fora vila, que les
fotos que hem vist desastroses a tots els mitjans de
comunicació han estat a fora vila, dir que això altre està arreglat,
en tot cas, baix el meu punt de vista, és una irresponsabilitat;
però jo en aquest sentit ho tenim clar i no ho discutiré.
L’altre tema és el pressupost. Miri, Sra. Diputada, senyores
i senyors, jo hi ha hagut una cosa que no he volgut emprar de
principi, perquè clar, per què no ho he volgut emprar? Perquè
clar, no estic parlant en aquests moments amb una política o
una diputada que sigui novella en aquest sentit, ho coneix, i

sobretot no me puc abstreure de saber qui dirigia la Conselleria
de Medi Ambient l’any passat, amb la qual cosa jo pensava que
no importava dir que els 5 milions d’euros o 5 milions i mig
d’euros de la Direcció General de Ports, que no està a Medi
Ambient, no hi és; és a dir, aquests 5 milions d’euros són a la
de Comerç i Indústria. Per què ho feia això? Per respecte, perquè
pens que les persones han de conèixer aquest assumpte; és a
dir, perquè si vostè li lleva els 5 milions d’euros, que jo no els
tenc ja, jo tenc 5 milions i mig d’euros més que l’any passat,
només ja de l’acció 15, 5 milions i mig d’euros més que l’any
passat, perquè els de ports són a ports, a la Conselleria d’Obres
Públiques. I jo trobava que no havia de fer, perquè pensava
que toca madurar en aquest sentit, tocam madurar tots els
polítics en aquest sentit. Vostè m’ho diu, bé, miri, jo respecte
del que vostè tenia l’any passat tenc 5 milions i mig d’euros
més, sense tenir ports i sense tenir 3.600.000 que vostè va tenir
d’ecotaxa, o 2.600.000 que vostè va tenir d’ecotaxa.
Però de passada, a les empreses públiques, a vostè no li
agradarà que li diguin, estam d’acord que dins el Parlament hi
ha el pressupost de les empreses públiques i que són doblers
que gastarà el Govern balear a través de les empreses
públiques? A les empreses públiques jo li repetiré, i me sap
greu repetir-me, vostè a les empreses públiques a l’IBAEN tenia
31 milions d’euros, nosaltres en tenim 51, 20 milions d’euros
més; després, a l’IBASAN vostè tenia 52 milions d’euros i
nosaltres en tenim 60.700.000, la qual cosa és una diferència de
15.700.000 euros més. I després, a l’IBANAT vostè hi tenia
9.600.000 euros i nosaltres hi tenim 9.725.000 euros, 100.000
euros més. Més els 5 que no tenim, perquè té ports, però que
realment arribam a 90.050.000, el que és evident és que l’esforç
en temes de medi ambient, que havia dit el president de la
comunitat autònoma, que havia dit el conseller d’Hisenda, no
és una quimera, és una realitat.
I coneixent-me a mi, vostès creuen que jo no m’enfadaria?
Jo estic realment ben tranquil de què tenim molts doblers, més
de 25.000 milions de pessetes de les antigues per gastar en medi
ambient. I el que tenim és molta responsabilitat de no fallar.
I una darrera qüestió, president, hi ha coses que segurament
no hauré pogut contestar tot, però dues darreres qüestions:
estic contentíssim, Sra. Diputada, que ens reconegui que vostè
no va poder fer una llei balear en aquest sentit, i que ens lloï
que nosaltres la volem aconseguir.
(Remor de veus)
Clar, aquí el més important de tot és una cosa: del que
aquest conseller li diu, sap d’antuvi que hi ha un grup de 30
diputats, que fins i tot poden ser 33, i si vostès volen 59; però
que el que proposam ho feim des de la convicció que ho
aconseguirem. I és fals totalment i absolutament que el Partit
Popular, tant al grup parlamentari, com al govern com al seu
partit vulgui eliminar la paraula parc; molt senzill, no hi ha res
pitjor que no escoltar, el Partit Popular, el Govern en aquest
moment diu: hi ha altres fórmules a Catalunya, hi ha altres
fórmules a Canàries que diuen, a Catalunya no parlen de parc,
parlen de plans d’explotacions, de plans d’ordenació, sí, sí,
d’ANEI, que allà tenen un altre nom, i en canvi a Canàries
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parlen de parcs regionals. Nosaltres l’únic que deim és que no
volem fer més espais baix la 489 i que volem tenir una llei
pròpia, on els que hi viuen, els ajuntaments de l’entorn i
aquelles àrees d’influència participen de l’òrgan de gestió. I que
sigui un debat que es tanqui per sempre, que sigui un debat
que guanyin els nostres fills i els nostres nets, que no serveixi
i, en aquest sentit, he de donar la raó al líder d’Esquerra
Republicana de Catalunya fa un any i mig, quan va venir a
Balears, que va dir: de la llengua no en discutim més com a arma
política, perquè no li feim bé. En medi ambient i en parcs és
exactament igual, a Catalunya, a aquestes eleccions que hi ha,
aquest discurs que jo li faig, és el que s’imposa i lògicament per
aquí van els aires.

Però sí me permeti que li digui que m’he entretingut a fer
comptes i també me surt una davallada del pressupost. És ver
el que vostè diu que la suma total de la secció 15, sumada a les
empreses públiques, dóna una pujada del pressupost, però
tampoc no ens hem d’oblidar de dir que aquestes empreses
públiques, a part del finançament que tenen per part de les
transferències que li dóna la comunitat autònoma, tenen altres
mitjans per poder augmentar el seu pressupost i això fa que
aquestes empreses, mitjançant endeutament o la recaptació de
taxes i preus públics i serveis, puguin augmentar aquest
pressupost i per tant, sense que la comunitat hagi de fer un
esforç, aquestes empreses puguin tenir una capacitat de
despesa més grossa i per tant que facin que augmenti això.

No deixarem que banderes que han pogut servir a partits per
tenir uns vots legítims, que no els discutesc, siguin un
problema per als nostres fills o els nostres nets en temes de
protecció, d’aquí 25, 30 o 40 anys. Per la qual cosa, en tot cas,
jo la convit que participi d’aquesta solució definitiva per a les
Illes Balears.

Tampoc no incidirem molt, perquè si havíem de discutir si ha
augmentat o ha disminuït i si és suficient o insuficient, sempre
ens queixam que hi ha pocs doblers, i si vostè voldria fer moltes
coses, nosaltres també voldríem que en fes moltes més, però
també ens agradaria que no en fes tantes en segons quins
aspectes. Jo m’he fixat en la seva intervenció que vostè ha
parlat molt de consens social, que volen fer una política de
medi ambient destinada a millorar l'entorn i a millorar tot el que
és el medi ambient de les Illes Balears, però d'acord amb els
sectors socials, i jo li demanaria, Sr. Conseller, i em consta que
vostè és capaç de fer-ho, això, perquè ha agafat el tema, i em
consta, amb molta ilAlusió i amb moltes ganes de fer feina, i té
ganes de fer-ho bé, per això li demanaria que no qüestionàs la
voluntat de fer-ho bé del govern que l'ha precedit, perquè vostè
contínuament critica i torna enrera, sobre el que s'ha fet i el que
no s'ha fet per part del govern anterior i si la política ha estat
nefasta i errada, i que no hi ha hagut consens. A mi m'agradaria
que fes una mica d'examen de consciència i també vostè es
demanàs si han contribuït positivament o negativament que la
política mediambiental anàs tot el bé que hauria d'haver anat o
que no hi ha anat.

I acab, Sr. President, amb una qüestió.
EL SR. PRESIDENT.
Acabi, perquè ja du molt passat el temps.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Sí, però és que és una qüestió que estam en els Jutjats i hi
estam pel penal. No es pot fer frivolitat, Sr. President, senyores
i senyors diputats, dels temes de manteniment de depuradores,
quan hem estat capaços de mantenir la depuradora de Pollença
en les condicions que la tenim; quan es té una depuradora com
la de Pollença on no s’ha volgut, tenint els doblers, posar en
marxa el projecte i tenir un projecte que només pot agafar el
60% de l’aigua que arriba és almenys arriscat, per no dir una
altra cosa, dir que aquest conseller ha de gastar doblers en
manteniment de depuradores, quan aquest conseller ja ha posat
en marxa més de 4 milions i mig de manteniment per aquest 2003
i no li queda més remei que respectar el manteniment que ha
trobat per a l’any 2004.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Ara, per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria agrair la
presència en aquesta compareixença del Sr. Conseller i els alts
càrrecs que l’acompanyen. A aquestes alçades del debat ja
s’han dit moltes coses i moltes qüestions que tenia preparades
per plantejar-li ja no hi faré incidència, perquè la veritat és que
ha contestat algunes coses que sí teníem previst preguntar-li.

Per això, quan vostè parla de consens, jo li deman a veure
si troba que no seria positiu que també hi hagués consens amb
els grups polítics que conformam aquest parlament balear,
perquè som, en definitiva, la cambra on estam representats és
la cambra on té la sobirania i el mandat dels ciutadans perquè
aprovi normes i lleis que després tothom ha de complir. I això li
dic perquè a la llei d'acompanyament del pressupost vostès han
introduït unes normatives, vaja, aquesta llei a les disposicions
transitòries ha tirat enterra una norma, que és la Llei dels parcs
naturals, que té un calat extraordinari, és molt important el que
estan fent amb aquesta llei, i crec que no es fa tant bé com
vostè ho voldria fer, crec, i és perquè aquesta llei crec que
hauria, aquesta norma, que ho fan via llei d'acompanyament de
pressupost, es mereixeria un debat dins aquesta cambra, un
debat social molt més ample que el que vostè li vol donar
mitjançant aquesta supressió en dos articles, que només
suposen una pàgina, amb una pàgina es carrega els parcs
naturals de la península de llevant i el parc natural de Cala
d'Hort d'Eivissa, i perdoni l'expressió, és el que li he dit abans,
i crec que hauríem de menester un debat molt més intens i de
molt més calat perquè s'ho val, val la pena per les
conseqüències que això pot tenir, no només per als propietaris
sinó per al futur de la natura d'aquestes illes. Aquí remet els
particulars a una norma que encara no existeix, per tant miri-ho,
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Sr. Conseller, i si ho ha de corregir, corregeixi-ho ara que hi és
a temps.

passa pel centre de la ciutat és competència de la Conselleria de
Medi Ambient i si l’ajuntament hi té res a dir o no.

No m'estendré en aquest tema perquè tendrem altres
ocasions de parlar-ne, ja que hem presentat iniciatives en
aquest sentit, però sí que passaré a temes més concrets. Li vull
fer una sèrie de preguntes que tal vegada no han quedat prou,
per a mi, clares, perquè tal vegada no hi ha entrat.
M'interessava molt saber el pla de xoc de neteja de litoral, ja ho
ha explicat, no fa falta que hi torni a entrar, però sí que li
demanaria que ja que sembla que aquest govern té una
predisposició negativa de cara a fer inversions a la comarca de
llevant i sobretot a Manacor, que miri amb atenció el tema de
Portocristo, perquè aquest port, el port de Manacor, a causa de
la pressió d'un port esportiu sobredimensionat, de la pressió
d'unes drassanes que també fan molta feina des de fa molts
d'anys, a causa que no hi ha hagut mai, que jo recordi, més que
qualque iniciativa privada per fer net i per treure els
voluminosos més grossos de dins la mar i que és un punt de
trobada i un punt d'amarrament de barques recreatives, el que
s'anomena "golondrines", que de cada vegada són més
grosses, el sòl de les arenes de dins la mar està tan contaminat
que fins i tot ja se sent des de fora l'olor de floridura. Per tant,
per favor, presti-hi una especial atenció perquè necessita un pla
de neteja, diríem, no només urgent sinó extraordinari. Crec que
em farà cas el Sr. Conseller, i esper que així sigui.

Després hi ha una altra pregunta que li volia fer: és a veure
si la conselleria té cap partida prevista per colAlaborar o per
seguir gestionant, ajudant a la gestió de l’Institut Botànic que
s’ha creat recentment al Jardí Botànic de Sóller. És un tema prou
important, ja que aquest Institut Botànic entenem que és un
projecte científic que acompleix totes les expectatives quant a
protecció d’espècies vegetals que la conselleria té previ s t ,
segons la intervenció del Sr. Conseller, hem pogut entreveure
que tenia molt d’interès que les espècies se seguissin
conservant. Per tant, creim que seria interessant que la
conselleria ja aprofitàs una institució que ja està creada i amb
uns anys d’experiència que avalen la seva bona gestió.

Després també ha parlat dels parcs, que farà un ens
autònom, però li record que vostè va dir, va afirmar a una
compareixença seva, va prometre davant aquesta cambra que
crearia el parc de la Serra de Tramuntana. Vull interpretar que
aquest parc de la Serra de Tramuntana el gestionarà aquesta
empresa o farà els estudis un ens autònom, no sé, encara no
està creat, per tant no podem entrar dins aquest tema; per tant,
no sé si hi ha cap partida prevista per fer els estudis necessaris
per a la creació del parc de la Serra de Tramuntana, o si ho farà
a través d’aquest ens autònom que vol crear.
Una altra cosa que també m’havia cridat l’atenció, i jo, com
que no era la responsable de la Conselleria de Medi Ambient,
tal vegada sí que li havia de demanar era que m’ha cridat
l’atenció la disminució dels ingressos, que corresponen a la
supressió de les taxes de ports. Clar, aquí quasi m’havia donat
una alegria el Sr. Conseller perquè, com que avui he vist, o ahir,
vaig veure una notícia que l’Estat suprimia les taxes dels ports
que depenen de l’Estat, i ara el Sr. Conseller s’ha avançat i
també suprimeix les taxes dels ports de la comunitat autònoma;
però vostè ens ha dit que no, que això passa a obres públiques,
per tant ja no hi ha tal alegria en aquest cas. Però sí que li
recomanaria que s’ho pensàs també això.
I una altra cosa que li volia demanar és, en el tema dels
torrents, vostè ja ha dit en un parell d’ocasions en aquesta
cambra que farà el torrent de Manacor. M’agradaria que,
maldament sospitem, ho sospitem i ho sapiguem quasi amb
certesa que això és competència exclusiva de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern balear, a veure si el torrent de
Manacor és competència del Govern balear, a veure si
l’ajuntament hi té res a veure, o si el torrent de Manacor, que

Després, també, en el tema de les depuradores, l’Institut
Balear d’Aigua i Energia ens diu que farà una sèrie de
depuradores, perdó, dessaladores; la dessaladora d’Eivissa, de
Sant Antoni de..., no, perdó, d’Alcúdia, d’Andratx, de
Ciutadella i de Santa Eulària. Aquestes dessaladores, si no vaig
equivocada, estan dins el Pla hidrològic del Govern de l’Estat,
per tant vendran finançades pel Govern de l’Estat, i m’agradaria
que ens digués qui pagarà, qui contractarà, qui gestionarà
aquestes dessaladores.
I una altra pregunta molt concreta que també li vull fer, és a
veure si ha contemplat una partida per a manteniment i
recuperació de ses Feixes des Prat de Vila i de ses Feixes des
Prat de ses Monges d’Eivissa.
I una altra pregunta, també molt concreta, és a veure si
pensa executar o tirar endavant el projecte de decret de zones
humides que es aprovar la passada legislatura.
I crec que, supòs que m’he deixat algunes coses, però esper
que me contesti i si de cas a la segona intervenció, si record
alguna cosa més ja n’hi faria menció.
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Començaré
per darrera, si pensam modificar el decret de zones humides.
Segons quins casos sí, perquè no ho són, són imposades, i ho
puc dir de l’experiència de batle i de pobler que si qualque cosa
té sentit el poble de sa Pobla i Muro és per la seva vinculació
total i absoluta a una de les zones humides més importants de
les Illes Balears, que és s’Albufera; la qual cosa, encara que jo
no sigui ni un biòleg ni un geòleg sí que conec perfectament
aquesta qüestió, i el que farem en tot cas és adaptar el tema de
les zones humides al que és realment una zona humida, això li
puc assegurar.
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Això és igual que altres decrets, com va ser la reforma del
parc de s’Albufera, per no deixar fer un camp de golf sense
oferta complementària; nosaltres aquestes coses hem de mirar
que es facin seriosament. Tornam a la imposició, i segurament
hi haurà qualque altra zona humida que tal vegada no s’ha
detectat i haurem de mirar com realment l’establim, però des de
la normalitat.
I el tema de ses Feixes, no, no hi ha cap doblers. I és una
llàstima, i no vol dir que un altre any no n’hi pugui haver, però
anirem en coordinació amb els companys d’Eivissa i Formentera
del Part it Popular i lògicament no imposarem res tampoc. Però
és que la pena, i per això s’han perdut els doblers de l’ecotaxa
en aquest sentit, és que els doblers hi eren, però els projectes
no s’havien encarregat, clar i les coses cauen. No és un
projecte prioritari d’aquest govern, i és una llàstima que s’hagi
dormit en aquest tema. Què en podem tornar parlar més en el
futur? En podem parlar, però en aquest moment per a l’any que
ve no és prioritari.
Després el tema del pressupost. Jo no me vull enganxar amb
el pressupost, sincerament, és a dir es podrà dir el que es
vulgui, però el que és, és. Nosaltres ja no tenim ports, senyora
portaveu, els ports ja no els tenim; si vostè a 90 milions d’euros
de l’any passat els lleva 5.440.000 euros que hi havia de ports,
el nostre pressupost tocaria haver quedat amb la fotesa de 85
milions d’euros, i el nostre pressupost és de 90.050.000 euros.
Au, no parlem del que vostè ha dit, no parlem de les empreses
públiques, no, no parlem d’elles perquè en aquest cas és més
sagnant el tema; sense anar a endeutaments, sense anar a aval,
llevant les empreses públiques i només tenim en compte el que
és l’acció 15, l’any passat eren 90 milions -no, no, és a dir, el
pressupost és el pressupost, bé, que després hi va haver
incorporacions, no, no, ...
(S’escolta una veu de fons)
... jo tenc aquí, pressupost inicial de l’any passat,
Conselleria d’Hisenda, miri, no anirem a discutir, és a dir, i si no,
no ho discutirem; vagi a 96, a 95, jo tenc 90.940.000 euros. Ara
enguany: 90.055.000 euros, menys 5.440.000 euros que és la
Direcció General de Ports, que no la tenim, com a mínim
nosaltres mantenim el pressupost, com a mínim, i això que no
tenim tampoc 3.500.000 euros d’ecotaxa, que no els tenim, i
estaven l’any passat dins aquests 90.900.000 euros. És a dir,
l’esforç que fa el Govern en medi ambient és notori; a Medi
Ambient li lleva ports i la manté amb 5.400.000; a Medi Ambient
li lleva l’ecotaxa i la manté amb 3 milions i mig. Què té Medi
Ambient? 90.055.000. Què tenia l’any passat amb ports?
90.900.000. Quina diferència hi ha? 845.000, sense tenir ni ports,
que puja a 5.400.000. Jo crec que no té discussió.
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que no facem tantes coses, que ens veu amb ilAlusió, li agraesc;
però quines? Es referia als parcs? Si es referia als parcs,
nosaltres hem assumit un risc molt important. Clar, estar enmig
és estar enmig, però s’està enmig i no es trepitja l’arena, i en
aquest cas volem trepitjar l’arena i estar enmig. I nosaltres
assumim un repte molt important, amb vuit mesos, a partir de
l’aprovació de dia 1 de gener, volem presentar una solució
definitiva a la protecció i que no haguem de discutir més
d’aquest tema. Així com la gent amb 20 anys, i els darrers 10 i
els darrers 5 va canviant hàbits perquè la societat els du a
aprendre unes altres formes d’actuar, unes altres conductes a
l’hora de fer les coses. Necessitam preservar els espais, però
necessitam que ho facem des que no hi hagi enfrontament. I jo
la convid a participar i sé que el PSM ho farà, és a dir, el PSM
podrà ser dur amb la seva rèplica, fa molts d’anys que ens
coneixem amb el Partit Socialista Mallorquí per qüestions que
tenen a veure amb la meva gestió anterior, no conec tant altres
partits, i sé que és dur amb el seu discurs, però sé que també
s’arremanga a l’hora de fer feina. Jo la convit, jo crec que estam,
en tot cas, dues parts amb ganes de fer feina i donar una
solució definitiva.
Mirar enrera, li puc garantir, només he mirat enrera amb dues
coses, que és manteniment de terrenys i el manteniment de
depuradores, per què? Perquè tenc dos contractes que no els
puc tocar fins a l’any 2006, i he hagut de contestar això, a vostè
no li vull mirar, no vull dir res d’enrera, perquè no tenc per què.
Consens amb grups polítics, el del Parlament, sí clar, i amb
la tramitació de la llei, de les distintes lleis que es puguin fer, es
pot intentar el consens; però el consens que nosaltres parlam
és aquest consens que nosaltres hem predicat durant aquests
darrers sis mesos, és el consens amb què ens hem presentat a
un programa elect oral i és un consens que el lluitarem
maldament haguem de renunciar a part. I pot estar segura que
en aquest sentit ens tendrà, i el parc natural ja li he dit.

Au, jo estic d’acord, no parlarem de les empreses públiques,
que en aquest cas doblam la inversió. Què és amb aval? Sí. Què
m’ho poden criticar? També, però no ho discutesc, però
doblam, seran doblers que tendran els ciutadans d’Eivissa, de
Formentera, de Menorca i de Mallorca.

Miri, vostè me diu que han entrat iniciatives; crec que no hi
ha cap Parlament en el món que el conseller de Medi Ambient
o consellera tengui tan bona vida parlamentària com jo tenc, ni
me fan preguntes en el Ple, ni me demanen una interpelAlació,
m’avorreix, i no és, i els ho garantesc, qui me coneix ho sap; els
que han estat companys meus diputats en aquesta cambra,
saben que si no tenc això m’avorreix. Han passat prop de tres
setmanes que es va anunciar que hi hauria el tema dels parcs i
no ha entrat una sola pregunta a tres plens de cap partit polític
de l’oposició. No, això és així, hem comparegut dues vegades
aquí per petició pròpia. La veritat, no és que els vulgui
provocar, ficar el dit dins la nafra, però el que vull que tengui
clar és que aquest consens que vostè ens demana, dins
aquesta presentació d’aquesta figura vostè hi podrà part icipar,
no hi ha cap problema. A més, no crec que el Partit Popular amb
aquest tema dels parcs tengui la raó i la veritat absoluta, però
el que tenim clar des del Partit Popular és que un enfrontament
de bons i dolents, de sí i no, resulti que ens durà a una qüestió
que d’aquí a trenta anys seguirem igual, i després la crispació
serà encara més elevada.

Una qüestió, vostè me diu no fer tantes coses; jo només li
deman una cosa i no som jo per demanar-li, me digui quines,

El tema de Portocristo, no ho conec. En tot cas, jo li oferesc
la nostra ajuda, el que passa és que si és ports està a Obres
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Públiques, és l’únic que vull dir. Bé, però hem de mirar l’àmbit
d’aquests ports fins allà on agafa, perquè hi ha llocs que agafa,
però bé, que, en tot cas, podríem estudiar quina forma podríem
tenir per poder arreglar aquest assumpte.
El parc de la Serra de Tramuntada, me vaig comprometre,
home, jo he sentit aquí a presidents de comunitat, de consellers
i conselleres dir, la passada legislatura, que farien el parc de la
Serra de Tramuntana. Jo li puc dir que nosaltres també ho hem
dit, en acabar comptarem, és l’únic que li puc dir en aquest
moment.
Les taxes dels ports, ja li dic, com que no tenim ports no li
sé contestar el que vostè me deia.
El torrent de Manacor, jo l’únic que puc dir és una qüestió:
que la competència del domini públic i hidràulic sempre és de la
comunitat autònoma. I el que li vull dir és que als ciutadans de
Manacor, en aquest sentit, els importa poc si és de
l’ajuntament, del consell o de la comunitat autònoma. I jo el que
li puc confirmar és que el projecte, el desviament del torrent de
la part que no va per fora, l’any que ve ho posam en marxa, el
projecte no, l’obra posarem en marxa, el projecte ja està en
marxa.
Després, l’Institut Botànic. Miri, me pareix molt bé i crec que
és una bona cosa l’Institut Botànica, però també són molt
importants les finques públiques del Govern, i a l’Institut
Botànic se li han fet unes ajudes especials perquè han fet unes
obres. Nosaltres tornarem a fer unes ajudes, però tal vegada ja
no seran tan especials; hi ha altres llocs que me demanen
jardins botànics; ajudarem. Serà el mateix que l’any passat? No
ho crec. Serà qualque cosa menys? Sí. Per què? Doncs, per una
qüestió: tenim 17 finques públiques més 6 parcs i resulta que
els tenim abandonats, hem de prioritzar, el llençol és el que és
i mentre nuen no fan corda, i aquí hem de decidir si nuam o fem
corda. I jo crec que entre nosaltres el que hem de fer és fer
corda i no perdre-nos per les bardisses, no deixarem de donar
subvenció a l’Institut Botànic ni molt manco, però és que
l’Institut Botànic ens demana ara prop de 20 milions de
pessetes, quan abans en rebia 5 o 4, i l’any passat en va rebre
9. Jo el que dic és que hem de seguir aportant, però clar, hem de
saber fins on podem arribar.

funcionen, pagues tu l’explotació. És a dir, les que vàrem fer fa
tres anys paguen el cent per cent els ciutadans de Balears, les
que farem aquests quatre anys o cinc, perquè n’hi haurà
qualque una que no estarà acabada, (...) és molt llarga, el 85%
les paga Madrid a través de fons de cohesió d’Europa. És a dir,
un 15% és el que posarem nosaltres, a les altres vàrem posar el
cent per cent i ho estam pagant; que, per cert, s’havien de
pagar 1.000 milions de pessetes a l’any 2003, a l’any 2002 per
acabar de pagar la part que tocava al Govern balear i les va
pagar, i les te penjades IBAEN, ho dic perquè se sàpiga.
I me pens que no me deixat res més, en tot cas si hi ha
qualque cosa que no li he contestat, amb molt de gust li
agrairia. Però el consens que vostè me demana, aquest grup del
Partit Popular, aquest Govern, aquest grup de la Conselleria, el
grup parlamentari està obert a aquest consens amb aquest tema
que parlam, de com ordenam definitivament el tema de les
finques que han d’estar baix una figura de protecció i que
necessitam que se gestionin, estiguin netes i tenguin una
rendibilitat. El Partit Popular estaria encantadíssim de poder
tancar un acord amb el Partit Socialista de Mallorca-Entesa
Nacionalista, sempre i quan, d’entrada, a un costat deixem la
489; però a partir de la 489 hi ha un infinit en el seu partit que té
concerts amb partits polítics catalans, a través de presentar-se
junts a eleccions europees; que té una sensibilitat especial per
Catalunya o distinta, perquè jo especial li tenc per Catalunya,
però en tot cas distinta del que defensen altres, jo li puc dir, ja
que sempre quan veim els models catalans ens pareixen
meravellosos, per què aquesta vegada els models catalans no
poden ser meravellosos? És a dir, és l’única qüestió que pos
aquí damunt, un model que, com el nostre, té en compte, el
nostre, el que volem que sigui, té en compta lògicament els
grups ecologistes, els ajuntaments que estan a l’entorn, però
també té en compte, d’una forma molt important, els ciutadans
que viuen dins aquest espai.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica, Sra.
Vadell? Té cinc minuts.
LA SRA. VADELL I FERRER:

Depuradores, funcionament, me parlava del tema del
funcionament, no, les dessaladores. Qui paga? Miri, les
dessaladores que es varen fer la passada legislatura, i no és que
vulgui tornar endarrera, però li vull dir, perquè ho ha de tenir
clar, supòs que ho sap, les pagam tots els ciutadans de Balears,
sigui via ajuntament, sigui via Govern balear, sigui via consell.
Les pagam íntegrament, el cent per cent de la construcció.
Home, de l’explotació ja no n’hi parl, això és lògic, l’aigua la
pagues pel que te costa. Doncs, jo li dic: de les dessaladores
que ha de fer el Ministeri de Medi Ambient que la conselleria,
a través de l’Institut de l’Aigua i del Litoral, el que ha de fer es
dur la direcció d’aquestes obres. Després hi ha un tècnic de la
Conselleria, de l’empresa pública, que durà la direcció. Però qui
ho paga és Madrid. Que té subvencionat? Doncs, del total té
subvencionat el 85%, amb fons de cohesió, el que és la
construcció; lògicament l’explotació és com les altres que

Sí, molt breument, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tal
vegada no li han arribat les preguntes, però crec que n’hi vaig
fer nou o deu, no ho sé, no sé quantes preguntes, segurament
no li han arribat, però estan registrades i són una bona bateria
de preguntes. Tengui en compte que les quotes no permeten al
nostre grup fe més que una pregunta per diputat i període
parlamentari, per tant he hagut de passar aquestes preguntes
a comissió, sí que les hi he fet, això demostra que sí que ens
preocupa molt aquest tema i que no ens hem quedat mans
plegades.
Bé, ja no li faré més comentaris, jo crec que si vostè vol que
consensuem, nosaltres estam disposats, el que passa és que
també vostè, així com ens demana que nosaltres renunciem a
uns criteris anteriors, nosaltres també li demanaríem que si vol
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consensuar amb nosaltres no ha de basar només la seva
pretensió de fer parcs o de protegir finques per criteris de
propietat, perquè això és un absurd i vostè ho sap, a més. I els
nostres socis catalans i els nostres amics catalans tampoc no
ho fan això, no es regeixen, les figures de protecció que fan no
estan limitades, ni estan només vistes amb criteris de propietat
d’aquestes finques, sinó que el que marca el perímetres són els
valors mediambientals d’una zona, no són qui és l’amo i qui no.
Perquè es podria donar la paradoxa, si vostè continua amb la
llei d’acompanyament, de deixar que els propietaris
voluntàriament entrin o no, que tal vegada un rostoll de dins
sòl rústic que està prop d’un parc natural estàs protegit perquè
el propietari ho vol, en canvi un alzinar magnífic no hi estigui
perquè el propietari no ho vol. Es podrien donar aquests casos,
ja sé que és un absurd el que dic, però sí que es podrien donar,
si només es donàs el cas que una zona determinada ha d’estar
protegida mitjançant una figura, la que sigui, es digui parc o la
que sigui, per crit eris de propietat. Per tant, en aquest tema sí
que crec que és molt delicat.
I sobretot aquesta llei d’acompanyament deixarà en l’aire
algunes coses, com per exemple la línia d’ajudes que s’havia
obert; supòs que aquesta gent es podrà acollir a aquestes
ajudes i no ho eliminaran així com pareix ser que la llei ho
elimina, perquè si diu que queden derogades la figura de parc
de Cala d’Hort, això queda amb totes les conseqüència. Però és
que vostè, aquí mateix jo li puc seguir, jo li puc llegir si vol,
vostè remet els propietaris d’aquestes finques a una norma i a
una llei que encara no està aprovada, per tant això és absurd.
Diu que es farà, bé, es farà un consorci o alguna cosa però que
encara no està fet, per tant els envia no sé on.
Bé, Sr. Conseller, com que continuarem aquests debats tant
a comissió, com amb esmenes i tendrem altres ocasions, i
sobretot miri en el registre a veure si realment li han arribat
aquestes preguntes, que crec que hi haurà tema per parlar-ne
una bona estona quan arribin a comissió.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té cinc minuts per
tancar aquest debat amb el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Diputada del
PSM, i a més, m’encanta debatre amb vostè perquè crec que és
possible arribar a acords importants si anam per aquí, sobretot
perquè m’obri un espai fantàstic que és que diu que és l’espai
que no seguir només els criteris de la conservació, el tema dels
propietaris; lògicament que no ha de ser només aquest fet, però
també ha de ser el fet, un dels fets. I jo crec que aquí ens
posarem d’acord, és a dir, ens posarem d’acord perquè no ha de
ser el fet que hi hagi propietaris dir, idò, no, no, n’hi ha d’haver
de parc, però no només ha de ser aquest fet que ha de fer que
s’imposi una qüestió.
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Miri, el tema dels parcs a Catalunya, és ver, existeixen parcs
nacionals, parcs baix la 489, sí, sí, clar, però la majoria d’espais
protegits que s’han declarat últimament no estan baix
d’aquestes dues fórmules; bé, a Catalunya, parc nacional
només n’hi ha un; a Canàries quatre, aquí un altre, en total n’hi
ha tretze. És tan baix el desenvolupament del que és un ANEI,
és un ANEI, la Garrotxa, que tothom parla de la Garrotxa i pareix
que és el model, és un ANEI, i té un pla de gestió, un pla de
desenvolupament, i després fan el seu PORN i el seu PUG. Però
resulta que allà hi ha llocs, comerços que venen mel, hotels
rurals, edificacions comercials, dins, lògicament un tipus de
construcció, una forma de conviure allà dins. Si això és el model
tan meravellós idò anem. Jo la veritat, no tenc ganes de tocar en
cap moment res del que hi ha a cada lloc, no tenc ganes de fer
res més. Què m’agradaria a mi? Que pogués venir
voluntàriament la gent perquè no li impòs les coses, poder
signar un conveni amb la comunitat autònoma per mantenir la
finca i que estigui en condicions, que estigui llaurada, que els
marges estiguin aixecats, que a la caseta hi pugui anar, la que
té i la pugui arreglar si cau la teulada i si no li té no, que no la
pugui fer, no hi tenc res a dir i que puguin gestionar aquest
tema i si fa mel la pugui vendre allà i si fa formatge també. Estam
parlant d’això, des de l’acord.
Ajudes per a l’any que ve. En ajudes hi ha 1.213.000 euros
i si va a la llei d’acompanyament, que jo no hi entrat, hi hagués
pogut entrar a la llei d’acompanyament. La llei
d’acompanyament és veritat que torna enrera el parc natural de
la Serra de Llevant i de Cala d’Hort, però té moltes coses
aquesta llei d’acompanyament, gestió de la demanda, tema
d’incendis, sí, de les bones no en parlen, ja em va bé que no en
parlin, ja em va bé. Però hi ha aquests milions i si va a la llei
d’acompanyament veurà que fent un conveni aquesta gent pot
accedir a les ajudes. En aquest moment ja tenim gent que vol
firmar els convenis i jo li garantesc que la taca del parc no se
n’anirà tan lluny d’allò que era la (...) i li garantesc que la taca
a la serra hi serà. I a la serra segurament hi haurà parc que
estarà baix la 4/89 pel valor paisatgístic que té, lògicament, però
hi ha parts que no té per què estar baix la 4/89. És a dir, receptar
el mateix xarop per a tothom no cura totes les malalties de tots
els ciutadans. Si tu tens una malaltia li han de donar t’han de
donar un medicament i si en tens una altra un altre medicament.
Aplicar la 4/89 en general al parc de Cala d’Hort, en el parc de
Llevant, en el parc de Tramuntana, pot ser una acció lloable,
legítima, tot el que vulgui, però no resoldrà el problema de la
gestió de tots els que conviuen allà dins, naturalesa i persones.
I em pens que no m’he deixat res més. Només dir-li que estic
convençut que el PSM i el Partit Popular en el tema de la
conservació allà on els ciutadans s’hi sentin a gust, estic
convençut que podem arribar a acords que poden ser, i a més
crec que tenim la responsabilitat dos partits que estan tan lluny
en aquest sentit, en segons quines coses però potser sigui
l’equilibri que es fa necessari per això i ser capaços de
constituir un tipus de figura de protecció per als propers 50
anys a les Illes Balears.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Joana Maria Seguí té la paraula.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Moltes gràcies Sr. President. Agrair la presència del Sr.
Conseller i del seu equip de directors generals i secretari
general tècnic en aquesta compareixença explicativa de la
política pressupostària en matèria de medi ambient.
Bé algunes de les informacions de detall que li demanaré ja
les ha explicat el Sr. Conseller en la seva presentació, també han
estat esbrinades per les preguntes i respostes respectives dels
altres portaveus dels altres grups parlamentaris. Evidentment
la presentació que vostè ens ha fet, agrupada per direccions
generals serà una mica diferent de les explicacions o les
qüestions que intentarem esbrinar. Des del nostre grup
parlamentari utilitzarem una metodologia distinta, en primer lloc
ens centrarem en els ens de dret públic i en segon en les
despeses no incloses en els tres ens públics de la conselleria.
Bàsicament allò que ens interessa és esbrinar la
territorialització de la inversió i clarificar algunes quanties
pressupostàries. Però abans de res evidentment hem imprès per
internet els pressuposts generals de la CAIB d’enguany i de
l’any passat i evidentment la seva pàgina, la pàgina del Govern
pressuposts del 2003, Conselleria de Medi Ambient resum
general per seccions 96.381.502 euros, això representa el 5,36%
del pressupost global de la comunitat per seccions. I enguany
90.055.677, el 4,84% del pressupost. Evidentment que un
pressupost, vull dir hi posi l’ecotaxa i llevi els ingressos de
l’ecotaxa i posi direcció general, etcèt era reflecteix la política
d’un Govern i evidentment l’ecotaxa era part de la política d’un
Govern i per aquesta raó hi pot haver diferències substancials.
També per altra banda no puc estar-hi, perquè conec la
zona, de referir-me al tema de la Garrotxa. Jo crec que són espais
territorials absolutament incomparables. La Garrotxa és una
extensió enorme, bastant aïllada, sense serveis al voltant, ara no
li puc dir de memòria el nombre d’hectàrees que té, ni el nombre
de quilòmetres quadrats, sense serveis al seu voltant que no és
comparable amb una illa de 3.000 quilòmetres quadrats com és
Mallorca, envoltada absolutament per tot de serveis i
d’urbanitzacions. Una illa que se’n diu que ha crescut i no ho
deim nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista, ho diu el Degà
del ColAlegi d’Arquitectes, ha crescut en forma de taca d’oli, en
expansió horitzontal, l’àrea metropolitana de Palma arriba
pràcticament a la darrera cada d’Artà. És a dir, per aquesta raó
era aplicable aquí la 4/89 i per aquesta raó, per una d’aquestes
raons, evidentment, els 3.000 quilòmetres quadrats de Mallorca
no són comparables amb l’espai de la Garrotxa i l’intent de
valorar els valors ambient als d’una zona, sense diferenciar si
l’ús i la propietat era pública o privada perquè evidentment la
biodiversitat, com a riquesa, no n’entén de públic i privat.
Entrant en els pressuposts dels ens públics entraríem en
aquest cas en primer lloc a l’IBAEN. Pel que fa a la memòria de
l’IBAEN ens assenyala que dins de les seves activitats uns
dels aspectes més significatius, almanco des del nostre punt de
vista, s’hi troben el punt cinquè la investigació i l’estudi dels

recursos hidràulics i l’aprofitament integral. Ens agradaria saber
quins estudis de recerca concrets, a partir d’aquest punt
cinquè, a partir de les necessitats reals pensen dur a terme. I en
el punt sisè també de la memòria, quins programes de qualitat
d’aigua per al compliment dels objectius del Pla hidrològic
també pensen dur a terme a la memòria d’aquests ens de dret
públic?
En el programa de proveïment d’aigües, a les pàgines 25 i 26
veim com en el capítol 6 les inversions reals es materialitzen en
una quantitat de 31 milions d’euros. És a dir, el deute quasi
triplica la inversió del 2003. I veim com en el capítol 3 la despesa
financera és d’1,5 milions d’euros, és a dir, el pagament
d’interessos i els passius, l’amortització de capital entorn de 2
milions. Bé, a partir d’aquesta xifra la reflexió que feim des del
nostre grup és quina és l’estructura de deute acumulat per
l’IBAEN? Quins terminis d’amortització, quin tipus d’interès
perquè realment la previsió d’endeutament és molt elevada.
També ens crida l’atenció en el capítol 1 l’increment entre un 20
i un 25% a la partida de personal. Són senzillament preguntes
aclaridores que ens ajudaran a clarificar i justificar la
introducció, o els canvis en aquestes partides. Després
respecte les dessaladores, quina quantia d’inversió té cada un
dels projectes nous que pensen dur a terme? I també quina
partida econòmica destina a la millora dels llits fluvials?
Quant a l’IBASAN, també entre els seus objectius hi figura
adequar i ampliar les depuradores obsoletes. Ens agradaria que
territorialitzés aquesta afirmació, que ens ho expliqués quins
són. I també en quines plantes introduirà el tractament terciari
el 2004. També a l’estructura de despeses hi ha un 45 milions
d’euros d’inversió real, de reposició i de nova infraestructura,
si ens podria detallar a grosso modo la partida pressupostària
de cada una de les noves depuradores. També el capítol 1
incrementa en quasi un 30% la despesa en personal. També es
destinen 2,5 milions d’euros en el capítol 3 i 11 milions en el
capítol 9. Per tant, es tracta en aquest cas d’un deute madur,
més madur tal volta que l’ens anterior. També ens agradaria
conèixer quina és l’estructura de deute global també de
l’IBASAN.
En l’IBANAT en el programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, figura com a objectius que es preveu l’adquisició de
finques en parcs a Menorca per a l’accés lliure a les platges del
sud de Ciutadella. També ens agradaria saber si ja ha mirat
quina quantia hi destinarien, si han mirat finques, etcètera. Per
exemple en la relació de partides de despesa en el capítol 6 la
inversió real disminueix, mentre el capítol de personal augmenta
en un 40%. A l’IBANAT a la pàgina 40, la inversió real del
capítol 6 disminueix, passa de 6.366.000 a 5.771.000. Mentre que
el capítol de personal, el capítol 1, augmenta en un 40%. També
ens agradaria conèixer el motiu d’aquesta diferència.
Després a nivell general i anant a la secció dels pressuposts
de la conselleria, en el programa 443B de qualitat ambiental,
control de la contaminació i assessoria mediambiental. A la
memòria assenyala com el programa té com a finalitat l’aplicació
d’instruments i metodologies voluntàries que marquin el camí
cap a la sostenibilitat. Aquest mateix èmfasi de mesures
voluntàries el posa també a l’objectiu 1, instruments voluntaris
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per elecció. Aleshores ens agradaria conèixer quins són els
instruments i quines són les metodologies voluntàries que es
pensen dur a terme per implicar tots els sectors econòmics en
la problemàtica mediambiental? Ens bastaria que posés un
exemple, tampoc no en detall exhaustiu. També en aquest mateix
programa, en el capítol 6, d’inversions de caràcter immaterial
s’han incrementat un 45% respecte del 2003. També ens
agradaria que ens esbrinés una mica... El capítol 6 del programa
443B, de qualitat ambiental, hi ha un augment de les inversions
de caràcter immaterial d’un 45%.
Respecte la xarxa de deixalleries, no li faré cap pregunta
perquè crec que vostè ho ha explicat en la presentació del
pressupost general. Ha esbrinat una mica més una pregunta o
dues que li tenia plantejades. I sí que li demanaria en el capítol
3 de la pàgina 108 de la memòria, del programa 443C, quins
plans de vigilància específics de les activitats potencialment
contaminants i d’emissions a l’atmosfera han planificat per al
2004? I bé quina partida econòmica hi destinen?
En el programa 443D, de formació, educació i promoció
mediambiental. Ens agradaria esbrinar una mica l’objectiu 6 i
com el materialitzaran. La mobilitat sostenible per a persones
sense ànim de lucre. No entenem molt bé aquest objectiu, si ens
ho pot explicar. I també en el capítol 1 d’aquest programa 443D,
l’estructura de la despesa també quasi es triplica. I també ens
podria explicar les raons que expliquen aquesta augment.
També en aquest programa 443D les despeses en inversions
immaterials també s’incrementen en quasi un 50%. Si ens podria
explicar els detalls.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sra. Diputada perquè s’ha passat del temps
que tenia disponible.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Respecte el tema dels espais naturals protegits, evidentment
no hi entrarem. Evidentment no estam d’acord en la política que
pensa dur a terme aquest Govern en temes de parcs naturals
només dins finques públiques. Vostès parlen dins els objectius
en el programa 533D de la gestió dels espais naturals protegits
de la xarxa d’espais naturals de les Illes Balears, de la
planificació, etcètera. Evidentment, arran de la seva intervenció
que ja ha fet tres o quatre intervencions al respecte degut a les
preguntes anteriors, crec que la meva pregunta hi sobra. Com
es durà a terme el consens per formar part o no d’aquests
espais naturals per part dels propietaris privats? Crec que
aquesta pregunta ja l’ha contestada, si més no que quedi
constància de la nostra preocupació i de la diferència
d’enfocament polític, evidentment nosaltres en tenim. I si té
previsió de compres de finques? I si en té, en quina partida
pressupostària es situaria aquesta compra?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar per un temps de 10 minuts.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Gràcies, Sr. President. He vist que la diputada portaveu ja
m’ha planificat quan començava que l’estructura no seria una
estructura com jo esperava. L’única cosa de dolent que té això
és que serà difícil contestar-li per l’estructura que vostè ha
decidit plantejar-ho. Jo hi lluitaré.
I començar per darrera. Si comparem més finques? En
principi, tal vegada es compri alguna finca, però no crec que
això sigui la feina. La feina és que les finques que tenim la gent
sàpiga on són i qui hi puguin entrar a visitar-les, cosa que no
succeeix ara i no vull parlar d’enrera, però no succeeix.
Consens amb els parcs naturals. Això és feina, el fàcil és
crear un impost i imposar-lo i de passada recaptar-lo. Això és no
escoltar el ciutadà, posen un impost i diuen jo trob que toca
p osar un impost, el pos, l’aprov perquè tenc majoria absoluta
i... No, nosaltres deim volem arribar a un consens, com? Parlant
amb la gent i tenint en compte que els que vivim dins el
Parlament no som la guixa del món, que hi ha altres ciutadans
que estan a les Illes Balears, que s’han de tenir en compte si
hem de fer accions dins els seus espais. Però en tema de parcs
jo crec que ha de quedar molt clar una cosa. Nosaltres en tema
de parcs i ara tornaré al principi quan parlava de la Garrotxa i em
posava com a exemple la Mallorca cosmopolita que arriba
d’aquí fins a Artà, el sistema de parcs que volem nosaltres no
implica fer cap casa dins aquests espais. Hi ha gent que tal
vegada du un bloc de formigó dins el cervell, però el nostre
sistema de parc no implica fer cap casa dins cap espai protegit.
Ho dic perquè de la Mallorca cosmopolita ni vostè ni jo som
culpables directes, indirectes pot ser i sobretot per qui realment
representam, hagin governat a la comunitat autònoma o hagin
governat Calvià o en el Port de Pollença. Tothom serà
responsable de la part que li toca. Jo la vull tenir i estic
convençut que no vull això per a les meves filles i per als meus
néts. I que hem de corregir coses? Sí, però també podem parlar
de corregir perquè hem arribat aquí on hem arribat. I que el
model ha de canviar i que les DOT el va fixar el 99 i que no hem
estat capaços de canviar les DOT del 99 en aquest sentit de
creixement, que això no m’ho podrà discutir, en el sentit de
creixement.
I que no es va aprovar un pla territorial, lògicament no el
podia aprovar mai el PP perquè va aprovar les DOT el 99 en el
març i en el 99 des del mes de maig fins ara no ha governat.
Això és el model del qual em pot parlar vostè, de la Mallorca
cosmopolita, o de la Menorca, o l’Eivissa, o Formentera. Però
hem de saber de què parlam d’aquest tema, jo en duc 20 anys
aquí enmig amb aquest assumpte i del tema aquest desitjava
unes DOT i les vàrem tenir. I després me contaven uns altres
partits que s’hauria de fer d’una altra manera, però ha acabat
una legislatura i s’ha mantengut i s’ha aprovat un pla territorial
en aquesta illa, en concret, que és la que vostè m’ha anomenat.
Sí que és ver que hi ha altres illes que està com està.
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Sa Garrotxa, sa Garrotxa he dit jo abans que el nostre
sistema pot tenir zones baix la 4/89 i zones que no han d’estar
baix la 4/89, com està la Garrotxa, si vostè la coneix tant això ho
sap i no em podrà fer mentider. Però és que a Canàries n’hi ha
que estan totes baix la figura de parc regional, que no té ni cap
tros baix la 4/89. I això és el que vull jo que les dones i homes
de Balears sàpiguen, que ser verd, que voler estimar l’entorn,
que sigui sostenible l’espai no és patrimoni de ningú, en tot cas
de tots; i que no vull que enganyin amb coses que no són ver,
no ho consentiré i me coneixen el vehement que som i ho
lluitaré i aniré fins al cap. Perquè si jo hagués de dir una
mentida respecte de la Garrotxa o respecte de la Llei 4, de la llei
de parcs regionals de Canàries, no ho faria; clar que hi ha
trossos de la Garrotxa que ho són 4/89; jo li dic, quan facem la
Serra de Tramuntana hi haurà trossos que seran baix la 4/89. Per
què? Perquè hi ha espais que, pel seu valor, no tan sols és
necessari que es protegeixin, sinó que també estiguin baix la
4/89.
I això, vostè i jo deim el mateix, però jo me marc més feina,
convèncer els propietaris. Són dues formes de fer-ho; jo li puc
dir que m’entenen o m’entendran, segur.
El tema de l’IBAEN, els estudis que preveiem de l’aigua per
al Pla hidrològic, jo ja he explicat a la meva primera intervenció
que més 465.000 euros, amb distintes partides, serveixen per
anar fent tots els plans que s’han de fer, per actualitzar el Pla
hidrològic de les Illes Balears, que tenim l’obligació de tenir-lo
aprovat amb la seva revisió l’any 2006.
L’IBAEN, inversions reals. A les inversions, la reflexió que
me feia vostè, la previsió d’amortització i tot això. Miri, qüestió
de la Conselleria d’Hisenda, jo al conseller li he dit: és possible
això? Quins projectes tens? Aquests. Consellers, si això resulta
que funciona i veu viabilitat en el tema m’ho plantegi i m’ho
posi. Jo li puc garantir que havia demanat més, no havia
demanat el que he demanat, i en el que hi ha el conseller i el seu
equip tenen garantit aquest tema. No m’aniré a preocupar jo
d’aquest tema, si me diguessin no hi ha aquests doblers, jo
avui li contaria que no tenc aquests doblers i que hem d’anar
per un altre tema.
La previsió d’amortització és la que haurà previst la
Conselleria d’Hisenda no amb aquest aval en aquesta
conselleria o en aquesta empresa, a totes les conselleries i a
totes les empreses.
Dels torrents, la partida dels torrents, no l’he acabada
d’entendre, però si de cas vostè a la rèplica m’ho planteja i jo li
podria dir.
Me donau massa papers, perdó president, però me donen
tants de papers que això és un embull.
Depuradores per territoris. Me pens que a la primera
exposició ja ho he dit. Eivissa i Formentera: millora
d’abocaments; clar, jo segons quins EDAR les tenc amb el nom
i d’altres que tenen accions són distints tots, els tenc a una
partida conjuntament. Millora d’abocaments, és molt important
aquesta: 3.700.000 euros. Remodelacions de depuradores, que

no són noves, però remodelacions que costen el mateix que si
les féssim noves. Formentera: 2.600.000 euros, terciari, hem de
tenir un buc insígnia, i aquest es diu Formentera a Balears, en
moltes coses; és petit, és sostenible, hem de corregit coses i tot
encara que sigui petit i sostenible, no ha de tirar una gota
d’aigua a la mar sense depurar.
Política transversal amb agricultura que estam mirant de
posar a la comunitat de regants de Formentera, que el batle,
que, per cert, és del Partit Popular, ho fa molt bé i està posant
d’acord els regants i a través d’Agricultura aconseguirem que
també es pugui regar aquesta aigua.
Ca’n Bossa: 3 milions d’euros. Dipòsits d’Eivissa: 620.000
euros. ColAlectors de Ca’n Marí: 1.366.000 euros. Emissaris port
de Sant Miquel: 750.000 euros. Inversió a Eivissa i Formentera:
12.037.832.
Menorca, millora d’abocaments, en general, 2.882.000 euros
per a l’any que ve. Noves EDAR: Binidalí, 2.165.000,057 euros.
Cala en Porter: 500.000 euros només; per què? Perquè hem
complert, ja està feta la reserva dels altres milions d’euros, però
no dins el 2004, dins el 2003, hi ha un ajuntament que té fa dos
mesos un informe damunt la taula perquè cedeixi un espai. Ara,
amb la revisió del Pla territorial de Mallorca, es colAloca un espai
on es deixa posar una depuradora. No sé si això implicarà una
nova exposició pública, amb la qual cosa passarà que els
ciutadans de Menorca, que estan afectats per Cala en Porter, no
ho tenguin. Això és la diferència de les polítiques, dels
compromisos amb els ciutadans, anam allà conveni posat. Jo
crec que valia més que no m’hagués demanat aquesta pregunta,
p erquè jo no hi havia volgut entrar en aquest tema en tot el
temps, però li seguesc. ColAlectors, el colAlector de Binidalí, a
part de la depuradora de Binidalí, que són 2.165.000 euros, el
colAlector de Binidalí són 2.650.000 euros.
Emissaris, vostè m’ha demanat territorialitzats; jo li don,
emissaris, Ciutadella Nord: 718.000 euros. En total Menorca:
8.915.000 euros.
Mallorca, millora d’abocaments: 4.190.000 euros. Noves
EDAR, en aquest cas, Alaró: 500.000; Can Picafort, 500.000; Cas
Concos, 598.000. Remodelacions d’EDAR, Cala d’Or: 3.191.000
euros; Calvià: 1.803.000 euros; Pollença, a part de la que ja hem
adjudicat, de 4.100.000, 1.400.000 euros més; Sóller, 1.000.000
d’euros. Per dir-los tot això hem hagut de fer molta feina
aquests 120 darrers dies, els ho garantesc. Total: 16.046.000
euros.
Vostès me coneixeran i si volen ja me poden conèixer, ho dic
perquè aquestes qüestions. Menorca, vostè me demana una
cosa de compra de finques, Sra. Diputada vostè toca conèixer
el conveni que existeix; jo no compr cap finca, nosaltres pagam
finques i a través del conveni el Consell de Menorca és qui fa
les gestions d’expropiació, cosa que ho trob tremend. És a dir,
resulta que la Conselleria de Medi Ambient i l’IBANAT paga i
no pot dir res del preu que ha acordat la presidenta del Consell
de Menorca, que pens parlar amb ella perquè pens que ho hem
de tenir nosaltres, o ho ha de pagar el Consell. Resulta que
nosaltres pagam a l’acord que arriba, així li posaven a Felip II o
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a Fernando VII, a qualsevol, aquí qualsevol li va bé, tu pagaràs
el que jo acordaré. És a dir, li dic en el sentit que jo no compr,
nosaltres pagam, tots els ciutadans de Balears, sense poder dir
si estam d’acord o no amb el preu que s’ha pactat i crec que
això no està bé.
IBANAT, capítol 1, i 6, que si baixa el 6 i puja l’1.
Lògicament, supòs que vostès saben que hem suspès una
oposició de més de 200 places, on Comissions Obreres no està
massa queixós, hi està un poquet i no acaba de dir res, i UGT
aplaudeix el tema, perquè s’havia fet malament. Han vist cap
manifestació de 200 persones o 200 famílies aquests darrers deu
dies? Cap. Som seriosos, els ho puc garantir, senyora portaveu
del PSOE, i sobretot ens agrada fer contrari i per fer contrari has
de tenir raó. I per què està capítol 1 pujat i capítol 6 baixat?
Perquè resultava que el personal, i això sí que me varen
demanar un dia la diputada d’Esquerra Unida i Els Verds al
Parlament, perquè no ha tornat demanar res, perquè el que
estava a capítol 6 i era personal havia d’estar a l’1. I aquí què
hem posat a l’1? El que es pagava com a personal, però estava
dins el 6. De qui? Dels fixos, els interins objectius, no sabem
què és exactament, segueixen estant dins el 6.
Respecte a les deixalleries, respecte dels programes 443B i
443D en aquests moments no me queda més temps i, si de cas,
li contestaria el director general, si després ens queda encara
temps en aquest tema. Però respecte a les metodologies
voluntàries en el tema de donar informació, me parlava supòs
de temes d’ambientalització, que la gent, bé, li posaré un
exemple, m’ha dit que li posi un exemple: Fundació Universitat
de les Illes Balears, conveni, per què? Perquè a través de la
fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient va rebre
més de 50 milions de pessetes per desenvolupar un portal per
assessorar l’ambientalització de petites i mitjanes empreses
aquesta legislatura que està acabant del Govern central, no es
va voler obtenir res de la Conselleria de Medi Ambient. Ho dic
perquè la Fundació Universitat va rebre aquests doblers de
Madrid. El portal està fet i ara es tracta de posar-lo en marxa,
perquè les petites i mitjanes empreses de tot Balears puguin
accedir a aquest portal que tendrà més de 7 persones fent feina,
perquè puguin ajudar, assessorar com ambientalitzar, millorar en
temes de sostenibilitat, les seves empreses; guanyar en imatge,
en recursos i de cada vegada més contaminar menys perquè
l’assessorament vendrà en molts casos, com fusteries, ferreries
i tot això, quan es munten noves instalAlacions, muntar-se d’una
manera que realment no contaminin.
És un exemple, què hi invertirem? Doncs, dependrà,
ajudarem la Universitat en aquest sentit que es posi en marxa,
10, 11, 12, uns 60.000 euros, uns 72.000 euros, una cosa
d’aquest tipus.
El tema de les deixalleries és una qüestió. Durant quatre
anys d’això no s’ha fet res i durant 20 també, li reconec, però és
que les deixalleries tenim intenció de fer qualque cosa, però ens
hem de posar d’acord, si creim en l’article 39 de l’Estatut, amb
els consells; en el sentit que els famosos punts verds que
distints, jo me’n record d’un president del Consell de Mallorca,
el Sr. Joan Verger, me’n record d’un president del Consell
d’Eivissa, el Sr. Joan Huguet, i me’n record d’un Consell de
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Menorca, el Sr. Joan Huguet, i del president d’Eivissa i
Formentera, el Sr. Antoni Marí, que varen posar en marxa
aquells punts verds fa molt de temps. Idò el tema és: aquells
punts verds, supòs que tots hi estam d’acord que no
funcionen, que si no hi ha una persona que no els guardi i que
si no hi ha aquesta classificació que toca de les coses, no va
bé. La Direcció General de Litoral necessita espais per poder
recollir, quan aprovem el 2004 el Pla de recollida de perillosos,
necessitam espais. Ens donam compte que els consells tenen
un problema amb els punts verds i molts d’ajuntaments ja
comencen a fer petites deixalleries, perquè està tot amb més
condicions i es guarden i s’obren i es tanquen. La idea del
nostre pla és que si els consells estan disposats a jugar a això,
maldament la recollida de residus sòlids i urbans, maldament el
tema dels punts verds no sigui competència de la comunitat,
però que sigui necessari fer deixalleries, que sí és competència
dels consells, estam disposats a pagar el 50%.
Per què? Perquè els usuaris s’han acostumat els dissabtes,
diumenges o dies feiners anar a un lloc que pugui estar obert,
que ho guardi qualcú i que no tan sols pugui deixar el que vol
deixar, que ara resulta que no està bé i que no ho pot deixar
perquè està ple i ho ha de deixar a terra, sinó que també, els
perillosos d’una casa, els aficionats a fotografia, els florescent s,
les piles, les puguin deixar ja a un lloc aposta que aniria baix un
pla director distint, que aquest l’hauria de gestionar la
conselleria.
Supòs que m’he deixat coses, el meu equip estarà enfadat,
perquè no m’he llegit les seves notes, però en tot cas, el que
podran constatar que, maldament ells en sàpiguen més que jo
d’aquestes coses, a jo un poquet me queda de cada un.
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. La Sra. Seguí, pel Grup
Parlamentari Socialista, en torn de rèplica, té cinc minuts.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ha estat vostè qui ha
parlat d’hotels rurals i de serveis a la Garrotxa, jo no n’havia
parlat, és vostè qui governa i és vostè qui aplica la seva política
de parcs. Quan el Govern era del pacte de progrés va aplicar
una política de parcs naturals, en varen crear i també varen
crear altres figures, no només parcs naturals, sinó monuments
naturals, etcètera, a partir de la Llei 4/89. No es va decidir fer
lleis pròpies, es va aplicar la Llei 4/89 i la veritat és que si els
decrets de creació del parc natural de Cala d’Hort, mirat de
forma exhaustiva permet fer coses, evidentment no fer grans
urbanitzacions, però permeten fer coses, és a dir no paralitzen
qualsevol activitat socioeconòmica a un territori determinat.
També la veritat, quan parlam d’un territori tan escàs jo
reiteraré el que he dit abans, un territori tan escàs i tan
fortament urbanitzat i metropolitzat crec important, i la política
nostra així va ser i així creim que ha de ser, els parcs naturals no
han de diferenciar entre públic i privat. Per altra banda, aquest
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consens que vostè cerca i aquestes mesures voluntàries que
vostè ha dit i metodologies voluntàries d’aplicació, etcètera, en
altres aspectes transversals de la política mediambiental, per
exemple amb la construcció d’autopistes no l’apliquen; és a dir,
per decret, per decret entre cometes, és a dir, no arriben a
consens amb propietaris, s’expropia per fer una via perquè es
decideix que s’ha de fer.
No ho sé, pens que les coses no s’han de posar totes dins
el mateix sac, però pens que en aquest cas la manera de fer
política sembla ser diferent en dues temàtiques diferenciades,
però que a nivell mediambiental impacten fortament sobre el
territori.
També, per altra banda, vostè ha parlat que s’han de complir
els contractes heretats de la conselleria anterior, del govern
anterior, vostè diu que respecta contractes heretats, aleshores,
per coherència, també ha de complir convenis heretats, és a dir
això del Consell de Menorca amb les finques, bé, però vostè ha
dit: segurament ho revisarem i m’agradaria que això passàs a
nosaltres. Si vostè respecta els contractes heretats també
hauria de respectar i complir els contractes heretats.
I respecte de les explicacions territorialitzades que vostè
m’ha donat, li agraesc. Senzillament això dels torrents, era
senzillament la partida econòmica destinada a la neteja del llit
dels torrents. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per
un temps de cinc minuts.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyora
portaveu, respecte de la partida que hi havia 781.000 euros, que
és el contracte que hi ha de manteniment de torrents que va
adjudicar el govern anterior, aquesta figura a la Direcció General
de Recursos Hídrics, que ho veurà, 781.000 euros.
Després, el milió restant, que si no vaig equivocat, jo he dit
1.780.000 euros a la primera intervenció, va dins un del 31
d’IBAEN, de l’endeutament d’IBAEN. És que abans no l’havia
entès bé i no li havia pogut contestar.
Respecte, jo no vull fer una discussió de les polítiques de
parcs, és a dir, li puc garantir que nosaltres en aquest cas tenim
la patata calenta damunt la nostra teulada, és a dir, si no som
capaços de fer el que hem dit, difícilment podrem fer contrari. I
jo seré el primer que li diré, doncs, m’he equivocat; no serà la
primera vegada que li pugui dir, m’he equivocat, és a dir qui
compta s’erra. Però aquest tema jo crec que és un tema tan
cabdal que hem de ser capaços, entre tots, perquè el PSOE
tornarà governar un dia en aquesta comunitat i no li interessa
una crispació respecte de com s’ha de protegir, més, estic
convençut que no li interessa, més, sé què pensa gent del seu
partit en aquest sentit i gent important. Vostè sap que jo tenc
bons amics dins el seu partit, i ho hem parlat i que no estaria bé

que realment fos per consens? Doncs, cadascú farà el que hagi
de fer, jo no he de convèncer ningú, però crec que intentar-ho
no serà dolent.
I la veritat és que vostè sap que el 90% del que eren el parc
de la Serra de Llevant i de Cala d’Hort, sap que és ANEI, ho
sap, és àrea natural d’especial interès. No ens preocupem tant,
no espantem la gent, faran una urbanització, no, tranquils, no.
El greu seria que nosaltres d’aquí al mes de setembre, que són
els vuit mesos de termini que ens hem donat, no tenguem una
proposta, perquè tal vegada a altres llocs, que clar, un mira
només aquests dos llocs, a altres llocs podem fer coses. Jo crec
que no és una qüestió que s’hagi d’apuntar la medalla el Partit
Popular, ens la podríem apuntar més d’un; estic convençut que
el PSM anirà per aquí, perquè conec el Partit Socialista
Mallorquí, i crec que a vostès també els hauria d’interessar.
No crec que sigui comparable el tema autopistes amb aquest
tema, en tot cas, el Partit Popular no fa autopistes, ho dic per si
qualcú està amb aquest disc, ni fa desdoblaments, fa autovies,
ho dic perquè quedi clar. Les autopistes consumeixen un 30%
més del territori que les autovies. I en tot cas, en aquest tema hi
ha, sí que està mes reglamentat; és ver, a ningú li agrada que li
passi una autopista, a mi no m’agrada tenir una zona humida
dins ca meva, però li tenc, què vol que li faci, i el veïnat té un
hotel, i qui té part són tres partits polítics que no són del meu,
i jo tenc zona humida i bé, doncs en tenc i no passa res, i li parl
seriosament ara en el que li dic. Amb la qual cosa, tot és bastant
més relatiu.
El tema dels convenis heretats, miri, jo puc no tocar això de
Menorca, però el que estic convençut que no té és Eivissa ni
Mallorca un conveni perquè el consell insular compri finques
o compri terrenys al preu que vulgui i jo hagi de pagar sense dir
res. Jo, me pareix molt bé que el Consell Insular de Menorca ho
segueixi fent, però jo trob que s’ha de revisar en el sentit que
puguem dir, sí, això és un preu que és el que funciona
actualment. No, aquí la directora general de Biodiversitat, la Sra.
Joana Xamena, i el director gerent d’IBANAT, el Sr. Antoni
López, el que han de fer és tramitar el pagament, factura, tant a
pagar. No ho veig massa clar; que complirem el compromís?
Clar que sí, però lògicament, a més, estic convençut que la
presidenta de Menorca m’entendrà perfectament, perquè si no,
s’imaginen que jo actuï igual cap a Menorca, no ho consentiran
els ciutadans i ciutadanes de Menorca, i jo tampoc no ho
voldria, ni ho faré. Perquè hi ha moltes coses, queden quatre
anys, s’imaginen la quantitat de coses que hem de fer, bé, jo ja
els he dit en depuració el que feim a cadascuna de les illes.
I acab amb una qüestió, que és el tema, ens ho havíem
deixat, me pens que li he contestat abans, maldament hagi
reincidit, jo li he contestat al seu, no és així? Però volia dir
qualque cosa més respecte del 443B, li pareix bé, president? Per
aclarir el programa 143B.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, però, si no li importa, Sr. Conseller, anomeni l’alt càrrec
que intervendrà, a efectes del diari de sessions.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Perfecte, no, si li pareix bé al president, seria el director
general de Qualitat Ambiental i Litoral per poder aclarir aquelles
partides que volia un poquet explicades del programa 443B.
EL SR. PRESIDENT:
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Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, me
queden dues qüestions. Respecte al programa 443D, que també
m’ha passat el director general d’Educació Ambiental, que
vostè en aquest cas me demanava a què anaven també
destinats aquests temes; van destinats a manteniment de l’aula
mòbil i de l’aula de la mar, amb programes i recursos humans.
També a noves instalAlacions a l’Escola de Natural de Binifaldó,
i també subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a
activitats lògicament ambientals en el tema de medi ambient.

Molt bé, idò, té la paraula.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE QUALITAT
AMBIENTAL I LITORAL (Ventura Blach i Amengual):
Gràcies, Sr. Conseller, Sr. President, Sra. Diputada. Me
pareix que vostè es referia, perquè ha dit tants de números que
al final per agafar la partida ha estat difícil, però crec que es
referia al tema del servei de qualitat ambiental, quan parlava del
projecte d’inversió de sostenibilitat. Jo li explicaré, sí que hem
pujat la partida, supòs que vostè estarà contenta, perquè hem
p ujat la partida, però li explicaré per què l’hem pujada. Vull dir
que aquí hi ha tot el tema de l’Agenda Local 21, que fem feina
amb ajuntaments, i el que hem procurat, des de la conselleria,
des que nosaltres hem arribat, és que la majoria d’ajuntaments
s’apuntin a aquests projectes, ajuntaments d’aquí de Mallorca,
ajuntaments de Menorca, ajuntaments d’Eivissa, o fem a través
de convenis a Eivissa i a Menorca, i aquí a Mallorca ho feim
directament i a través també del Consell Insular de Mallorca.
Evidentment, si hi ha d’haver més municipis, i nosaltres
volem que hi hagi més municipis que participin i que practiquin
aquesta gestió mediambiental, creim que evidentment havíem
de pujar els pressuposts. A part d’això, també tenim un
augment de pressupost a la partida del que és la conscienciació
i la promoció del que és la sostenibilitat a través de la
Conselleria de Medi Ambient amb la transversal de la resta de
conselleries del Govern.
I amb això ens hem trobat tants de llibres i hem pensat què
hem de fer amb aquests llibres? El que hem de fer amb aquests
llibres és començar a fer feina i dur aquests llibres i dur els
nostres programes a la gent; començar per la gent de la nostra
ciutat, començant per la gent dels nostres pobles, i també
intentar vendre, perquè crec que vostè també deu creure amb
el binomi turisme-medi ambient, i per tant nosaltres hi creim
moltíssim en aquest tema, intentar que tota aquella gent que ve
de l’exterior dels nostres mercats importants, com són els
anglesos i com són els alemanys i altres mercats, sàpiguen el
que nosaltres feim tant en aigua, com en el tema de depuració,
etcètera. I per aquí ve aquest augment d’aquesta partida en
aquest tema de qualitat ambiental.
Sra. Diputada, moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, idò, acabi la seva exposició, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

I després hi ha una part important aquí del LIFE Posidònia,
que també té la direcció general d’Educació Ambiental i
Protecció d’Espècies i Caça. És a dir, era una de les mesures
més petites, però important també, que tenia a veure amb la
divulgació a través d’un cont e, que hem respectat quina era
l’estructura del que volia fer, d’un conte del que representa la
preservació de les pedreres de posidònia que hi ha dins el
projecte LIFE, això sempre i quan ens aprovin, perquè si no ens
aproven aquí ens sobraran uns doblers i uns altres que haurem
de tornar a Europa, que són més d’1 milió d’euros.
I només una darrera qüestió, oferir-los el consens aquest
que nosaltres volem per al tema dels parcs. I respecte del
pressupost, els pressuposts reflecteixen les voluntats
polítiques, efectivament, però la voluntat política d’aquest
govern és un esforç; anem directament a la secció 15, ja no
parlem de les empreses públiques, que és molt més el que feim,
però si vostè la voluntat política reflecteix que si vostè mira la
partida de ports a la Conselleria d’Obres Públiques, trobarà
5.440.000 euros que invertiran, com a mínim, a ports, a la
conselleria. Lògicament, si vostè i els números que jo he donat
en tot moment, són reals, si vostè als 96 que hi havia l’any
passat, els resta els 5.440.000 euros veurà que nosaltres no hem
baixat un sol euro, ni un sol euro. Clar, si un ho mira sense
pensar, i per això jo no ho he volgut explicar, perquè pensava
que aquesta lleialtat institucional i política hi era, però bé, ja me
cuidaré aquests dies que quedi claríssim, perquè nosaltres
tenim el mateix pressupost, hem aconseguit tenir el mateix
pressupost a la secció 15. Però bé, no té més importància i
cadascú lògicament fa el seu paper.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Font i Rosselló té la paraula.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Moltíssimes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, com no
podia ser d’una altra manera, agrair-li una altra vegada aquesta
compareixença davant el Parlament, ens està ben acostumant en
aquest Parlament, no només per la freqüència de les
compareixences del conseller de Medi Ambient a aquesta
cambra, sinó també per la qualitat expositiva del Sr. Font.
També agrair al seu equip de govern, una vegada més, la seva
presència aquí.
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I bàsicament jo el que voldria destacar per part del Partit
Popular és una idea que jo consider que és rellevant i que
discorre pràcticament a tots els pressuposts, dins la línia
programàtica que ens ha exposat el conseller, que és que de
qualque manera aquí, en aquesta comunitat autònoma, per
primera vegada hi ha un govern que es planteja el tema de medi
ambient sense complexos, però al mateix temps, des d’una
òptica del diàleg, del consens, de la negociació, de la persuasió
i no de la pura imposició, amb un respecte escrupolós cap a una
institució sagrada, almanco per als lliberals i conservadors, com
és la propietat privada.
Per altra banda, voldria fer una sèrie de comentaris,
evidentment, com no podia ser d’una altra manera, i abans
d’entrar als comentaris, només anunciar-li que evidentment
comptarà amb el vot favorable dels 30 diputats del Partit
Popular per tirar endavant aquests pressuposts, com
evidentment no podia ser d’una altra manera. I li voldria fer una
sèrie de comentaris quant a la línia programàtica d’aquests
pressuposts.
Per una banda, valoram molt positivament que en recursos
hídrics s’afrontin una sèrie de problemes estructurals, com
puguin ser aquestes fugides d’aigua de les xarxes de distribució
i que també s’hagi donat una solució raonable al tema de la
perforació dels pous. Així com també que, de qualque manera,
se segueixi, fins i tot es potenciï el que és el manteniment de
torrents i de depuració.
També valoram molt positivament aquests programes
d’educació mediambiental i sobretot posar en marxa, ja d’una
vegada, mesures d’aquest pla estratègic d’educació
mediambiental que es va desplegar a l’anterior legislatura.
Aquesta línia de pedagogia activa de la qual ens ha parlat el Sr.
Conseller i que, de qualque manera, també es concretarà amb
dues infraestructures tan importants com l’Escola de Natura de
Binifaldó i l’aula mòbil de la mar.
També ens congratulam d’aquest programa de protecció de
les especies el qual ha explicat anteriorment.
També felicitar-nos per aquesta excelAlent tasca en matèria
d’incendis que du a terme el conseller, així com evidentment la
partida pressup ostària que té de qualque manera abonada en
aquests pressuposts.
T ambé valoram molt bé el que són els convenis amb
propietats privades en el que significa gestió forestal, comptant
sempre amb el suggeriment, amb la idea, amb el consens amb
els propietaris de les finques.
De qualque manera també valoram molt bé el que són les
partides pressupostàries destinades a les àrees recreatives.
Quant a litoral, la posada en marxa del Pla integral de neteja
del litoral, crec que ha de ser una realitat, i per això, també des
del nostre grup, li donarem tot el nostre suport; així com el
control i la neteja de la cura de les aigües.

Un altre aspecte important és la restauració de pedreres i
espais degradats, com puguin ser els dos projectes de la Penya
de l’Indi a Menorca i de l’Ermita de Manacor.
I ja per acabar i per ser breu, bàsicament dir que nosaltres
consideram que això són uns pressuposts pragmàtics i
possibilistes que responen realment a la necessitat que té la
gent, és a dir, el medi ambient hauria de deixar de ser un fetitxe
ideològic en mans d’uns senyors que fins ara, de qualque
manera, ho han patrimonialitzat, sinó que el medi ambient sigui
cosa de tots i que respongui a les vertaderes necessitats del
poble i fer possible el que el Sr. Conseller deia a la seva
introducció, d’aquesta exposició que ha fet, que és reconduir
el medi ambient per camins de rigor conceptual i d’eficàcia en
la gestió.
Vostè, Sr. Font, pot estar ben orgullós, perquè nosaltres
creim que ha fet més amb 120 dies que els ecologistes per se
havien fet en quatre anys, i per això en pot estar ben orgullós,
tant vostè com el seu equip.
Per la nostra banda, moltes gràcies. Res més.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Portaveu, no, jo crec que els ecologistes també varen fer coses
ben fetes, una altra cosa és que, li agraesc la confiança, com no
podia ser d’altra manera; el que passa és que moltes jo crec
que, ja que m’ho ha brindat així, a moltes aquests quatre anys
ha faltat decisió, és a dir, no tan sols creure-ho des d’allò
virtual sinó també des de la realitat. Però li garantesc que no el
decebrem en aquest sentit.
Jo només, si li pareix, ja que coincidim en general amb les
coses, me centraria en dues qüestions que tal vegada no hem
acabat d’explicar del tot i tal vegada podrien quedar més ben
explicades, i molt ràpid, Sr. President i senyores i senyors
diputats.
El tema de les mesures del Pla estratègic en educació
ambiental, a part d’aquest tema que parlàvem del tema de l’aula
mòbil i l’aula de la mar i l’Escola de Binifaldó, tenim altres idees
i també hi gastarem doblers, en el tema de sostenibilitat a les
escoles. El que passa és que són coses que volem intentar fer
d’una forma transversal amb la Conselleria d’Educació, per
veure si seríem capaços d’implantar un programa on aquelles
escoles que volguessin accedir a Balears, poguessin
aconseguir el distintiu que pogués fer que allà es poden
mesures en pràctica d’ambientalització, de sostenibilitat allà
dins. Seria un programa que s’hauria de desenvolupar durant
dos anys, si aconseguissis aquests dos anys passar aquesta
avaluació i el tenguessis dins el teu, què es diu, programa
curricular? Sí, programa curricular, ho he dit bé, i passant
l’avaluació aconseguirien aquesta distinció. I després cada any

ja passaria un control només d’anar sostenint aquest tema, amb
la qual cosa tu podria ajudar amb una sèrie d’euros a l’any i
després a fer altres activitats que poguessin fer. Idees n’hi ha.
I una altra qüestió, el tema de les pedreres, el tema de la
recuperació de pedreres. És a dir, sense fer massa comèdia,
lògicament passam a recuperar dues pedreres. I en aquest tema
jo voldria dir, aquí davant la comissió i davant també els
diputats i diputades d’Eivissa i Formentera, que així com
aquestes dues que tenim inicialment, una és a Menorca i l’altra
és a Mallorca, és evident que la pròxima que puguem fer, si
aconseguim per a això doblers exteriors, que estam lluitant, ens
agradaria també poder fer-ne una, per al 2004, a Eivissa. I si no
és possible el 2004, serà el 2005, que també recuperarem una
pedrera a Eivissa. N’hi ha moltes, a Balears n’hi ha moltes per
recuperar i la nostra feina és aquesta amb els doblers que tenim
ser un poc per tot.
Sr. President, moltíssimes gràcies, gràcies Sr. Portaveu,
gràcies senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies. Abans d’aixecar la sessió, voldria fer notar
a les senyores i als senyors diputats que els serveis de la
cambra ja han repartit els Diaris de Sessions de les dues
compareixences d’aquest matí i, per tant, m’agradaria, en nom
de la comissió, agrair als serveis de la cambra l’esforç que han
fet perquè els diputats puguin tenir el més prest possible els
Diaris de Sessions de les compareixences, i felicitar-los per la
bona feina feta.
I per tant, abans d’aixecar aquesta compareixença, només
me queda agrair la compareixença del Sr. Conseller i de tots els
alts càrrecs que l’han acompanyat. I no havent-hi més
assumptes, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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