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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió

de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació

dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005. En primer lloc deman si hi ha

substitucions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Assumpta Vinent substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Na Margalida crec que

substitueix. Tu substitueixes?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

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 2005 (RGE núm. 6829/04).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de

Medi Ambient, Jaume Font i Barceló, per tal d’explicar els

pressuposts de la seva conselleria. El Sr. Conseller ve

acompanyat dels següents alts càrrecs: Miquel Ramis

d’Ayreflor, secretari general; Joana Xamena, directora general

de Biodiversitat; Ventura Blanch, director general de Qualitat

Ambiental i Litoral; Joan Crespí, director general de Recursos

Hídrics; Antoni Gómez, director general de Caça, Protecció

d’Espècies i Educació Ambient; Miquel Costa, gerent de

l’IBAEN; Bàrbara Mestre, gerent de l’IBASAN; Miquel Sintes,

gerent de l’IBANAT; Gabriel Serra, cap de gabinet; Martí

Ballester, secretari d’IBANAT; Bartomeu Cantallops, secretari

d’IBAEN; Enrique Ramón Bril, secretari de l’IBASAN; i

Cristina Barrios, cap de gabinet de Comunicació. Siguin tots

benvinguts a aquesta sessió.

Té la paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps per

explicar el pressupost de la seva conselleria.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

venim amb tota la ilAlusió per explicar el pressupost de l’any

2005, i com molt bé ha dit el president m’acompanyen tots els

alts càrrecs de la conselleria. 

Durant la meva compareixença davant aquesta mateixa

comissió que va tenir lloc el passat dia 5 de novembre del

2003, ara fa pràcticament un any, vaig tenir l’oportunitat

d’explicar a les seves senyories les línies mestres d’actuació del

nostre departament, posant un especial èmfasi en la seva

traducció en termes pressupostaris, però sobretot subratllant la

necessitat de començar a superar el que vaig definir com a

problemes estructurals de la Conselleria de Medi Ambient, uns

problemes estructurals que era urgent abordar i procurar

resoldre, atès el protagonisme creixent que vaig recordar que

estava assumint tot allò que afecta la problemàtica

mediambiental a la nostra comunitat.

Probablement alguns de vostès també recordaran que en el

decurs de la meva apelAlació a fer front als evidents

desequilibris que en la nostra opinió, i quan encara no feia mig

any del nostre accés al Govern, patia la Conselleria de Medi

Ambient. Vaig expressar la meva opinió, la meva convicció que

aquesta tasca s’havia de dur a terme al marge de perjudicis

ideològics i des del convenciment que la problemàtica

mediambiental d’una societat moderna s’ha de contemplar com

una qüestió d’estat i per tant allunyada de qualsevol temptació

d’utilització partidista.

Ara, un any després d’aquella intervenció, puc confirmar a

les seves senyories que el nostre diagnòstic inicial sobre la

situació real de la Conselleria de Medi Ambient fou

raonablement encertat, com també entenem que fou adequada

la previsió d’actuacions que en aquell moment comunicàrem a

aquesta cambra, actuacions totes elles orientades a palAliar una

clara situació de desequilibri entre els objectius que la

Conselleria de Medi Ambient té plantejats com a fites

innegociables i la seva capacitat financera, estructural i

operativa per aconseguir els esmentats objectius.

Pel que fa a la seva traducció en termes pressupostaris, la

Conselleria de Medi Ambient té previst incrementar enguany

el seu esforç inversor com a fórmula imprescindible per anar

adequant poc a poc el múscul financer de la conselleria a la

pluralitat i varietat de fronts que dia a dia s’obren per a aquest

departament i per a les empreses públiques a ell vinculades, a

mesura que es tanquen de manera decidida els desequilibris

abans esmentats, i fins i tot s’obren nous camins d’actuació fins

ara ignorats o almanco poc explorats. L’increment d’aquests

pressupostos de la Conselleria de Medi Ambient, que enguany

se situen en 95 milions d’euros, és de prop d’un 5,3% en

relació a l’any 2004, uns pressuposts que en el seu moment vull

recordar a aquesta cambra que les xifres de la comunitat

autònoma per al 2004 es varen dissenyar en un escenari de

màxim rigor financer i austeritat pressupostària, ja varen ser

molt ilAlustratius del sòlid compromís que el Govern del Partit

Popular havia decidit assumir en forma de polítiques

mediambientals actives i correctores de desequilibris

insostenibles per a una societat moderna, un compromís

mediambiental que les xifres previstes per enguany pel que fa

a aquesta conselleria avalen i confirmen com a plenament

vigents. 

Pel que fa a l’adscripció de recursos als distints

departaments com a projecció concreta dels objectius polítics

anteriorment fixats, convé fer algunes puntualitzacions que, si

més no, permetran a les seves senyories fer-se una idea bastant

fidel de cap a on dirigeix aquesta casa els seus esforços

pressupostaris.

La Direcció General de Recursos Hídrics és la primera

direcció que tocarem. Els pressupostos per a l’any 2005 pel que
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fa referència a aquesta direcció general contemplen un

increment de l’esforç inversor en matèria de sanejament i

depuració d’aigües amb un total de 55,3 milions d’euros.

L’objectiu últim de la partida assignada és cobrir les necessitats

derivades del manteniment de la xarxa d’estacions de depuració

d’aigües residuals, les EDAR, en coordinació amb les

actuacions previstes per l’empresa pública Institut Balear de

Sanejament IBASAN, que és l’entitat encarregada de satisfer

les necessitats cada dia més notòries que en matèria de

sanejament presenta la nostra comunitat. En aquest sentit es

plantejarà durant l’exercici 2005 la necessitat d’atendre noves

exigències pel que fa referència al manteniment, l’explotació i

la conservació de les estacions depuradores i de les seves

instalAlacions annexes, com a resultat de l’aplicació de la nova

directiva marc europea sobre l’aigua i el Pla hidrològic de les

Illes Balears. 

Dins aquest mateix àmbit vull recordar a les seves senyories

que el present pressupost inclou també el procés de legalització

dels emissaris submarins de les depuradores, un procés delicat

i complex -recordem que el mes de juny del 2003 no hi havia

cap emissari legalitzat- que implicarà una inversió de 0,75

milions d’euros en projectes i obres per un valor d’uns 16

milions d’euros des del 2005 fins al 2008. 

Igualment vull informar aquesta comissió que el proper 31

de març del 2005 conclouen els actuals contractes pel

manteniment, l’explotació i la conservació de la xarxa

d’estacions depuradores, un total de 75 repartides al llarg de les

quatre illes, i de les seves instalAlacions annexes. Per aquest

motiu l’IBASAN està preparant els plecs tècnics que permetin

treure a licitació els corresponents concursos en virtut dels

quals les empreses que en un futur han de garantir el correcte

manteniment i funcionament de les esmentades infraestructures

millorin significativament el servei que fins ara han duit a

terme. En aquest sentit es preveu un increment d’un 48% pel

que fa a la partida pressupostària destinada a aquest capítol, el

que equival a destinar 4,2 milions d’euros més que durant

l’exercici 2004.

Pel que fa a la incorporació d’EDAR a la xarxa de

l’IBASAN per al 2005, a part de les 75 que tenim, està previst

que s’incorporin la de S’Arenal de Llucmajor, la de Cas

Concos i la de Felanitx. Pel que fa al capítol de noves estacions

cal recordar que està prevista la construcció de les noves

depuradores de Cala en Porter i Cala Tarida.

Igualment vull informar a aquesta comissió que actualment

es troben en fase de redacció de projectes o de tramitació de les

autoritzacions corresponents les obres de millora, ampliació o

reforma de les EDAR de Ses Salines, Randa, Puigpunyent,

Sóller, Alaior i Formentera i la instalAlació d’un nou colAlector

a Moscari.

Finalment es mantendrà el compromís d’aquesta conselleria

en el sentit d’avançar cap a una extensió del tractament terciari

de les aigües residuals, en compliment de la legislació vigent,

per tal de destinar l’aigua depurada al rec agrícola, rec de

camps de golf o a la seva tornada al medi natural, com a

fórmula de recarregar els aqüífers. Només com un simple

recordatori, vull insistir en el fet de què tots els projectes de

noves estacions depuradores d’aigües residuals assumits per

l’IBASAN a partir del mes d’agost del 2003, tots tenen

incorporat el tractament terciari, un fet que ens ha permès

incrementar el volum de terciarització d’aigües residuals des de

18,11 milions de metres cúbics del 2003 a 22,15 milions de

metres cúbics actualment, sols en 365 dies i amb una previsió

de 24,85 milions de metres cúbics per a finals del 2005, en

tractament terciari.

Les actuacions vinculades a la gestió i a l’administració del

domini públic hidràulic seran igualment objecte d’atenció

prioritària per part d’aquesta direcció general, en coordinació

amb l’empresa pública Institut Balear de l’Energia (IBAEN),

per tal d’avançar cap a un objectiu que nosaltres entenem com

a irrenunciable: garantir el subministrament d’aigua potable al

conjunt de la societat illenca des de criteris de màxima qualitat

i eficiència en el servei. En aquest sentit, l’IBAEN ha previst,

per a inversions reals en obres de millora de subministraments

urbans d’aigua potable a distints municipis de les illes, sigui

mitjançant consorcis o convenis, un total de 4,6 milions

d’euros.

Pel que fa referència a projectes compartits amb altres

administracions públiques, vull també informar a aquesta

comissió que les negociacions amb el Ministeri de Medi

Ambient, a fi d’assegurar que les inversions estatals promeses

i compromeses en matèria de construcció de les plantes

dessaladores d’aigua marina a Santa Eulàlia, Ciutadella,

Andratx i Alcúdia, no es perdin dins el limbo pressupostari del

Govern central, continuaran sent objecte d’una atenció

prioritària en l’agenda d’aquest conseller. Estam parlant d’una

inversió d’uns 200 milions d’euros; més de 25 milions en

concepte d’interconnexions a Mallorca, Eivissa i Formentera.

Des de la conselleria no pensam cansar-nos de repetir que

val més assumir el cost d’una dessaladora que la salinització

d’un aqüífer. D’aquí que s’apreciï un augment del consum

d’aigua dessalada i enguany s’hagi disminuït en un 31%, amb

1.251.000 metres cúbics l’extracció d’aigua de Sa Marineta.

Finalment, mantindrem una actuació decidida en tots

aquells projectes destinats a l’execució i la gestió de les obres

d’infraestructura previstes tan en el Pla Hidrològic de les Illes

Balears com a distint nivell en altres programes finançats amb

fons estatals o europeus, com per exemple les obres de l’artèria

Llubí-Badia d’Alcúdia-Pla de Mallorca o el projecte

d’aprofitament dels recursos hidràulics de la Serra de

Tramuntana, a més de les interconnexions d’Eivissa,

Formentera i Mallorca, contemplades en l’Annex II del Pla

Hidrològic Nacional.

Però sens dubte un dels projectes qualitativament i

quantitativa més ambiciós d’aquesta direcció general per al

2005 és la creació de l’Agència Balear d’Aigua, a partir d’una

fusió operativa i estructural d’IBAEN i IBASAN, per tal

d’unificar la gestió integral de tot el cicle d’aigua. Un tema que

ha estat un somni de tots els governs que han passat per aquests

Parlament, de tots. El projecte suposarà un gran avanç en el

tractament d’un recurs..., perdoni que m’aturi, dic un somni

perquè ningú ho ha aconseguit. Suposarà un gran avanç en el

tractament d’un recurs escàs com l’aigua, que precisament a

causa de la seva escassesa necessita d’una optimització de la

seva gestió i una visió integral de la demana. L’Agència Balear
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d’Aigua comptarà amb un pressupost inicial de 112.453 euros

i serà plenament operativa dins el primer semestre de l’any

2005.

Per acabar, vull insistir en la nostra voluntat de seguir

actuant de manera molt directe en la neteja i conservació de la

xarxa hidrològica de les Illes Balears, els nostres torrents,

mitjançant unes actuacions que suposaran una inversió global

d’1,9 milions d’euros. Recordem en aquest sentit que durant

l’exercici passat la Direcció General de Recursos Hídrics va

invertir un total de prop d’1.800.000 euros en aquesta partida,

una inversió que va suposar un increment d’un 140% en relació

al 2003 i que, a la pràctica, va representar tot un punt d’inflexió

pel que fa a les actuacions de l’administració en un àmbit, els

torrents, que mereix tota l’atenció dels poders públics. Si

realment es volen evitar els efectes potencialment molt

perillosos, que es poden derivar del fet de tenir una xarxa de

torrents bruta o en mal estat de conservació.

Pel que fa a projectes concrets, L’IBAEN continuarà la seva

tasca de conservació i millora dels llits fluvials amb una partida

de 16 milions d’euros. Entre d’altres cal destacar la unió del

torrent de Manacor, el torrent de Sa Vileta a Palma, l’inici del

torrent Gros a Palma, a més del torrent de Sa Llavanera a l’illa

d’Eivissa. Igualment la conselleria continuarà amb la

descontaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa. La

inversió feta fins ara ja arriba a més d’1.260.000 euros i no

pensam moure’ns d’allà fins haver complert el compromís de

la descontaminació. Segur que aquest 1.260.000 encara es

veurà incrementat. Anunciar-los també que el jutge que du

aquest tema a Eivissa ha fet complir..., ha ordenat la provisió

de fons a l’empresa de la benzinera ja per 1.100.000 d’euros.

El Govern ja du invertits allà, o s’estan invertint 1.260.000. La

veritat és que també estam contents perquè el jutge ja ha fet

provisionar 1.100.000 i esperem que es puguin augmentar

aquestes previsions que hagi d’aportar l’empresa que és la

responsable de la gestió de la benzinera.

Per acabar l’apartat de recursos hídrics, recordar que el

Govern de les Illes Balears vol complir amb la modificació i

actualització del Pla Hidrològic Nacional prevista per a l’any

2006. El Pla Hidrològic de les Illes Balears, ara ja volia canviar

el Pla Hidrològic de la ministra Narbona. I dir-los en aquest

sentit, perquè no són paraules buides, en el fet de poder complir

en la revisió del pla hi ha 3 assistències tècniques que fan

distintes funcions d’un total de 805.000 euros que vàrem

començar l’any passat, venen de pressupost del 2004, continuen

el 2005. L’any passat varen ser 49.000 euros el que es va

invertir i enguany seran 805.000 i aquí hi ha cartografia LIDAR

per zones inundables, control de qualitat de cartografia LIDAR,

delimitació de zones inundables del torrent Gros i Barberà,

delimitació de la zona inundable del torrent de Sant Miquel,

delimitació de la zona inundable del torrent de Campos.

Elaboració de la tipologia dels torrents de Balears, establint les

condicions de referència i construcció. Determinació de perfils

d’uns i (...) de torrents. Programa de motorització, sediment i

parametrització de trams de torrents. Edició de mapes de

torrents en cartografia. Pla de defensa contra la vinguda

d’aigües de Balears. Estudi de vegetació. Sistema d’informació

geogràfica i catàleg de llits públics, fase I. És a dir, totes les

coses que necessitam perquè a finals del 2006 puguem complir

en allò que és el Pla Hidrològic de les Illes Balears i que és la

seva revisió. Això seria tot el que fa referència a aquesta

direcció general.

Allò que fa referència a la Direcció General de Caça,

Protecció d’Espècies i Educació Ambiental. la Direcció

General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental

compta amb un pressupost per a l’exercici 2005 de 3.517.986

euros, el que suposa un increment en relació a l’exercici

anterior d’un 25%. Aquest increment reflecteix la voluntat

política d’aquesta conselleria pel que fa a avançar en temes

com la conservació i la protecció d’espècies, l’educació

ambiental i la gestió sostenible de la caça.

Aquest increment permetrà: primer de tot en matèria de

protecció d’espècies. Incrementar la dotació econòmica del

centre de recuperació de fauna salvatge (COFIB). Amb aquest

increment reforçarem les actuacions d’aquest centre, que

enguany, a data de finals del passat mes d’octubre ja ha recollit

més 1.400 exemplars de fauna autòctona i quasi 300 animals

exòtics, la qual cosa suposa un increment de quasi un 40%

respecte la mitjana dels dos anys anteriors. Durant l’estiu

l’equip del COFIB ha hagut de recórrer més de 15.000

quilòmetres per recollir fauna a les Illes Balears.

Segona qüestió, la posada en marxa d’un programa

d’eliminació de l’excés de població de cabres salvatges a la

Serra de Tramuntana i a la Serra d’Artà, tan a les finques

públiques com a les privades que ho solAlicitin. En aquest

moment la gestió de l’espècia ha de donar resposta a la

necessitat de reconduir la població a un nivell demogràfic

adient, en funció de la capacitat de càrrega del medi i promoure

la colAlaboració de les institucions, propietaris i pagesos a fi

d’aconseguir resultats positius en un termini raonable. Dir que

aquest programa el desenvolupam des de la direcció general i

també de la mà del Consell Insular de Mallorca amb el seu

conseller, el Sr. Miquel Àngel Borràs i fa poques setmanes

vàrem poder presentar amb la Presidenta del Consell de

Mallorca tota aquesta iniciativa.

3. Seguiment de les colònies de virot i vigilància de la

reserva marina de s’Espardell amb la càmera de videovigilància

instalAlada a tal efecte.

4. L’inici d’un programa de cria en captivitat del milà al

centre de recuperació de fauna. Com vostès saben, aquesta

espècia es troba en un seriós perill d’extinció a les nostres illes.

5. La signatura d’un conveni amb les autoritats de l’illa de

Malta, per tal de colAlaborar en la reintroducció del falcó

peregrí en aquella illa.

6. S’iniciaran els estudis i els contactes adients a fi d’iniciar

un programa de la reintroducció, o bé, vull que quedi clar, de

la colAlaboració amb el tema del vellmarí de les nostres aigües.

7. Es desenvoluparà el Catàleg Balear d’Espècies

Amenaçades, que en aquest moment es troba en fase de

tramitació jurídica i serà aprovat d’aquí algunes setmanes. Es

continuarà també amb l’elaboració del bioatles, una base de

dades de distribució de totes les espècies silvestres i en especial

les protegides, que ha de ser molt útil per la planificació i els

estudis d’impacte ambiental. A més, continuarem els plans i
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programes ja iniciats, conservació i protecció d’arbres

singulars, anellament i marcatge d’aus silvestres, reintroducció

de la fotja banyuda i també aïllament d’esteses elèctriques,

control d’espècies invasores, exòtiques, aplicació dels projectes

de recuperació i protecció ja existents, entre d’altres.

Un segon apartat d’aquesta direcció general, en matèria

d’educació ambiental. Reforçarem el programa de centres

ecoambientals posat en marxa recentment per part d’aquesta

conselleria en colAlaboració amb la Conselleria d’Educació i

Cultura. Aquest programa vol proporcionar als centres

educatius les eines i la formació mediambiental necessàries per

desenvolupar projectes d’ambientalització dels centres. És a

dir, incorporar millores ambientals tan en el currículum com a

la gestió del centre. S’ha de dir que aquest programa, a pesar

del poc temps que fa que s’ha posat en marxa, ha tengut ja molt

d’èxit. De fet, ja s’han inscrit fins avui 64 centres i per intentar

donar resposta a les peticions actuals que s’estan produint,

obrim un termini extraordinari d’inscripció que acabarà el

proper dia 31 de desembre.

Apostam igualment per la creació d’un centre d’informació

i documentació ambiental, a fi de poder informar i assessorar

sobre tot tipus de temes mediambientals. Aquest centre de

documentació tendrà una sèrie de serveis, com per exemple

consulta en sala, préstec, pàgina web, inserció en xarxes de

centres de documentació, servei d’obtenció de documents,

etcètera.

A més, continuarem donant suport al màster Càtedra

Unesco/Sa Nostra per a la gestió empresarial i el medi ambient;

les accions de suport de l’Observatori de Bones Pràctiques

Ambientals de PIME; les visites a l’aula de la mar, la mòbil

d’educació ambiental que enguany ha estat totalment renovada,

les visites guiades als espais naturals protegits i d’altres. Totes

aquestes accions estan incloses en el marc d’acció de

l’estratègia balear d’educació ambiental que va aprovar el

Govern anterior.

He de dir també que tot el referent a aquesta direcció

general relacionat amb el projecte Life Posidònia, d’aquesta

direcció general concreta, la de Caça, Protecció d’Espècies i

Educació Ambiental, s’ha executat. S’ha publicat el llibre el

Tresor de Posidó; edició de fulletons divulgatius sobre la

posidònia en castellà, català, anglès i alemany; realització d’un

vídeo de praderies i s’està acabant el muntatge de les 3

exposicions permanents sobre posidònia que tenia Life i que

havia de ser a Mallorca, Menorca i Formentera.

L’altra apartat és en matèria de caça. Es complementarà el

marc normatiu iniciat aquest any. Es presentarà en el Parlament

una nova Llei balear de caça i pesca fluvial, l’esborrany del

qual ja està redactat; es regularan la concessió de noves

llicències mitjançant la implementació de l’examen del

caçador; es promourà la formació tècnica d’aquest colAlectiu i

s’aprovarà un decret de regulació de les poblacions i promoció

de l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge.

Per una altra part, s’incrementarà la vigilància mitjançant la

creació d’un cos d’auxiliars federatius dels agents de medi

ambient, previ acord amb la Federació Balear de Caça, a més

de reduir en un 75% les matrícules dels vedats i dels camps

d’ensinistrament de cans, on cacen societats federades de

caçadors.

Igualment continuarem amb les iniciatives posades en

marxa durant aquest any: vedats socials, lluita contra el verí,

que ha donat aquest any un resultat molt positiu ja que no s’ha

detectat cap ilAlegalitat en aquest sentit. Conveni amb la

Federació Balear de Caça, foment de la bona caça en el sentit

de no caçar més del que permet el territori, perseguint

l’equilibri que la bona gestió cinegètica ens imposa a tots.

Després d’aquestes dues direccions generals passaria a la

Direcció General de Biodiversitat i allò que fa referència a

l’Institut Balear de la Natura (IBANAT). Sens dubte, la

principal aportació que dins l’àmbit d’actuació d’aquesta

direcció general durà a terme la Conselleria de Medi Ambient

durant l’exercici 2005, serà la continuïtat de les seves

polítiques actives orientades a la protecció del nostre patrimoni

natural. I el pressupost d’aquesta direcció general per

aconseguir aquest objectiu és de 21.636.000 euros.

Especialment significativa és la tasca que duim a terme en

matèria de protecció d’espais naturals, en aplicació de les

directrius de la Xarxa Natura 2000, els únics que la Comissió

Europea reconeix. En aquest sentit convé recordar que hem

passat d’un 17,87% de superfície protegida, segons aquests

criteris de protecció de l’any 2003, fins el 21,45% actual, un fet

bastant indicatiu de cap a on avança la política proteccionista

d’aquesta conselleria. De fet, i pel que fa a hectàrees protegides

el salt quantitatiu és igualment molt important: de les 92.617

hectàrees de l’any 2000 a les 111.168 de l’actualitat, el que

suposa més de 180 milions de metres quadrats. En termes

absoluts podem afirmar que en el decurs d’un sol any la

superfície protegida, segons criteris de la Xarxa Natura 2000,

s’ha incrementat en un 3,60%.

Pel que fa a la resta d’objectius prioritaris de la direcció

general per al 2005, els podem resumir en els següents: primer

de tot, l’aplicació de la Llei de Conservació d’Espais de

Rellevància Ambiental, la LECO. Creació efectiva d’un nou

organisme autònom per a la gestió dels espais protegits de les

Illes Balears. Tercer, la redacció del Pla forestal de les Illes

Balears. Quart, la lluita contra el foc i Pla de conscienciació

ciutadana per a la preservació del nostre patrimoni forestal. I

cinquè, la gestió del patrimoni forestal.

En el cas primer, l’aplicació de la  Llei de Conservació

d’Espais de Rellevància Ambiental, la LECO, suposa l’entrada

en vigor d’una norma per donar compliment a una de les

nostres prioritats programàtiques, com és tancar el debat sobre

protecció a partir de la conjunció de dos elements essencials:

el respecte màxim als criteris de protecció, en funció dels seus

valors ecològics, naturals i paisatgístics i la involucració

harmònica dels propietaris de les finques en els objectius de

protecció dels seus propis terrenys afectats, a partir de

l’aplicació de fórmules de coparticipació en la gestió i en els

mecanismes de presa de decisions de l’espai en qüestió.

Actualment s’han realitzat 27 reunions amb distints

colAlectius per tal d’aconseguir una participació activa, una

ampla divulgació dels principis bàsics que contemplarà la

LECO. També en aquest moment s’ha rebut un centenar de
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suggeriments per tenir en compte a l’hora de la redacció

definitiva de l’esmentada norma.

Arrel de l’aplicació de la nova llei es potenciarà la redacció

dels preceptius instruments de planificació i gestió dels espais

naturals protegits, PORN, PRUG i normes de gestió, enteses

com les eines normatives estables que regularan els potencials

usos d’aquests espais; usos que hauran de ser compatibles amb

els objectius de protecció i conservació aplicables a cadascun

d’aquests espais. En aquest apartat s’ha previst una partida de

758.000 euros.

Igualment amb aquest pressupost es configuren noves

partides per poder disposar d’una nova línia d’ajudes per

signatures de convenis de gestió per a la conservació. Aquesta

nova iniciativa ens permetrà establir una major colAlaboració

entre la propietat i l’administració, inspirada en la nova

filosofia de la LECO. Les partides assignades en aquest

concepte sumen 1.512.966 euros, el que suposa un increment

respecte del 2004 d’un 24,72%.

En relació a la conservació i gestió de la Xarxa Natura

2000, apuntar que actualment ja s’ha constituït el Comitè per a

l’avaluació dels plans i projectes que afecten a la citada xarxa.

El pròxim any pressupostari es contempla una línia de despeses

en inversions de caràcter immaterial per a l’elaboració de plans

de gestió de LIC i ZEPA de la comunitat de les Illes Balears,

dotada amb 115.000 euros. Nosaltres no tan sols feim taques,

sinó que passam a gestionar les taques que feim damunt un

plànol.

Per altra part durant l’exercici vinent es crearà formalment

l’ens autònom per a la gestió dels espais naturals protegits, que

serà l’encarregat de gestionar els parcs i altres figures de

protecció a l’empara de la Llei 4/89 i de la LECO. Amb la

creació d’aquest ens autònom, ja contemplada a la llei

d’acompanyament del 2003, de 23 de desembre, es pretén dotar

d’una major operativitat i capacitat d’organització en la gestió

dels espais naturals protegits de les Illes Balears, fins ara

gestionats de manera conjunta per la Direcció General de

Biodiversitat i per l’IBANAT.

Durant l’any 2005 la Direcció General de Biodiversitat

desenvoluparà el Pla forestal de les Illes Balears, en virtut del

qual el Govern podrà definir els seus objectius dintre d’aquest

àmbit per als pròxims 10 anys. Per a la redacció d’aquest pla la

direcció general té previst destinar-hi diferents partides

pressupostàries, que totes juntes sumen 260.000 euros.

Respecte la gestió forestal, és la nostra voluntat seguir

prioritzant la lluita contra els incendis en tots els seus aspectes,

des del reforçament del dispositiu de vigilància i d’extinció, a

la potenciació de les tasques preventives que permetin

aconseguir la reducció, tan del nombre d’hectàrees cremades

com del nombre d’incendis. El pressupost per a la vigilància i

extinció dels incendis forestals per al proper any és de 2,5

milions d’euros per part de la Direcció General de Biodiversitat

i de 3.450.000 euros per part de l’IBANAT. Sumen un total de

5.986.425 euros.

Per altra banda pel que fa referència a la gestió forestal,

s’actuarà en tot allò que faci referència a l’estudi i recuperació

d’àrees cremades, a més d’impulsar la planificació contra

l’erosió del sòl, la gestió forestal dels nostres boscos i la lluita

contra les plagues. Tot això encaminat a una actuació vinculada

a l’aprofitament sostenible dels recursos de les masses forestals

de la nostra comunitat. Per aconseguir aquest objectiu es

realitzarà una inversió d’1.039.000 euros per part de la direcció

general i 2.589.000 per part d’IBANAT.

Precisament pel que fa referència a l’IBANAT, el seu

pressupost global previst per a l’exercici 2005 és d’11.671.293

euros, tal xifra suposa un increment d’un 27% en relació a l’any

2003. És important ressenyar l’increment en relació a anys

anteriors de la dotació del capítol 1, un increment que a

l’exercici del 2005 reflectirà aquest increment i suposa un

esforç pressupostari de 5.700.000 euros. Aquest augment

representa, en relació amb l’any 2003, una pujada de

3.931.000, un increment del 221%. Però entenem que aquesta

partida és absolutament bàsica per donar estabilitat a la

plantilla de personal de l’IBANAT.

Aquí faig una petita aturada perquè vostès coneixen

perfectament que aquest conseller que els ralla, els parla o els

xerra va aturar unes oposicions; va aturar unes oposicions

perquè no hi havia doblers assignats per pagar la gent que havia

de treure les oposicions, i els doblers eren al capítol 6, a

inversió, i els doblers els hem passat a capítol 1, perquè els

doblers per pagar personal es posen a capítol 1. I així es poden

convocar les oposicions i així es pot donar estabilitat a les

dones i homes que volen fer feina a l’administració pública; i

el que feim és corregir un error molt greu.

Quant a la gestió de l’IBANAT pròpiament dita, hem

d’apuntar que són tres els seus pilars d’actuació fonamentals:

en primer lloc, l’àrea de gestió dels espais naturals protegits;

àrees recreatives i educació ambiental, dins les quals s’ha

d’incloure acabar la reconstrucció de les cases de Can Marroig

a Formentera, amb l’execució de la fase tercera del projecte, a

més de la finalització del pla d’inversions de les àrees

recreatives; regular l’ús recreatiu dels espais naturals protegits

i potenciar les activitats educatives mitjançant la creació

d’itineraris ambientals. En relació amb aquest darrer apartat es

contempla una inversió total de 3.345.616 euros.

En relació amb l’àrea de gestió forestal, hem de destacar

l’execució dels plans de defensa contra incendis forestals, sense

oblidar el treball de millora de determinades masses forestals

afectades per plagues i temporals. El manteniment de les

repoblacions forestals existents i un disseny de nous plans de

repoblació forestal, així com la millora i gestió del viver de

planta autòctona de Menut. La dotació pressupostària d’aquesta

àrea és de 2.589.000 euros.

Pel que fa referència a l’àrea de vigilància i extinció

d’incendis, vull recordar que tradicional la incidència dels

incendis forestals ha afectat de manera notable el patrimoni

forestal de les nostres illes. En aquest darrer any ha minvat la

superfície global afectada pel foc, mentre que paradoxalment

no ha disminuït el nombre d’incendis. En aquest sentit i com jo

he dit abans, des d’IBANAT es potenciarà durant l’any que ve

la campanya de vigilància i extinció d’incendis forestals,

mitjançant una inversió per aquest concepte, que forma part
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d’aquells que els he dit de 5.900.000, que per a IBANAT

només és de 3.450.000 euros.

I passant a la quarta direcció general, que és la Direcció

General de Qualitat Ambiental i Litoral, és una satisfacció per

a aquest conseller que els parla recordar que una de les

actuacions que ara fa un any difoníem com a prioritàries per a

aquesta direcció general, ha assolit de manera altament

satisfactòria els seus objectius, em referesc al Pla de qualitat

d’aigües de bany, en virtut del qual la Conselleria de Medi

Ambient ha pogut concretar per la via dels fets el seu

compromís a contribuir a la neteja del litoral illenc i a la

preservació de la qualitat de les seves aigües. El resultat de

recollida per illes, a Mallorca han estat 138.468 quilos; a

Menorca 49.432 quilos; a Eivissa, 29.335 quilos i a

Formentera, cent, perdó, 13.211 quilos; un total de 231.305

quilos, amb una mitjana diària de recollida a les quatre illes de

1.896 quilos.

Al llarg del 2005 es mantendrà operatiu aquest pla i

s’incrementarà la partida pel que fa a la part d’educació

ambiental del projecte, passant del 2,5 milions d’euros d’aquest

any als 2,9 milions d’euros per a l’any 2005. Aquí els doblers

estan distribuïts una part dins el que és la direcció general i

l’altra part a través de l’empresa pública de l’IBAEN.

Dins l’àmbit de qualitat ambiental, es continuaran impulsant

totes aquelles actuacions vinculades a la implantació de

l’Agenda Local 21 i d’altres sistemes dirigits a millorar la

gestió ambiental, com és el cas de les EMA, que s’estan

incorporant de manera progressiva al teixit empresarial de la

nostra comunitat. Aquests dos apartats sumen una ajuda de

693.000 euros. De fet, durant l’any 2004 ja hem arribat al

nombre de 46 empreses que han assumit plenament, dins la

seva dinàmica productiva, aquest mecanisme de gestió

mediambiental com a element definidor de la seva capacitat

econòmica.

Un altre dels objectius que impulsarà la direcció general és

la implantació de l’eco-etiqueta, un distintiu de qualitat que

atorga la Unió Europea als productes, els components dels

quals superen determinades característiques químiques o

físiques, que fan que l’esmentat producte sigui considerat

sostenible, ecològic. També es poden atorgar eco-etiquetes a

determinats processos o a determinats mecanismes de gestió; en

qualsevol cas, els criteris ecològics que han d’acomplir són

determinats pel Comitè de Treball de la Direcció General de

Medi Ambient de la Unió Europea a BrusselAles. Des del passat

mes d’octubre, la Conselleria de Medi Ambient és l’organisme

competent per atorgar aquest tipus d’etiquetes dins l’àmbit de

la nostra comunitat; feia anys que ja es podia tenir aquest

distintiu d’eco-etiqueta, però mai no s’havia fet la feina de

poder-ho donar des d’aquí. Hi ha distintes empreses que ja ho

estan solAlicitant.

Per una altra part, dins el marc de la gestió de residus, està

prevista l’aprovació del Pla sectorial de residus perillosos, de

la seva condició d’eina essencial per completar la planificació

i la gestió global de residus de les nostres illes. Vull dir aquí

que el document de feina que vàrem trobar, del que patia, baix

del meu punt de vista i amb l’experiència municipal de més de

vint anys que he tengut, i del coneixement que crec que tenc de

les illes, que el document que vàrem trobar tenia en compte si

eren residus perillosos, però el que no tenia en compte era ni la

doble ni la triple insularitat del procés, després d’haver de dur

els residus perillosos des de Formentera cap a Mallorca, des de

Formentera cap a Eivissa, des de Menorca cap a Mallorca, o

sigui qualsevol de les illes cap a la península si aquí no hi ha

llocs per poder eliminar els residu perillós. Amb la qual cosa,

sense córrer, però sense aturar-nos, aprovarem aquest pla, però

vostès saben que cada illa té un procés de residus sòlids urbans

distint, i a tots ens agradaria que tal vegada tots fossin iguals i

funcionassin bé; no ha de ser per l’administració autonòmica

passar una competència, ha de saber resoldre el problema

realment de quan passa aquesta competència. I el residu

perillós el problema més greu que jo vull que superi és la doble

i la triple insularitat que tendrà el fet d’aquest perillós, que no

podràs tractar tal vegada a l’illa de Formentera o a l’illa

d’Eivissa o a l’illa de Menorca i tal vegada en segons quin cas

podràs tractar a l’illa de Mallorca, i a segons quins casos no

podràs tractar a cap de les quatre illes, per a mi això és el més

important que ha de resoldre el Pla de perillosos.

El control de la qualitat de l’aire o de la recuperació dels

sòls contaminats, són algunes de les altres prioritats d’aquesta

direcció general per al 2005, així com la continuació del

projecte europea Life Posidònia. Si qualcú cerca els doblers del

Life Posidònia de la Direcció General de Qualitat Ambiental

els trobarà dins l’aval de 31 milions d’euros de l’any passat

d’IBAEN, que ja es troba en fase molt avançada. Una vegada

que hem pogut reconduir les relacions amb la comissió europea

en relació amb aquest projecte, els quals els tenc informats que

avui han estat aquí tot el matí, avui, demà i passat demà, el

qual, i permetin que ho digui, perquè si no em faria mal, la

desídia i la inoperància havia posat, i de passada també el

Govern de les Illes Balears, en una situació molt incòmoda

davant els nostres interlocutors europeus; però que finalment ha

pogut ser, insistesc, positivament reconduïda.

Una de les grans prioritats per a aquesta direcció general

durant l’exercici 2005, és impulsar un gran debat social al

voltant de l’anomenat canvi climàtic; i de les aportacions que

la nostra comunitat pot fer en el control de les emissions de

gasos causant l’efecte hivernacle. En aquest sentit, disposam ja

d’un exhaustiu informe elaborat per prestigiosos experts en

aquesta matèria, que ens servirà de diagnòstic realment creïble

a l’hora de detectar quins són els principals problemes als quals

s’ha de fer front a la nostra comunitat en aquest àmbit. Un

diagnòstic que ja ens ha permès elaborar els primers esborranys

de propostes d’actuacions orientades al control realista de les

esmentades emissions, i també l’estudi d’una sèrie de plans

preventius, als quals la societat civil balear tendrà molt a

aportar a l’hora de garantir la seva viabilitat. Per la meva part

i atesa la potencial importància estratègica i econòmica que

tendran aquestes actuacions per al conjunt de la societat balear,

me vull comprometre formalment a informar aquesta comissió,

mitjançant l’oportuna compareixença i a petició pròpia, sobre

els plans concrets que al llarg del proper exercici aquesta

conselleria començarà a aplicar, en compliment dels seus

compromisos referits a un tema de tanta transcendència, com és

el compliment del protocol de Kyoto per al futur de la nostra

societat.
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Continuarem fent feina en la recuperació dels abocadors i

d’altres espais degradats. En aquest moment està pendent la

posada de la primera pedra de la restauració de l’abocador de

la Penya de l’Indi a Menorca i l’abocador de l’Ermita a

Manacor, Ses Mosqueres a s’Albufera de Mallorca i es Bosquet

de Ses Salines. Finalment, per referència al conveni de Costes

signats amb el Ministeri de Medi Ambient, per un import de 96

milions d’euros, el qual fou aprovat pel Consell de Ministres de

12 de març d’enguany, en aquest punt la Conselleria es

mantendrà inflexible amb l’exigència que el Govern central

convoqui la comissió mixta per tal de decidir quines obres són

prioritàries per als municipis costaners de les Illes Balears i per

a les quals la comunitat de les Illes Balears i el Ministeri de

Medi Ambient havien d’aportar el 50% cadascun de l’import de

les obres. No baixarem en cap moment la reivindicació, però

constatar que en aquests moments s’està faltant al conveni i s’és

deslleial amb el Govern balear perquè Costes de Balears té

reunions amb distints ajuntaments, prometent una sèrie d’obres,

les quals no pot fer perquè té signat un conveni i que qualsevol

obra que es faci per Costes a les Illes Balears ha de ser la

comissió mixta la que digui quins es fan i quins no es fan. I

aquí cadascun pot fer bolla negra, si un troba que no s’ha de fer

un projecte d’un passeig marítim o (...) pot dir que no, no passa

res, no es fa, hi ha d’haver acord, però tenint cada any 24

milions d’euros, 12 de Madrid i 12 de les Illes Balears per

posar-nos d’acord quins realment podem fer. Però el tarannà

està sent deslleial amb la comunitat autònoma de les Illes

Balears, però no es preocupin que estic convençut que tots dos

ens entendrem.

I vaig acabant amb el que fa referència a la secretaria

general, que crec de vital importància tot el que he dit, però

igualment això que diré. Al marge de la seva tasca específica,

referida al control dels departaments dels serveis generals,

unitats de gestió econòmica i serveis jurídics i entre tant ja dins

àmbits específics d’assessorament ambiental de la secretaria

general, es continuarà impulsant l’aplicació de la Llei 16/2002,

de prevenció i control integral de la contaminació, una norma

que ja al llarg d’aquest any 2004 ha vist la tramitació dels

primers procediments per tal d’atorgar les autoritzacions

ambientals integrades. En aquest mateix àmbit, des d’aquest

departament s’impulsarà també l’aplicació de la Directiva

comunitària que demana l’avaluació ambiental de plans i

programes. De fet el nostre servei d’assessorament ambiental

colAlabora amb les conselleries d’Indústria i Transports per tal

de preparar les avaluacions ambientals de la modificació del

Pla director sectorial energètic i del Pla director sectorial de

Transports. Per una altra part, es continuarà amb l’avaluació de

repercussions dels plans i projectes que afectin LIC i ZEPA, en

compliment de l’acord del Consell de Govern del passat 23

d’abril.

Convé destacar en aquest apartat l’anomalia que suposava

la situació anterior, en virtut del qual s’incomplia clarament la

Directiva comunitària 93/43, referida a LIC i ZEPA, una

circumstància que convé no oblidar i que un govern

responsable com aquest no podia deixar passar baix cap

concepte, per la qual cosa hem reconduït l’anterior situació.

Insistesc, declara anormalitat en funció dels paràmetres i de les

exigències emeses per BrusselAles.

I com a conclusió, els diria que amb la vehemència amb la

qual vaig expressar a la meva compareixença de l’any passat

davant aquesta mateixa comissió, la necessitat de considerar el

medi ambient com a un dels grans sectors estratègics de la

societat illenca, juntament amb la sanitat i l’educació, no era

tan sols una manifestació d’entusiasme inicial als pocs mesos

de la presa de possessió d’un càrrec, era l’expressió d’una

convicció profunda i molt madurada, una convicció que al cap

i a la fi ha inspirat l’actuació d’aquest conseller i del seu equip

durant aquest darrer i en virtut del qual hem intentat posar les

primeres bases del que, el mes de novembre del 2003, definíem

com a una necessària priorització de la problemàtica

mediambiental en el conjunt de l’acció del govern de l’executiu

del president Jaume Matas.

Les actuacions que hem previst dur a terme durant l’exercici

2005 parteixen d’aquesta mateixa premissa conceptual i en

conseqüència hem de cercar una lògica continuïtat en els

projectes que durem a terme. De fet, alguns d’aquests projectes,

com per exemple tot el que fa referència al cicle integral de

l’aigua de la nostra comunitat, són de tal magnitud que el seu

desenvolupament s’ha de contemplar des d’una perspectiva

global i a llarg termini, ja que sense dubta esdevendrà un dels

paràmetres pels quals podem definir fins a quin punt les Illes

Balears són una comunitat amb infraestructures de sanejament

pròpies del primer món, o pel contrari, ens hem de resignar a

mantenir un nivell de vida europea amb uns equipaments

gairebé del tercer món.

Els reptes als quals ens haurem d’enfrontar són, per tant,

molts i molt importants, al cap i a la fi treballam dins unes àrees

que per la seva particular naturalesa, aigua, espais protegits,

patrimoni, fauna i flora, contaminació, residus, són

especialment sensibles per al conjunt de l’opinió pública, molt

receptiva quan es tracta de temes que afecten la seva qualitat de

vida i la viabilitat del seu futur en un escenari de recursos

naturals limitats. Amb la nostra tasca política hem de ser per

tant doblement rigorosos, la nostra responsabilitat no es pot

despatxar amb una sèrie d’actes administratives purament

formals o recorrent a l’aplicació automàtica d’una burocràcia

sense ànima; el que ens jugam és molt més que tot això i els

servidors públics hem de ser els primers en assumir-ho i en

aplicar-ho a totes i a cadascuna de les nostres actuacions.

Amb aquest objectiu, senyores i senyors diputats, Sr.

President, seguirem fent feina un any més, si vostès ens deixen

i el president ho vol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Volen que se suspengui la

sessió pel temps reglamentari? Continuam, per tant.

Idò té la paraula, en el torn de preguntes i observacions, per

part del Grup Mixt, el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la

compareixença del conseller de Medi Ambient i dels alts
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càrrecs que l’acompanyen, així com agrair també la claredat de

la seva exhaustiva exposició que ens ha fet comprendre com

serà, com s’executarà el pressupost de la seva conselleria per

a l’exercici de l’any que ve. Nosaltres dir-li que compartim

molts dels objectius que vostè ha enumerat dins els que farà o

durà endavant dins el seu pressupost, amb la importància de la

creació de l’Agència Balear de l’Aigua, felicitar-lo per aquesta

iniciativa; la importància de la neteja dels torrents de les

nostres illes, per la perillositat que suposa que no estiguin amb

les condicions que toca.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, voldríem encoratjar-lo

a dur endavant una àrea d’una tasca de definició de quines

seran o de quines han de ser les àrees de protecció de risc. Com

vostè sap, des del Consell de Mallorca s’està a punt d’aprovar

el Pla territorial de Mallorca definitivament i les àrees de

protecció de risc no estan convenientment definides i crec que

aquesta és una tasca que des de la seva conselleria s’hauria de

dur endavant.

Encoratjar-lo i felicitar-lo a dur endavant o a seguir duent

endavant programes com el de l’eliminació de les cabres

salvatges, que fa en colAlaboració amb el Consell de Mallorca.

Ens agradaria si ens pogués avançar o explicar un poc més

a què consistirà o quins seran els grans trets d’aquesta llei

balear de la caça, que vostè ha anunciat.

En el que fa referència a la política proteccionista del

territori de la seva conselleria, felicitar-lo que ja estiguem a un

25% de protecció del territori, segons la xarxa Natura 2000.

Creim que és important la tasca que s’està iniciant de

redacció de la LECO, d’aquesta futura llei que ha regular la

protecció del territori a les nostres illes.

Des d’Unió Mallorquina, dir-li, com hem vengut defensant

en aquest Parlament ja a passades legislatures i en aquest

moment, que les actuacions que es facin en matèria de parcs

han de tenir com a base les finques públiques i anar ampliant-se

amb la voluntat dels propietaris; que és molt difícil fer mesures

de protecció contra els particulars, contra els propietaris.

Demanar-li que amb les tasques que faci d’elaboració d’aquesta

llei, tengui en compte que el marc de competències que ha

vengut establint aquest Parlament dóna a cada un dels tres

consells competències en matèria d’ordenació del territori i

d’urbanisme i que hem de ser especialment escrupolosos amb

el respecte a aquestes competències dels tres consells.

Si em permet una broma, alerta amb les taques, no sigui

cosa que després ho hagi de dur a rentar, alerta amb les taques.

Felicitar-lo també amb la política d’extinció d’incendis i

encoratjar-lo a continuar la política de residus en colAlaboració

amb els tres consells de cada illa.

I anunciar-li que de les explicacions que ens ha donat del

seu pressupost, comptarà amb el suport d’Unió Mallorquina al

seu pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller, per

contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Portaveu, Sr. Nadal, agrair-li aquesta confiança que esper no

decebre-lo, no tan sols a vostè, sinó a tot el seu grup, i intentar

que la mateixa línia que hem pogut expressar l’any passat i que

es pot constatar enguany pugui arribar així fins al 2007 sense

cap problema ni un, que supòs que és el seu desig i el meu

desig a la vegada.

Per l’altra part, jo estic d’acord que compartim molts

d’aquests objectius, me centraré només en dos temes o tres que

me demanava més clars, com era el tema de les APR, el tema

de la llei balear de caça o el tema competencial que al final

exposava.

En el que són les APR, les àrees de prevenció de risc, és

evident que els plans territorials de les tres illes han fet feina

amb uns documents que són els que les va entregar el Govern

i, lògicament, cada consell ha complert perfectament, perquè ha

posat damunt els seus plans territorials les àrees de prevenció

de risc que el Govern els va fer arribar. Una altra cosa és que

quan tu mires les àrees de prevenció de risc te n’adonis que són

falses, és a dir, però així de rotund en una gran part, com hem

tengut ocasió els dos departaments de Medi Ambient poder

mirar. En aquests moments la Direcció General de Recursos

Hídrics i la Direcció General de Biodiversitat el que fan és anar

encarregant feines per tenir les àrees de prevenció de risc

d’incendis clares, les reals, les que són, les que qualcú que es

queixi i no ho cregui pugui anar allà i, com Sant Tomàs, veure

que allà és necessari que hi hagi una àrea de prevenció de risc

o aquí no, perquè no hi ha cap massa forestal ni cap possibilitat

que hi hagi un incendi, o el que és el tema de les aigües.

El tema de les aigües, fins i tot una personalitat dins el món

de les aigües de les Illes Balears, que no és del seu partit ni del

meu partit, com és el Sr. Alfredo Barón, un dels tècnics

considerats d’aquesta comunitat, reconeix que el projecte, el

document de vingudes d’aigua, amb un retorn d’aigua de 500

anys no és el document de les àrees de prevenció de risc

necessari. Fins i tot quan hem parlat amb qualque tècnic

d’altres comunitats, li puc dir que quasi se n’han rigut de

nosaltres en aquest sentit. Farem les àrees de prevenció de risc

així com toca, perquè és per la seguretat de tots, és a dir, per la

seguretat de les persones, però també per la seguretat jurídica

del que és l’ordenació i l’urbanisme a les Illes Balears, tant des

dels tres consells com per caca ajuntament quan ho hagi

d’aplicar.

Respecte de la llei balear de caça, la llei vol aconseguir una

major protecció de les espècies caçables, maldament això

pareixi que no és així, la vol aconseguir, els mateixos caçadors

t’ho demanen; els mateixos volen un equilibri. Per l’altra part,

desapareixeria la caça dins terrenys lliures, és a dir, només es

podria caçar en aquells terrenys on es poden gestionar les

espècies cinegètiques. Va un poquet per aquí, perquè hi ha un
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esborrany, del qual nosaltres pensam parlar amb els tres

consells d’aquest esborrany, perquè hi ha distints consells, hi ha

distints nivell d’implicació en el món de la caça. Que de

vegades, i ara avui que estam aquí un davant l’altre, (...) i vostè

no està gelós que el Consell de Mallorca faci una sèrie

d’accions de caça i quan no té encara les competències? Si es

creu en l’article 39, si es creu en una comunitat que té quatre

illes, s’ha de ser capaç de creure en la possibilitat que cada

consell, que és major d’edat, com ho és també la comunitat

autònoma, pugui tenir iniciatives a part de tenir o no tenir,

sempre i quan siguin compatibles amb la seva feina, és

possible. Per la qual cosa, nosaltres aquesta llei no tan sols

faríem una participació amb taules amb el sector implicat, i per

l’altra part amb el món, que de vegades està en contra de la

caça, sinó també amb els tres consells.

I aquí aquesta llei regularà allò de l’examen del caçador,

cosa que vostès també fan feina en aquesta sentit. I després hi

haurà una cosa molt important, que és la formació del caçador.

Però això és la mateixa llei, aquesta llei té molts de trets de les

lleis que han fet últimament distintes a altres comunitats

autònomes espanyoles. Anirà per aquí, en aquest sentit.

I en el que fa referència al marc, a la LECO, el que li vull

dir és que nosaltres de cap manera volem entrar dins el que

pugui ser l’ordenació o l’urbanisme que està passat als tres

consells, de cap manera. L’única discussió que es pot plantejar

és en el tema dels PORN, a l’hora de dir quan tu ordenes

perquè sigui realment sostenible i que es pugui preservar aquell

entorn, nosaltres no podem entrar en temes de si aquí es pot

construir o no construir, si es pot fer més gros o més petit, no;

però tal vegada sí que hem de mirar en el tema d’usos i ho hem

de polir. Jo estic dispost a posar-me d’acord amb els tres

consells, cap problema ni un; a més, si ho fa el Govern també

ho poden fer els consells, no té cap problema, es fa amb el

mateix equilibri; que els usos l’únic que hem de garantir que

aquests usos siguin compatibles amb la preservació de l’entorn,

és l’únic que això.

I com que estic convençut que estam d’acord, de cap

manera voldria tocar aquelles coses que són pedra angular del

que ha estat la descentralització a través de l’article 39 del

nostre Estatut.

I en referència a allò altre, agrair-li les seves paraules i la

veritat, fer tot el possible perquè això arribi a bon port el 2007.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica? No.

Idò, per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula la Sra. Rosselló, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull agrair la

compareixença del conseller de Medi Ambient així com també

de tots els seus alts càrrecs que l’acompanyen. I fet aquest

primer agraïment i entrant ja al que seria la compareixença que

ha tengut el conseller de Medi Ambient, dir en primer lloc una

qüestió i és que el medi ambient no és únicament la Conselleria

de Medi Ambient i en aquest sentit ajuntant tot el que fa el

Partit Popular, evidentment el medi ambient cada vegada va

pitjor i difícil ho té, precisament la Conselleria de Medi

Ambient, per intentar redreçar alguna cosa i per intentar

precisament que el medi ambient tengui futur en aquestes illes.

Dit això, i entrant també al que vostè ha esmentat, nosaltres

no (...) fer front als problemes estructurals que s’han dit

inicialment, ni tampoc veim res nou de totes aquestes qüestions

que s’han plantejat com a coses tan noves, quan precisament

són coses, la gran majoria, que duen moltíssims d’anys que ja

s’haurien d’haver fet, ja s’haurien d’haver aplicat o d’altres que

duen molt de temps en marxa. Quasi tot el que vostè ha

plantejat són coses que o s’estaven fent o s’estaven mig

engegant i en aquest sentit, per tant, no veim tampoc una

conselleria que tengui projectes que pareixin tan nous, que jo

després esmentaré, que evidentment sí que aquests més que

nous és que realment són els projectes que els interessa o pareix

que interessen en base a aquests pressuposts a la Conselleria de

Medi Ambient.

Els problemes estructurals, com són per exemple els

residus, no hi veim que es faci un èmfasi important en aquest

tema. Nosaltres creim que el tema del Pla de residus perillosos

és un tema fonamental en aquestes illes. No entraré a les

alAlusions que vostè ha fet perquè crec que són de segon interès,

almanco per a mi, però sí que el tema de residus perillosos és

un tema fonamental al qual ha de fer front aquesta comunitat i

no veim per cap banda, després ja entraré en el tema de

preguntes, on realment hi ha aquesta, engegar aquest pla i

sobretot quan estarà fet.

En segon lloc, amb el tema de la protecció dels espais

naturals, jo no entraré tampoc, perquè no tenc temps, a un debat

que quasi bé fa molt de temps que es fa, perquè són conceptes

fora de lloc els que utilitza aquest Govern del Partit Popular i

els que utilitza el conseller de Medi Ambient; vull dir, avui en

dia dir que es protegeix en base a la propietat, és dir una

qüestió que no està basada ni en res científic ni en res que

tengui cap tipus de conceptualitat que pugui dir que s’han de

fer les coses d’aquesta manera. S’ha de protegir allò que

realment s’ha de protegir perquè té un valor, un valor natural,

i a partir d’aquest valor que té idò ha de tenir una protecció

determinada que evidentment pot decidir cada comunitat i

també, evidentment, en base al que existeixen, a través de les

directives europees, a través de les lleis estatals i evidentment

si hi ha lleis autonòmiques benvingudes siguin, però hem de

parlar del que és protegir i no hem de desviar dient qüestions,

que jo, si me permet, li diré que és d’una absoluta ignorància,

per no dir que s’està utilitzant d’alguna manera un concepte

absolutament fora de lloc i que a cap fòrum internacional sé

cert que el conseller no ho dirà, perquè evidentment diran que

vostè està equivocat i que fer parcs naturals a finques públiques

no té cap sentit ni un perquè les bases per fer qualsevol figura

de protecció es fa en base als valors naturals que té aquell lloc.

I evidentment, si a més es té en compte que hi viu gent, que és

propietari d’algú i que per tant s’ha d’intentar cercar

mecanismes, això és una altra qüestió, però evidentment el

concepte no va per aquí.
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En segon lloc, dir també que no es fa front a problemes

estructurals quan es parla amb aquesta, diríem, no sé si dir com

a, no sé, ingenuïtat, parlant de Kyoto. Vull dir, Kyoto és un

tema molt important, ho ha dit el conseller, però el que no es

pot fer és dir que perquè feim un cable tendrem menys Kyoto

aquí, o les declaracions que he pogut sentir per part del

conseller que no ha dit avui aquí, que la contaminació que es

produeixi a un altre lloc no li preocupa perquè no es produeix

aquí a les Illes. A nosaltres, al nostre grup, ens preocupa la

contaminació passi allà on passi perquè l’efecte i el canvi

climàtic no es produeix per la contaminació que se genera a un

sol lloc sinó, evidentment, a la que se genera a nivell planetari.

I en aquest sentit creim per tant, que amb aquestes coses no

s’ha de jugar i per tant, s’ha de tenir un concepte clar perquè

sinó difícilment se podran dur endavant polítiques

mediambientals que realment intentin resoldre el problema.

Nosaltres creim que la Conselleria de Medi Ambient no ha

de fer bones paraules ni bon discursos, d’això tothom en sap i

nosaltres ja estam cansats de sentir-ne, el que volem són

actuacions. En aquest moment el medi ambient està pitjor, cada

vegada va a pitjor. Nosaltres entenem que les actuacions que ha

duit a terme durant tot aquest any la Conselleria de Medi

Ambient, una gran part, evidentment no totes perquè ha fet

coses bé, només faltaria. Però la gran majoria han anat més a la

desprotecció, allà on el medi ambient és una qüestió

senzillament a la carta, allà on la qüestió del medi ambient és

cosmètica i allà on el medi ambient és un tema, tot i que en els

grans discursos és molt gros i molt important, a l’hora de la

realitat, a l’hora de la concreció tan de pressupost com

d’actuacions concretes deixa molt que desitjar. I també veim

que per fer front als problemes estructurals s’hauria d’acabar

amb les continues mentides, amb una espècie, no sé si de

victimisme constant i que jo crec que això no du enlloc i per

tant, el més important és fer actuacions clares i concretes i que

evidentment és allò que nosaltres consideram i sobretot per

protegir el medi ambient i no per desprotegir-lo.

El que veim clarament per tant, en aquests pressuposts és

que no fan front per res als problemes estructurals, com deim,

els problemes estructurals del medi ambient d’aquestes illes,

que no només la Conselleria de Medi Ambient, al contrari, cada

vegada són pitjors les polítiques que fa aquest Govern i per

tant, cada vegada està pitjor i sobre això crec que hi ha molt a

parlar. Però veim concretament que en els pressuposts de Medi

Ambient, en primer lloc augmenten el deute a través de les

empreses públiques, mentre baixa personal i despesa corrent.

Aquest augment del deute, ja ho va fer l’any passat l’any 2004,

és molt important, és important enguany i nosaltres entenem

que és una manera que allò que fa és hipotecar per al futur

aquests propis pressuposts i amb això creim que s’hauria d’anar

molt més alerta de com se va, tan en els pressuposts generals,

com concretament en els pressuposts que vostè ens ha

presentat.

En segon lloc també veim una política de crear entitats

públiques, ens autònoms com per exemple el que vostè ha

esmentat d’espais protegits, o de gestió d’espais naturals com

una fórmula de defugir del control públic que és allò que

realment li agrada al Govern, ja no només al conseller de Medi

Ambient, sinó al Govern en general, per intentar d’alguna

manera que no hi hagi un control i un seguiment més clar de les

actuacions que se duen a terme a través d’aquests ens

autònoms.

En tercer lloc la cosmètica verda que és una qüestió que

nosaltres entenem que és un clam al cel, perquè només xerren

de fer net. És a dir, fer net el litoral per llevar les borses de

fems, quan nosaltres creim que això no està malament, però

prèviament s’hauria d’evitar que hi hagués precisament aquest

nombre de residus tan elevat. Parlar d’ecoetiquetes quan el que

fan precisament és restar protecció, no només dels espais

naturals sinó de moltes altres coses. Parlar per tant, que el verd

és molt guapo i molt mono perquè s’ha de dir i ha de quedar

molt bé en els discursos, però com dic a l’hora de la realitat és

pura cosmètica. I en aquest moment el medi ambient de les Illes

Balears està cridant ben fort que necessita actuacions clares i

concretes i sobretot, com dic, de protecció i polítiques clares

respecte a residus i a aigua que van en una via molt diferent a

la que ha plantejat vostè Sr. Conseller, almanco des del nostre

parer.

En quart lloc, ben clarament uns pressuposta que allò que

els agrada més del món és fer obres, fins i tot repetir-les si és

necessari. És a dir, ja no parlarem dels pressuposts generals allà

on evidentment les grans són autopistes, que tenen un efecte

sobre el medi ambient molt important, sinó les obres de

sanejament. Jo vull recordar que el Partit Popular va xerrar tant

que allò que havia fet més important havia estat fer depuradores

durant les legislatures, no l’anterior, sinó les dues anteriors per

regar camps de golf, etcètera, fer molts de torrents, per fer net,

perquè l’important és llevar herba d’enmig. Però precisament

allò que nosaltres entenem és que aquestes inversions s’haurien

de fer en gestió de la demanda, s’haurien de fer precisament en

gestionar bé els espais protegits, fossin parcs, fossin LIC, fossin

zona ZEPA, fossin zones humides, el que fos. És a dir, aquells

espais protegits i intentar precisament generar tota una situació

millor d’allò que són aquests espais. Intentar fer una gestió

millor per exemple dels transports. Intentar millorar el

reciclatge, la reducció dels residus, un tema molt important i

evidentment la reutilització. Per tant, nosaltres creim que tot

allò que s’hauria de fer de cara a què el medi ambient no és de

vegades fer tantes obres sinó precisament tenir una cura

constant i continuada i allà on hi ha temes que de vegades, com

dic, no són tan de fer grans obres sinó precisament de fer

actuacions a altres nivells. Nosaltres aquí veim, com sempre,

una gran despesa en obres i no van en la línia que nosaltres

entenem que hauria d’anar.

Per tant, amb aquests pressuposts a la mà nosaltres el que

volem és demanar-li tot un seguit de qüestions, esper que tengui

temps per fer totes les preguntes pertinents, no sé si tendré

temps, però intentaré fer-ho.

En primer lloc i seré una mica, i me perdonarà el conseller,

(...). Volia demanar si han eliminat el gabinet de reducció de

residus, ja que no he vist el pressupost respecte aquest punt i jo

crec que era un tema important. Per altra banda veig també que

han eliminat el tractament dels MER, com ho faran? Si això

serà un mesura o un pressupost que haurà de pressupostar cada

consell insular, o si la Conselleria de Medi Ambient pensa

dedicar-hi alguna partida pressupostària. També s’ha eliminat

l’elaboració de projectes de deixalleries, m’agradaria saber si
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és perquè és un projecte que deixen per al futur, quan ja

pràcticament no hi hagi res a fer, o si pensen fer alguna cosa.

Després el pressupost per a residus perillosos, jo no he vist

concretat enlloc, si vostè me podria dir exactament a quina

partida estan. Després també voldria demanar per quina raó

baixa el pressupost del Pla nacional de recuperació de sòls

contaminats, a l’any 2004 hi havia 200.000 euros i per a l’any

2005, 42.000 euros i m’agradaria saber per quina raó hi ha

aquesta baixada de pressupost.

No hi ha pressupost per transferència de capital de residus

als consells insulars i per què, si és que no fa comptes fer cap

transferència, sobretot al Consell Insular d’Eivissa per

teòricament posar en marxa el seu pla de residus necessitava,

o almanco hi havia l’acord de què hi hauria una transferència

per part del Govern de les Illes Balears a través dels

pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient. M’agradaria

que me pogués aclarir aquesta qüestió.

També m’agradaria saber quin pressupost concret se

destinarà a impulsar les agendes locals 21. També si pensen

destinar alguna partida pressupostària a la recuperació de sòls

contaminats, no el que s’ha fet el 2004 sinó el 2005, ja que

estam parlant dels pressuposts del 2005. També voldria

demanar com ho faran, tal com diu la memòria i vostè ha

explicat la implantació de la participació ciutadana i ambiental

en l’elaboració de plans i programes exigida per les directives

comunitàries europees sobre avaluació d’impacte ambiental.

Demanar-li també que en el capítol 7, allà on parlam de

transferències de capítol, els 70.000 euros pressupostats per a

famílies i institucions sense finalitat lucrativa, no sé a quines

concretament van destinades o quin és el seu objectiu.

També li voldria demanar i entrant en un altre tema. Han

augmentat molt les inversions en capítol 6 de litoral, és a dir,

tot allò que fa referència a la neteja del litoral. Quines

actuacions se duran a terme? Si continuaran la campanya que

han fet el 2004, o si a més d’això hi haurà algun estudi de

fondeigs per a tot allò que són els punts de fondeig o si pot

explicar un poc més aquesta qüestió. 

Entrant en un altre tema, demanar-li si me pot explicar si en

el capítol 4, la Direcció General de Caça i d’Educació

Ambiental de transferències corrents que fa referència els

86.370 euros són els convenis amb Càtedra Sa Nostra/ Unesco

i l’Observatori Mediambiental OMPIB i si me podria explicar

què signifiquen aquests dos convenis. En canvi no hi ha

convenis amb altres entitats, si pot explicar aquesta qüestió.

Per altra banda i vaig acabant Sr. President, analitzant el

capítol 1, en general veim una baixada important respecte les

despeses d’aquest capítol, si podríem saber per quines causes

i per què hi ha hi ha aquesta baixada tan important en aquest

capítol 1, secretaria general. A l’article 63 del capítol 6

s’afegeix respecte l’any 2004, hi ha un total de 250.000 euros

d’inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels

serveis. A veure si ens pot explicar també què és això

exactament.

I entrant en els temes d’aigua i de biodiversitat, li voldria

demanar si les dessaladores, vostè ha dit que estaven ocults, no

sé exactament on. Per tant, m’agradaria m’expliqués si estan

pressupostades les dessaladores, si hi ha algun tipus de

pressupost en aquests pressuposts que vostè ha presentat, o si

depenen totalment de les transferències que farà BrusselAles o

que farà Madrid, que Madrid tampoc ho té, la qual cosa supòs

que pensa que ho pagarà BrusselAles.

Després respecte el sanejament, quina partida

pressupostària concreta pensen dedicar a manteniment de

depuradores i quines noves depuradores se faran? Ja m’ho ha

dit, però m’agradaria me pogués explicar allò que se dedicarà

a manteniment i quines noves se faran. Si també me pot

explicar quan es posarà en marxa l’Agència Balear de l’Aigua.

I respecte a temes de biodiversitat i ja dic, vaig acabant, i

acab segur...

EL SR. PRESIDENT:

Sí acabi perquè s’ha passat molt del temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab tot d’una. Quina quantitat concreta se dedicaran als

plans de gestió de les finques públiques? I quines ajudes se

donaran, o si pensa fer alguna cosa, als propietaris dins espais

protegits, sobretot als de Mondragó. M’agradaria saber si a

Mondragó se pensa fer alguna cosa, un conveni com se va dir,

o senzillament alguna consideració especial.

I ja per acabar, moltíssimes gràcies i perdoni per haver-me

allargat més del temps que me pertocava.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Diputada. Vol contestar ara Sr.

Conseller? Té la paraula idò.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A mi no

me donaven tant de temps la passada legislatura Sr. President,

però vaja, sigui tot per la generositat i el tarannà que ens hem

d’acostumar a aquesta altra forma de (...). Jo Sra. Portaveu allò

que primer aclareix de la seva intervenció és que tal vegada per

una qüestió o una altra no ha pogut prestar l’atenció en el meu

discurs, així com ha estat dient. Però sobretot a les darreres

preguntes jo he donat qüestió detallada.

No sé per on he de començar perquè vostè ha fet una

radiografia de la patologia de la conselleria com si estigués

malalta i a mi me preocupa, però des del meu rigor que he de

mantenir aquí dalt i que crec que ha de ser el rigor que hauríem

de tenir tots els aquí presents, tot l’equip de la conselleria, amb

la ilAlusió i les ganes de fer feina jo només li puc dir que les

seves primeres paraules són un poc injustes, la seva primera

part del discurs. A part de què ens ha acusat d’ingenus,

d’ignorants i de mentiders i ho ratifica, és meravellós. Es pot
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dir amb tarannà, però se pot insultar igualment. Jo això no ho

faré amb vostè, Sra. Rosselló.

Va a pitjor. No sé si vostè m’està provocant perquè jo faci

un fet comparatiu. Quan deim, sobretot els de lletres, quan un

diu que una cosa va a pitjor és que la compara a un altre punt

que era millor, és que si no és així no se pot dir que va a pitjor.

I diu que no resolem els problemes estructurals. I de segons

quins problemes ja fa anys que això estava en marxa. Miri

començaré pels espais naturals perquè ha dit unes coses que no

s’ajusten a la realitat. Vostè ha dit que jo he dit que només

faríem parcs dins finques públiques, jo li reiteraré el tros que li

he dit referent als parcs. L’aplicació de la Llei de conservació

dels espais de rellevància ambiental suposa l’entrada en vigor

d’una norma per donar compliment a una de les nostres

prioritats programàtiques. Com el tancar el debat sobre

protecció a partir de la conjunció de dos elements essencials, el

respecte màxim als criteris de protecció en funció dels seus

valors ecològics, naturals i paisatgístics i la involucració

harmònica dels propietaris de les finques en els objectius de

protecció dels seus propis terrenys afectats, a partir de

l’aplicació de fórmules de coparticipació en la gestió i en el

mecanisme de la presa de decisions. No afegiré res més a

aquest punt, res més. Però és una qüestió que no estic

empegueït de defensar-la a cap indret, més lluny i tot de la

nostra galàxia, perquè és una qüestió científica, pura i dura. En

funció dels seus valors ecològics, naturals i paisatgístics. No

digui el contrari, perquè si li hagués dit el que vostè ha dit,

entenc que vostè m’hagués pogut recriminar el que al final

m’ha dit. Però com que jo no he dit el que vostè ha dit, mai me

pot recriminar el que jo no he dit...

(Remor de veus)

Allò de Rajoy se’ns aferra.

Hi ha una qüestió important. El tema dels residus perillosos

vostè ho troba fonamental. Idò ho hagués posat en marxa. A mi

dels perillosos el que més m’ha preocupat és que si jo he de

mirar com estan els residus a Menorca, o com estan a Eivissa,

o com estan a Mallorca, no se’ns escaparà aquí ara que som

pocs i ningú dirà res, no és veritat? Que cadascú gestionam de

moltes diverses maneres. Si l’objectiu del Govern en el moment

d’aplicar la transferència de residus en aquell moment va

pensar que a cada consell li pas uns doblers i ja ho farà. Però si

després miram la realitat definitiva veurem que el grau és

distint de cada lloc. Si fa el mateix el Govern per poder complir

mediàticament amb l’exterior, de què faig un Pla de residus

perillosos, el periodific, li pos una sèrie de doblers amb un

préstec a 15 anys a pagar cada consell i li don, faig la foto i ja

he sortit. Tal vegada això és el que hauria de fer. Però no, jo el

que vull és saber exactament què resoldrem.

I després una cosa molt important Sra. Rosselló, dels

doblers que xerram aquí no són seus ni meus, vostè en tendrà

la meva part i jo la meva part, però després hi ha prop d’1 milió

de persones que són d’aquests. Quan nosaltres decidim posar

un pla de perillosos que contempla per exemple la recollida de

piles, no, no digui que ja està fet Sra. Rosselló, quan diu que ja

està fet hem de contar a la comunitat el següent. El tema de les

piles no està fet, el que hi ha és un contracte amb una empresa

que les recull i en recull una part no les recull totes. No diguem

mentides a la gent, per favor. Molt ben fet l’acord, per almanco

abans de què estigui un pla de perillosos intentar retirar-los, un

10, jo no ho discutesc això. Però si jo sé que a Europa, a través

de l’Estat espanyol, estan posant en marxa un sistema integrat

de gestió allà on participen tots els fabricants de piles que

vénen a Espanya i qualsevol ciutadà compra una pila ja li

cobren l’eliminació i la recollida i realment tendrem un SIG de

piles, un Sistema Integrat de Gestió d’aquí a un any o un any i

mig, que me diu el Ministeri de Medi Ambient actual. Jo he de

posar un sistema de posar una taxa de recollida als ciutadans de

Balears perquè lleven les piles amb els perillosos? No, és que

després no li llevarem ni tossint als ciutadans. 

Allò que he de fer en tot cas és entendre-me amb l’empresa

que les recull actualment, donar-los alguna cosa més perquè

mirin que l’àmbit sigui més gros de recollida. Però si jo sé que

en aquests moments el Ministeri de Medi Ambient de Madrid

actual s’està xerrant de poder fer, a la fi, el Sistema Integrat de

Gestió d’olis i també dels RAE, tot allò que són els

electrodomèstics perillosos, resulta que les dues

infraestructures més grosses que té el Pla de residus perillosos

que vostè va deixar era la valorització de tots els olis i tot el

tema dels RAE. Seria la part més grossa del rebut que li

adjuntaríem a qualsevol família, perquè el que no deim mai és

que, a part de cobrar les empreses, també hi haurà un residu

perillós que ficam dins la borsa de residus sòlids urbans, que

l’hauríem realment treure d’aquí i hauria d’estar colAlocat a un

lloc de perillosos i hauríem de cobrar. Però si se fa el SIG

(Sistema Integrat de Gestió) dels RAE i també dels olis no

emportarà que posi cap duro ningú, ni que estiguin dins cap Pla

de perillosos perquè Europa amb això va ser intelAligent i va

dir..., o vàrem ser intelAligents i vàrem dir, tot el que sigui

perillós, el productor de perillós ha de crear el seu propi

sistema de recollida i eliminació. I clar, en aquell moment ja hi

ha sistemes integrats per exemple de medicaments

farmacèutics, no, no, és que s’han de fer tots. 

Per tant, allò que haurà vetlla el Govern balear és que les

normatives europees dels productors de perillosos se

compleixin i realment se recullin tots. Me pot quedar de tots els

perillosos les fustes tractades, però el que són olis, RAE, piles,

és que ha entrat en funcionament enguany, el SIG fito, tots els

envasos fitosanitaris de les Illes Balears, jo ja no els he de

contemplar en un pla de perillosos. Per mor d’això estam

negociant amb Madrid de quines coses... i d’això anirem de la

mà del Ministeri de Medi Ambient i la direcció general en

concret. De passada, les inversions del Pla de perillosos que

pensam fer estan dins allò que és el programa 443C, en el seu

article 64.

Kyoto. Kyoto, si alguna cosa està fent la ministra Narbona

en aquest moment és tota una reformulació en temes de Kyoto

i hi estan participant activament totes les comunitats i estam

discutint sobre aquestes coses. Diguem a la societat el que

realment ha passat enguany, enguany s’han hagut de fer els

plans d’assignacions. La responsabilitat de Kyoto és una

responsabilitat de tots, de tots, però no de tots els que estam en

política, de tots i per a tots, no pels que vivim aquí, per als que

han de venir. Per tant, si un vol ser rigorós i seriós amb això ha

de ser constructiu perquè a Kyoto ningú té la fórmula màgica,

ni ningú és capaç de firmar cap paper d’allò que està passant.

En canvi jo crec que és necessari el protocol de Kyoto i unes
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conductes de joc entre tots de què emetem un seguit de gasos,

que en segons quins casos no són dolents, però sí que afecten

negativament a allò que és l’efecte hivernacle i que facem

actuacions perquè no hi afecti. Però no facem una doctrina

massa potent, perquè ningú la té, ni el Ministeri de Medi

Ambient en aquest moment.

Nosaltres sobre el tema de Kyoto el que feim ara és

colAlaborar amb el Govern central a gestionar tot allò que són

les peticions d’emissions de les empreses que a Balears tenen

l’obligació de demanar-ho. Estam xerrant de fàbriques de

blocs, en general, Gesa i la cimentera. Això no s’havia fet

encara, ara ho feim, no, ara ho feim. És a dir, feim el que ens

diu Kyoto, sí, però amb majúscules. Quan acaba el termini? Dia

31 de desembre, després Madrid autoritzarà. Una vegada fet

això, aquest pla d’assignacions per a Balears resulta que l’any

2008 entrarà un nou marc, un nou espai que no sabem quines

són les regles de joc i és el que estam demanant en el ministeri.

L’any 2008 com seran les regles del joc? Resulta que aquestes

empreses de Balears els han condonat que hagin de fer cap

reducció d’aquí a l’1 de gener del 2008 a les empreses de

Balears, a les empreses de Canàries i a les empreses de Ceuta

i Melilla que realment estarien els paràmetres que pertocaria fer

reducció, per què? Perquè tan uns com els altres, el cas de

Canàries és que els ha d’arribar el gas natural liquat i a

nosaltres ens ha d’arribar el gas natural via gasoducte i el

Ministeri de Medi Ambient entén que els dos arxipèlags no

se’ls pot assignar una reducció d’emissions de CO2 i enlloc

d’agafar de punt de referència les dades del 91, més una

reducció d’un 20%, agafen les dades de les emissions del darrer

any presentada en el Ministeri d’Indústria i per què? Perquè

l’efecte d’entrar l’any 2008 el gasoducte en marxa té unes

conseqüències de què el que nosaltres emetem de tones de CO2

canvia totalment. I diu el mateix secretari general del canvi

climàtic i després veurem com realment li hem d’assignar al Pla

d’assignacions 2008-2012 quins paràmetres li posam a Balears

i a Canàries. Així de clar.

A part d’això, el Govern balear ha preparat un pla per fer

front al canvi climàtic. Vostè va preparar, vostè va deixar un

estudi encarregat dels efectes del canvi climàtic, dels efectes de

contaminació a les Illes Balears. Jo he seguit fent feina amb els

mateixos tècnics, els quals són dos grans professionals. I el que

li vull dir és el següent: que a part d’aquest document, nosaltres

estam dissenyant un pla en el qual què hi podrà fer la

comunitat, els consells, què poden fer els ajuntaments, què

poden fer les persones per contribuir en allò que és el Regne

d’Espanya per complir el 2012 en allò que marca el protocol de

Kyoto. Però no se li pot exigir al Govern balear cap fórmula

rara, perquè hi ha tres qüestions bàsiques. La primera, la

principal contaminació que tenim, o les dues principals són el

tema de transports i el tema de generar energia i l’altra qüestió

és el consum dels aires condicionats i segons quin tipus

d’electrodomèstics. Nosaltres el que podrem fer, amb el Pla de

transports, està presentat i pareix que Madrid hi està interessant

i la nostra aposta és pel tren en aquest Pla de transports, és pel

tren..., no, no digui que no, no haurà llegit el Pla de transports,

no, no. I l’altra aposta és el gas. Aquests dos condicionants ens

farien complir..., baixar del 2,5 al 2. A part d’això, tot el que jo

puc fer des de ca meva, no posar la calefacció més alta de 21

graus, o no baixar l’aire condicionat més baix de 24. Tot això

és el que jo podré fer, o comprar electrodomèstics de tipus A

que consumeixen menys, això és el que podré fer.

Què farà el Govern? Explicarà això a la societat, li

demanarà que siguin voluntaris per poder fer això, perquè la

gent que no és política ha de poder voler ser un més per ajudar

a complir amb Kyoto. Però la realitat..., perquè de vegades

quan deim Kyoto i molta gent sap que és Kyoto i un altre no

sap què és Kyoto, pareix que xerram d’una cosa rara, això és

com fa 10 anys que se xerrava de biodiversitat. I jo no ho

consentiré, intentaré fer-ho fàcil perquè tothom pugui

colAlaborar i no sé preocupi, d’això anam de la mà de la

ministra de Medi Ambient, sí a vostè li estranyarà que jo me

pugui entendre amb la Sra. Narbona en aquest sentit. Idò no

pens deixar el ministeri a l’estacada en cap moment en allò que

és el compliment de Kyoto i me pareix raonable allò que hem

pactat totes les comunitats de com hem de funcionar. A part

d’això què farem? Explicarem això a la gent i promourem que

se facin una sèrie d’usos de coses que són necessàries...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, l’he d’informar que ara du bastant més temps

consumit que la diputada portaveu. A partir d’aquí vagi

concretant.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Jo tenc límit de temps.

EL SR. PRESIDENT:

En la contestació sí, però en el mateix temps 10 minuts i ara

a la rèplica 5 i 5. Intenti concretar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Idò en aquest cas li demanaria una cosa, que ens cenyíssim

tots als nostres temps i així seria molt més fàcil sinó és

impossible.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Intentarem fer-ho així.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Bé, com que hi haurà una contrarèplica li explicaré. Jo Sra.

Rosselló només li vull dir dues dades pels temes estructurals

d’aquesta intervenció que ha fet, que pareix que nosaltres aquí

no hem posat els temes estructurals en marxa. Miri, nosaltres

invertim prop d’un 22-23% més del que invertia la Conselleria

de Medi Ambient fa dos anys. Però en temes estructurals

potents, com pot ser el tema que estava abandonat de la mà de

Déu, el tema de les depuradores, que per cert, pujam 4,2

milions d’euros el que és el manteniment. Jo li puc dir que a

ningú li escapa, crec jo, lògicament estarà en el capítol 6, no

pot estar a altre, li dic perquè no el cerqui ni al 2 ni a l’1, a

ningú li escapa que l’aigua depurada és fonamental que estigui
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en les condicions que toca per no contaminar, ni molestar als

ciutadans, ni contaminar la naturalesa. La inversió que se fa en

depuració, inversió pura i dura, a part del que se gasta dins

IBASAN o dins la direcció general. Li pos un exemple només,

2002-2005, el pressupost és un 99,06% més, més. Però si vol,

2003-2004 és un 78% més. Depuradores enquistades com

Binidalí, Pollença, Felanitx, que se n’ha parlat més d’una

legislatura, s’estan construint. Depuradores com Cala en Porter,

Port d’Addaia, emissari de Ciutadella nord, emissari de Sant

Miquel, depuradora, bé, de Cas Concos, tot això s’està

projectant i licitant.

Les dades que els he donat de tractament d’aigua terciària

és brutal, només amb 365 dies, això és un tema estructural.

Amb IBAEN, vostè, quan parlam de torrents, ho ridiculitza,

que és el tema que els fan nets, no, intentam que no hi hagi

inundacions que puguin afectar les persones o els horts, li

garantesc que és l’única acció que intentam, així de clar. Però

només en aquest temps, pensi que en un any, des d’IBAEN, en

un sol any, s’ha invertit més en la xarxa hidrològica de les Illes

Balears que en els quatre anys darrers de legislatura. Més de 20

milions d’euros i se n’invertiran l’any que ve 20 més.

Això són els problemes estructurals, lògicament el millor,

Sra. Diputada, li pareixerà, i li dic ara perquè després no digui

que no li dic a la rèplica, que això no són actuacions així com

toca; jo el que crec és que tenir el medi ambient pitjor és tenir

contaminacions d’aqüífers d’aigua. Jo el que crec que és tenir

el medi ambient pitjor és tenir pedreres que s’han de dur a

Fiscalia i es clausuren els projectes, fan caducar els expedients.

Jo crec que això és tenir el medi ambient pitjor; en canvi, posar

en mans de les autoritats les coses que no estan bé, corregir les

depuradores o informar la societat del canvi climàtic, lluitar

devora el ministeri pel canvi climàtic i mirar altres qüestions

com totes les que he enumerat són les que valen la pena fer des

de la conselleria. Després a la rèplica intentaré dir-li qualque

cosa més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?

Per cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva

intervenció. Bé, en primer lloc, crec que no m’ha entès, jo no

he dit que la Conselleria de Medi Ambient estigués malalta,

vull dir, basta veure-lo a vostè que està molt content i molt

alegra i tot el seu equip i per tant no he dit això, jo he dit que el

medi ambient estava malalt, que és una altra cosa que no té res

a veure amb vostè des del punt de vista com es pugui sentir. És

a dir, és una qüestió, és un concepte que supòs que ho ha entès,

tots els problemes mediambientals de les Illes Balears ja fa

estona que no estan en unes condicions que pertoca; els

indicadors ambientals que s’han fet respecte d’aquesta situació

cada vegada ens posen amb un índex més al límit; i en aquest

sentit les coses van a pitjor. Per tant, supòs que m’ha entès i per

això era el que jo volia dir, no entrar a consideracions internes

de la conselleria, que jo crec que estan vostès, com he dit, molt

contents.

En segon lloc, tampoc no pretenc, perquè això no és la

meva tasca, supòs que la seva tampoc, almenys la meva no ho

és, fer cap comparació, jo vull contestacions concretes i esper,

m’agradaria que ja que tenim tan poc temps, a la contrarèplica

me pogués contestar les preguntes que jo li he fet de distints

àmbits i me podria concretar una miqueta, perquè hi ha

qüestions que no m’han clares.

I si unes qüestions molt concretetes, intentaré no passar-me

dels cinc minuts, perquè vostè després no se senti molest

perquè m’he passat de temps. Respecte de les depuradores, jo

quan he demanat, està clar que estan al capítol 6 les inversions,

això ho sap tothom, el que passa és que jo quan parl de

manteniment de depuradores, el manteniment de depuradores

és com el manteniment d’un cotxe, el manteniment del medi

ambient és com mantenir una cosa a la qual com més cura li

fas, com més de tant en tant el dus al mecànic, el mires, com

més gent el pot veure, com més personal el pot cuidar, etcètera,

fa que aquest cotxe no s’hagi de canviar cada tres anys, amb la

qual cosa el manteniment és un manteniment constant i

continuat que moltes vegades no és amb inversions noves, sinó

senzillament fins i tot amb despesa corrent, amb fer un bon

contracte, tot i que això ha estat un problema també de fa

estona en el que són les empreses que gestionen aquestes

depuradores; i per tant un manteniment de vegades no té perquè

anar lligat a fer més inversions. Per això demanava on estava

concretament aquesta partida, no perquè me digués una cosa

òbvia, òbvia des del punt de vista d’inversió, que vostès sempre

en tenen, sinó jo el manteniment del medi ambient l’entenc

d’una altra manera, que no és tanta inversió. I a més, si fa

anàlisi de l’hemeroteca que hi ha, que existeix aquí en el

Parlament, podrà veure, com jo sempre dic, que les obres no és

una qüestió mediambiental.

En segon lloc, tema de residus perillosos o residus. Miri, els

residus és un tema importantíssim, és un tema bàsic, el que es

va fer anteriorment va ser entrar en els residus urbans, per

intentar que hi hagués uns plans directors de cada illa que

poguessin afrontar un problema tan important com aquest. És

una feina que es va fer precisament, i li vull posar un exemple

perquè entengui el que és obra i el que és medi ambient, el Parc

de tecnologies ambientals del Consell Insular de Mallorca és

realment una doblerada que ha costat a la gent, diríem, perquè

han estat doblers europeus, però al cap i a la fi tots pagam una

gran part, però està infrautilitzat perquè no es fan les polítiques

mediambientals que s’haurien de fer. I és potenciar el

reciclatge, la reutilització, la reducció de residus i sobretot la

recollida selectiva. Això és el gran problema, el problema del

medi ambient no és fer grans obres, és precisament dur

endavant tot aquest tipus de polítiques que, com li dic, és

almanco la nostra preocupació.

Per tant, creim que el Pla director sectorial de residus

perillosos és començar, és fer alguna cosa, anar fent coses,

coses que estan fetes o que s’haurien de fer, i si s’ha de

millorar, es millora, es modifica, però anar fent és el que

nosaltres plantejaríem.

I entrant, i també, supòs per acabar perquè els cinc minuts

no voldria me passassin. Miri, no sé si no m’ha entès, Sr.

Conseller, quan li he parlat de la protecció, la protecció d’un

espai, d’un territori, no va en funció de la titularitat, si és
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pública o és privada; va en funció dels valors ambientals que hi

pugui haver. Això és un fet, és un concepte, no m’ho he

inventat jo. A partir d’aquí, qualsevol tipus d’involucració

harmònica dels propietaris, a mi evidentment no li posaré en

dubta, quan precisament vàrem ser nosaltres, l’anterior govern,

el que va posar per primera vegada ajudes o intents de projectes

que poguessin dur endavant els propietaris. Però no hem de

confondre, la protecció va en funció de la titularitat del, no va

en funció, perdó, de la titularitat del territori, i per tant en

aquest sentit les coses s’han de dir com són. Després un pot fer

una política determinada de protecció o una altra, fins ara

nosaltres només hem vist desprotegir.

I ja per acabar el tema que vostè m’ha esmentat de Kyoto.

Miri, Kyoto avui en dia més o manco tothom sap que és l’efecte

hivernacle; jo no he fet cap referència ni li he demanat fins i tot

el que pensava vostè, li he demanat en moltes ocasions, crec

que a més no és un tema només de la Conselleria de Medi

Ambient, és un tema de tot el Govern, però evidentment jo he

fet referència a declaracions que vostè havia fet respecte de la

qüestió de la contaminació per CO2, que a mi me semblen

preocupants, sobretot perquè quan qualcú diu que la

contaminació perquè es genera a un altre lloc no me preocupa,

a mi me preocupa qualcú que ho digui que té responsabilitats

polítiques importants respecte del medi ambient.

I ja per tant per acabar, m’agradaria que me pogués

contestar les preguntes que li he fet, que li he fet perquè

m’agradaria que hi hagués una resposta concreta, si és possible,

en línia amb el que ja he dit a través de les depuradores, si me

pot entendre quan li faig preguntes d’aquestes característiques,

que no són preguntes òbvies perquè més o manco qui més qui

manco sap els capítols quins són i quins són els conceptes que

s’hi inclouen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. També té cinc minuts, Sr. Conseller, en el torn de

rèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré

anar ràpid.

La baixada del capítol 1 que me demanava, es refereix,

secretaria general, es refereix que els agents de medi ambient

han passat a les direccions generals corresponents, estaven en

aquesta partida totes, tots els agents mediambientals, els 50 i

busques estaven en aquesta partida, han passat cadascú a la part

de capítol 1 de la direcció general que li corresponia.

En el que fa referència que m’ha dit que no gastàvem en

sòls contaminats, hi va haver temps que es va viure d’una

abocador, es va fer molta publicitat d’un abocador durant

quatre anys, que és Can Set. Jo li puc dir que nosaltres feim

dues coses: hem fet una cosa enguany que ha estat i seguim fent

això de Santa Gertrudis; i l’altra, no i el 2005 seguirà a través

dels doblers d’IBAEN Santa Gertrudis; i a través d’IBAEN es

farà, es restaurarà l’abocament de Ses Mosqueres al parc

natural de s’Albufera; l’abocament del paratge de Rafal Llinàs

a Ses Salines; l’abocador de Manacor que es diu l’Ermita i

també, Manacor, i la Penya de l’Indio; aquests es faran

enguany, però quatre d’un cop, en un any, no un en quatre anys

i molta propaganda, sinó quatre d’un cop i en un any. I quan

acabem aquests entrarem a altres, perquè hi ha molts de llocs

per arreglar a les Illes Balears en aquest sentit. No ens demanin

més perquè haurem invertit en un any més que a Ca na Putxa,

durant quatre anys.

Manteniment de les EDAR, Sra. Rosselló, pressupost.

Sanejament i depuració, vostè això ho llegeix com jo supòs,

441B, inversions reals, està escrit com ha estat escrit sempre els

darrers 12 anys a tots els pressuposts; inversions reals, inversió

de reposició en infraestructura i béns destinats a depuradores,

això és el que ha estat escrit durant 12 anys, 24.502.000 euros

de la direcció general. Transferència a l’IBASAN, capítol 7,

dins la mateixa pàgina, basta baixar un poc els ulls, la 74.108,

la mateixa dels darrers quatre anys, Institut Balear de

Sanejament, perdó, empreses públiques i altres ens públic

CAIB, 74.108, 13.417.791. Representa la primera, que són les

ajudes de la direcció general a les depuradores que no són del

Govern balear però pagam perquè ens han pagat el cànon, un

augment respecte de l’any passat de 8 milions d’euros. I de les

que són del Govern, representa un 48% d’increment perquè

nosaltres no mantenim les depuradors com abans hi havia

d’altres que mantenien les depuradores com la de Pollença, per

exemple. Jo no volia arribar a aquest nivell, però si m’hi duen

també m’agrada.

L’altra qüestió. El tema dels residus, jo som respectuós amb

l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia i me pens que el seu partit

també ho és, amb la qual cosa en tot cas no entraré dins la part

aquesta, i crec que hi ha més d’un partit, més de dos partits, no

parl d’Unió Mallorquina ni Partit Popular, altres partits i tot,

que tots estam bastant orgullosos, i miri que en el moment que

es va fer el Parc de tecnologies nosaltres no formàvem part del

govern del consell i tots crec que estam bastant orgullosos del

Parc de tecnologies del Consell de Mallorca.

El tema que ha tornat al tema de la protecció, jo en cap

moment he dit el que vostè ha dit que jo havia dit, i he llegit a

l’altra intervenció això. Jo li vull dir una cosa, nosaltres, quan

un parla de desprotecció ha d’anar molt alerta perquè el que un

entén per protecció de vegades entén que no es pot construir.

I jo en aquest sentit li puc dir que desprotecció perquè es pugui

construir res no se n’ha feta cap, cap, cap. En canvi nosaltres

feim una llei, perquè allà el que s’ha desprotegit, en el 99%

dels casos, tot era ANEI, amb la qual cosa no es pot construir.

El que discutim és el model de taca per com hem de gestionar

aquest espai; del que parlam ja no és de protecció, és de gestió

del que es va protegir urbanísticament fa 14 anys, 13 anys, amb

la LEN del 91, i és d’això que parlam. Clar, n’hi ha que duen

ancorats a un discurs i nosaltres anam cap a un altre.

L’altra qüestió, amb Kyoto. Jo li garantesc que hi haurà

transversalitat amb totes les conselleries que creguem que hem

d’actuar conjuntament. I esper que més o manco li hagi

contestat a tot.
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Hi havia un tema que me deia vostè de Mondragó. A

Mondragó farem uns convenis específics per a Mondragó, ho

vàrem dir.

I el tema de les dessaladores me deia a veure on estan els

doblers. Miri, els doblers estan en el Ministeri de Medi

Ambient i el Ministeri de Medi Ambient ens va enviar un escrit

que només ens donava dues dessaladores. I hem negociat i ens

hem entès i feim feina en el conveni per a les quatre

dessaladores: Alcúdia i Santa Eulàlia l’any que ve; la de

Ciutadella el 2006 i el 2008 començaríem la d’Andratx. I la

ministra mirarà d’aconseguir el màxim que pugui de fons de

cohesió i la resta dels doblers que pugui del seu pressupost. I la

resta que no es “daixoni”, que es valora damunt un 30%, es

repercuteix com estava previst a tarifa.

I les inversions en el litoral, ah sí, què és la càtedra

d’UNESCO i l’OMPIB, això m’ha paregut simpàtic. La càtedra

d’UNESCO i l’OMPIB són dues línies de mandat del seu Pla

estratègic d’Educació Ambiental, miri si s’ho coneixia poc,

dues línies que manava el seu Pla estratègic d’educació

ambiental que les desenvolupam, a través de la Universitat, una

directament a través d’un departament i l’altra a través de la

Fundació de la Universitat.

Moltíssimes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Segurament els deu minuts no les

esgotaré i en primer lloc volia donar les gràcies al Sr. Conseller

i a l’equip de tècnics que l’acompanyen per la seva

compareixença.

Jo avui colAlaboraré amb el Sr. Conseller a complir el seu

compromís amb Kyoto perquè me n’aniré amb el tren avui, per

tant no podré esgotar els deu minuts que me corresponen. Tot

i això que amb les respostes que ha donat als diputats que

m’han precedit ja ha respost algunes de les qüestions que jo

tenia pendents. Però sí que li faré una sèrie de comentaris per

la qüestió de cortesia i com a agraïment de la seva

compareixença i també uns quants comentaris del que hem vist

a una primera lectura d’aquests pressuposts.

Jo crec que ja li he dit a qualque ocasió i enguany més que

mai li vull recordar que la seva conselleria ha de tenir un sentit

transversal i vostè m’ho va acceptar, i jo li recordaré, sobretot

si es mira el pressupost d’obres públiques, que està en franca

oposició; vull dir que no quadra el seu pressupost de medi

ambient o la filosofia del que hauria de ser la Conselleria de

Medi Ambient amb el pressupost ni la filosofia d’Obres

Públiques, però avui no venim a parlar d’Obres Públiques, però

només li dic això perquè ho tengui en compte.

Vostè ha vengut a presentar un pressupost ple d’ilAlusió que

no coincideix amb la ilAlusió que a mi me va fer quan el vaig

veure, perquè, si bé és ver que la Direcció General de Recursos

Hídrics augmenta, i això vostè sap que jo sempre li pos coses

positives i negatives, evidentment té coses positives i també les

hi vull dir, aquest pressupost seu que és una aposta decidida per

la depuració d’aigües, que és un tema que no es pot aturar

enguany, evidentment anam molt enrera, s’han fet moltes

passes que no han estat l’encertades que tal vegada haurien

pogut ser i sobretot no s’han fet amb la celeritat que hauria

estat necessària, perquè el creixement demogràfic sempre ha

passat davant les solucions que s’han donat a la depuració

d’aigües. Però així i tot hi ha un esforç pressupostari en el

sanejament i en la depuració i això crec que no s’ha d’aturar

perquè l’objectiu final haurà de ser la depuració terciària per a

la reutilització de les aigües en agricultura o en allò que es

pugui utilitzar, i amb el pressupost d’enguany evidentment no

basta.

Si ha fet un esforç amb els recursos hídrics, amb el

sanejament i depuració, en el tema de proveïment ha anat una

mica enrera. Hem fet una mica els comptes i disminueix

2.300.000 euros aproximadament, i sobretot on recula

ostensiblement és a la gestió d’espais naturals protegits, àrees

recreatives, control i defensa del domini públic hidràulic, que

també hi ha una disminució important, 2 milions d’euros

respecte de l’any passat. I ordenació del litoral també i en la

gestió de residus també disminueix i creim que és important el

que s’ha dit, aquest debat que ha tengut ara, anteriorment, que

és important que es posi fil a l’agulla per intentar una millor

gestió.

Vostè ha mencionat que per a enguany es donarà solució o

es construirà o s’arreglarà l’abocador de Manacor, cosa que

m’alegra molt i perdoni que territorialitzi, però la veritat és que

hi ha una sèrie de coses que m’interessen perquè aquest

abocador, en teoria, hi toca haver una planta de triatge devora

i vostè sap que la indústria del moble a Manacor és la més

important i quan hi ha un caramull una mica gros de fustes,

coincideix amb un incendi per allà, per tant poc es recicla

d’allà, i és important que això estigui bé.

Li volia dir que hem vist amb decepció, a la secció 39,

espais naturals protegits de les Illes Balears, és un ens nou, que

imaginam que això és la base que donarà cobertura al quadre

que ha de fer vostè amb la llei, ens imaginam, perquè tot són

partides obertes. O sigui, la llei de conservació d’espais de

rellevància ambiental, supòs que vol evitar la paraula parc, ja

que està dimonitzada, però m’imagín que aquesta llei serà la

que donarà, la que gestionarà els espais naturals i la que vostè

té dins la butxaca, i si no, m’ho aclareixi per favor, perquè

realment a la secció 79 hi ha una sèrie de partides, que són,

imaginam, o suposam que són partides obertes, que són totes de

6.000 euros, per tant no tenen cap tipus de projecte, ni de

funció, ni tenen cap, és un ens autònom, això evidentment.

M’agradaria que explicàs tot aquest tema.

Veim positiva la creació de l’Agència Balear de l’Aigua,

però li recordaré que l’any passat ja la va anunciar, a veure si

ara per a enguany, per a l’any que ve, millor dit, per al 2005, es

posa en marxa aquesta agència, perquè també consideram que

és important que l’aigua se gestioni de manera totalment

integral.
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I quant a torrents, continuen amb la política de neteja i li

demanaré només un aclariment, que també no sé què significa

Unió torrent de Manacor, que me digui quin projecte és aquest.

Perquè, tornant a Manacor, no hem pogut veure o no hem vist

el projecte que vostè ha anunciat que ja tenia fet per al

condicionament del llit urbà del Manacor. I només li diré una

cosa, que no he vist el projecte, però només recordar-li que la

perillositat d’un torrent augmenta moltíssim quan està tapat,

que es pensi el projecte que hauria de fer. Només són 500

metres que està tapat, i si està destapat no és tan perillós com

un torrent tapat. No l’he vist, però només li voldria fer aquesta

puntualització. I hi hauria l’ocasió de fer una reforma

urbanística important dins Manacor, segons com es replantegi

el disseny d’aquest torrent.

Me pareix que moltes de les coses que vostè ha dit a les

seves anteriors intervencions, jo ja no les repetiré perquè, entre

d’altres coses, vostè ja les ha dit, i ja tendrem ocasió en el debat

d’aquest pressupost d’anar aclarint coses i d’anar puntualitzant

i de fer esmenes que consideram necessàries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, pot contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, adversària política però bona companya

parlamentària, em sap greu que no me senti ara, dic que, Sra.

Diputada, adversària política però bona companya diputada de

dues legislatures, maldament tenguem plantejaments distints en

coses concretes, sempre és un plaer poder contrastar els distints

punts de vista.

Miraré també de no arribar als deu minuts, perquè pugui

realment emprar el tren i no el perdi. El que sí li puc dir és que

respecte d’obres públiques, la transversalitat, jo crec que tal

vegada no hem sabut vendre-ho, però jo crec que aquesta

transversalitat hi és, m’explicaré. Tenc projectes dins la

Comissió Balear de Medi Ambient de temes importants,

d’infraestructures grosses que la passada legislatura

s’exoneraven a la Conselleria d’Obres Públiques, o a la

Conselleria de Medi Ambient, com pot ser el tren a Manacor;

com pot ser el tema de la conducció d’aigua de sa Marineta. Jo

li puc dir que Obres Públiques passa totes les avaluacions

d’impacte ambiental i ha de complir, això és transversalitat i

compliment. Perquè sap que és de guapo que m’exoneri el

Govern de complir allò que Obres Públiques fa, ho dic per

això.

De totes formes veurà que en el tema de Kyoto encara més

aquesta transversalitat, però aquest govern, aquesta conselleria

té transversalitat amb la Conselleria d’Educació d’una forma

molt potent, però molt, en distintes qüestions, tant en el que fa

referència a les eco-escoles, com en el que fa referència a la

Universitat, però molt potent, de cents i cents de mils d’euros,

cosa que mai no havia existit. Ho reconeixia despús-ahir el

Rector de la Universitat. Així mateix qualque cosa (...) que és

important.

Li agraesc el que m’ha dit del tema de recursos hídrics. En

canvi vostè diu el proveïment d’aigua recula. Jo crec que vostè

el que ha mirat és la xifra que pujava IBAEN abans i haurà vist

que la xifra d’IBAEN baixam una sèrie de milions, 2, me pens

que haurà vist això. Clar i de què són aquests 2 milions i és

important que aquesta dada, la m’han donada avui capvespre:

a IBAEN es feia una previsió d’ingrés per venda d’aigua, per

exemple a l’any 2002 per venda d’aigua dessalada es varen

preveure 14 milions d’euros, i se’n varen recaptar només

12.800.000. El 2003 se’n varen preveure 17.816.000 i només

se’n varen recaptar 15 milions. Clar, hi havia sempre una

sobrevaloració del que recaptaries amb el que realment després

recaptaves. A l’any 2004, seguint aquesta línia que hi havia del

2007 i l’increment que havíem posat, nosaltres ja ho vàrem

posar menor, però així i tot va pujar 18.260.000; quan realment

el 2004, en el setembre, pareix que complirem a dia 30 de

setembre perquè anam a 13.325.000.

Però vist això, vàrem dir: convé corregir aquests 2 milions

d’inflat que tenia aquest pressupost. Clar, si vas a capítol

d’ingressos, un diputat va a capítol d’ingressos i mira IBAEN

què té, veurà que té enguany, en lloc de 18.260.000 només 17

milions d’euros. Diu: aquí hi ha una disminució d’1 milió i

busques d’euros d’inversió, de proveïment d’aigua; no, no, és

que ingressarem, tanmateix no s’ingressaven aquests doblers,

què hem d’anar a enganyar la gent que ingressarem 17, 14 i en

feim 12, 17 i en feim 15, 18, i enguany serà el primer any que

s’acomplirà, que s’ingressaran 18. Hem ajustat això per a l’any

que ve. Ho dic perquè, en tot cas, s’augmenta per a proveïment

d’aigua.

IBAEN no tenia abans aval, o en va tenir 12 milions i de

6.900.000 dos anys anteriors, dos anys seguits 31 i 30.

Convenis per a la gestió de la (...) de l’aigua per fugues

d’aigua; convenis amb ajuntaments per a temes d’aigua, a part

dels consorcis que les té la direcció general -la direcció general

en consorcis no augmenta, perquè els consorcis els vull llevar,

no en vull de consorcis, no en vull, vull convenis i que cada

ajuntament assumeixi la seva responsabilitat. Val més que cada

ajuntament els seus pressuposts siguin reals i no un consorci

que és un ens que és fora i s’endeuta ell i no sap l’ajuntament

el que realment s’endeuta. En canvi, baixa consorci, però en

convenis en guany, inicialment quan vàrem començar l’any

passat, pensàvem que gastaríem 2 milions d’euros, n’hem

gastats prop de 4 milions d’euros. I el 2005 estam disposats que

si han de ser 2, 2, i si han de ser 3, 3, de l’aval; si es gasta 1

milió més en convenis es gastarà 1 milió menys en torrents, i si

es gasta 1 milió més en torrents, es gastarà 1 milió menys en

convenis, dependrà de les demandes que hi ha. En aquests

moments les que tenim solAlicitades no tenim problema, fins i

tot en podem fer de nous, no hi ha cap problema.

El tema de la gestió de residus, no és que baixi, és que el

que feim, per fer l’Ermita i tot això que li he contat, gastarem,

l’any passat hi havia 240.000 euros, només l’Ermita puja 1

milió d’euros, el que passa és que no ho farà el pressupost de

la Direcció General de Qualitat Ambiental, ho dirigirà la

direcció general, però ho farà l’IBAEN. Per mor d’això, a

l’aval, 2 milions, quan vàrem demanar l’aval, 2 milions
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d’aquests 30 milions d’aval estan destinats a qualitat ambiental

i a residus per aquesta qüestió. Li garantesc que hi ha la partida.

I després l’altra qüestió. Els espais protegits i el tema de,

no, perdó, l’organisme autònom. Aquestes partides que vostè

veu de 6.000 són partides, en aquest moment parlam, el que són

els sindicats, el comitè d’empresa, no té res a veure la llei, la

llei no té res a veure; el que és ara, després, personal que està

a parcs assignats a IBANAT, passarà a l’organisme autònoma,

i personal que està a parcs assignats a la direcció general

passarà a l’organisme autònom. I aquestes partides estan

obertes perquè duran els seus doblers, tant des d’IBANAT com

de la direcció general. I per això ara ja no és anunciar, com

vàrem fer l’any passat, ara ja és una realitat en aquest sentit,

són les partides obertes, perquè una vegada tancat l’acord amb

el personal, cadascú vagi al seu lloc.

I el tema de l’Agència Balear de l’Aigua exactament igual,

podíem anunciar aquesta intenció, però ara ja és una

confirmació pressupostària, que se n’anirà a 111 milions i

busques d’euros.

I acabam amb el tema del torrent. Aquesta unió, és a dir,

vostè sap que el ministeri va fer el torrent exterior; el Govern

balear licita, no sé si està adjudicat o no encara, però

s’adjudicarà aquest mes o el mes que ve el que és el tram urbà.

I ara el que ens falta és que si anam i miram com està una

vegada que arriba el torrent exterior i estam a urbà, per on ha

d’anar l’aigua, és un siquió com del Sr. Crespí a vostè, per

arribar al torrent de na Borges. Hem fet un torrent de 2

quilòmetres, que té una amplària de deu a dotze, en feim un

d’interior que a zones té amplàries de set metres, ara, a parts

descobert i altres no descobert, ara li diré, i en canvi quan

s’ajunten tots dos passen a una síquia com aquest passadís, per

arribar al torrent de na Borges. El projecte de la Unió és a la

vegada dur això fins a na Borges.

La major inversió que s’ha fet mai en torrents en tota la

història de Manacor, quan pareixia que això per fora era tocar

amb un dit el cel, en aquest cas tocarem una altra galàxia, tal

vegada Orion.

I la darrera qüestió i moltes gràcies pel seu to i li agraesc

moltíssim i dispost a colAlaborar si hem de baixar qualque

qüestió més fora de l’hemicicle, fora d’aquesta comissió, és el

tema de tapar o no tapar. El batle de Manacor me demana

també que tapem un tros més. Què he fet jo? Recollir el

projecte que estava comanat, el que estava comanat

anteriorment que no s’havia posat en marxa però que tenia unes

ordres d’encomana. El batle de Manacor m’ho solAlicita això

també; el que li garantesc és que ho intentarem, de moment

anem a treure el projecte, anem a adjudicar aquest projecte;

anem a posar d’acord els comerciants i els que viuen dins

aquella zona perquè molestem el menys possible. I sense cap

dubte, vostè ha tocat la gallina dels ous d’or, té unes

connotacions urbanístiques molt importants que es tapi.

Jo, si vostès estan d’acord, més o manco tots i tal i qual,

podem arribar allà on sigui, no tenc inconvenient, cap ni un. I

estic convençut que Manacor hi sortirà guanyant moltíssim i

sobretot ens llevarem no poder dormir qualque vespre, pensant

que pot venir una venguda d’aigua molt important, que això és

fotut i és mal de dur-ho.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?

Té la paraula per 5 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair-li les seves

explicacions i dir-li, ja centrant-me només en aquest darrer

extrem, que crec que no m’he explicada bé, però els interessos

del batle de Manacor i els meus estan a les antípodes: ell vol

que tapem tot el torrent i jo no vull que es tapi gens. Vull dir

que..., no m’he explicat bé en aquest tema. Quan li he dit que

la perillositat d’un torrent augmenta moltíssim quan està tapat

perquè les avingudes poden provocar taps i llavors és quan es

desborda, que és aquí on hi ha hagut els problemes reals,

nosaltres i personalment voldria una actuació urbanística al

revés, deixar una riera per allà enmig, que també es podria fer

una cosa original i molt maca, però vaja, crec que... Ja li dic, el

batle i jo, supòs que guanyarà el batle perquè en aquests

moments és qui comanda, però es perd una oportunitat molt

important i potser hauríem de demanar una mica de reflexió.

Jo només li diré, Sr. Conseller, que vostè ja sap que no

estam d’acord -i li ho he dit moltes vegades- amb el criteri de

limitació dels parcs naturals, no és vera? Vostè va fer una

retallada important la passada legislatura, la qual les ocasions

que vàrem tenir de debatre amb vostè aquest tema li vàrem

manifestar el nostre desacord amb el fet que els criteris fossin

assenyalar les finques públiques, perquè nosaltres creim, i així

també ho diuen altres criteris que no són polítics en absolut,

que un parc no té els límits allà on hi ha la propietat, sinó allà

on hi ha els valors, i el que veim nosaltres és que l’any passat

tant en el pressupost com a la Llei d’acompanyament va

complir amb el programa electoral d’escabetxar allò que havia

d’escabetxar, però enguany no reposa allò que esperàvem que

reposàs. 

Per tant aquí un poc va la meva decepció quan he llegit

aquests pressuposts, que sí que hi ha coses positives quant a

obres hidràuliques, però hi ha molt poca implicació en el tema

de protecció d’espais naturals i, sobretot, la llei que va

endarrerida, i això és així, aquella llei que va prometre vostè

per regular i per substituir la Llei 89 d’espais naturals, de flora

i fauna silvestres, encara no està en marxa; vaja, està en marxa

però no està presentada ni crec, si no vaig equivocada, no ha

entrat al Parlament, la qual cosa creim que seria una bona eina

i que després sí que realment implicaria alguna partida de

pressupost. Per aquí anava la nostra decepció.

I per la resta tendrem altres ocasions per poder discutir

aquests temes i farem aportacions que esperem que vostè les

pugui acollir en positiu, així com nosaltres les hi farem. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Sr. Conseller, també té la paraula per un

temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,

miri, portaveu del PSM, jo el que vull dir respecte al torrent és

que és que el torrent que va comanar el govern anterior, que

estava comanat amb un plec de condicions i amb aquests temes

especificats; l’únic problema que hi havia és que no arribava a

consignar els doblers per fer-ho, perquè el projecte estava fet.

Jo només he hagut de fer unes revisions del projecte; el que no

hi havia era la voluntat política de posar els doblers per fer-lo,

i estic fent aquest projecte, però estic disposat a parlar de tot.

Però no és que hagi de guanyar el Sr. Pastor, o tal i tal; jo crec

que ha de guanyar la voluntat municipal expressada a través

dels grups polítics, però això no lleva que no puguem parlar

tots, així de clar.

Respecte al tema de la transversalitat, maldament ara no ho

he dit, clar, a vegades et fugen les coses; el que passa és que no

es parlaven els partits que duien aquestes conselleries la

passada legislatura, vostè ho coneix bé, Agricultura i Medi

Ambient. És a dir, nosaltres hem arribat a un gran acord amb

Agricultura sobre la reutilització d’aigua. A mi em consta del

director general d’Estructures Agràries de la passada

legislatura, que jo era batle del meu poble i el director general

era del seu partit, els esforços que vàrem fer per poder posar

allà una xarxa per reutilitzar aigua, i en vàrem anar, de vespres,

a sopar i matins a berenar amb gent perquè entenguessin que

havíem..., i ho vàrem aconseguir. Després el problema és que

no vàrem tenir l’ajuda per l’altre costat amb el terciari. Li vull

dir que la transversalitat hi és en més d’una qüestió.

A veure, les baixes que em demanava. El programa de

proveïment augmenta més de 100.000 euros, i el programa de

residus és vera que baixa, baixa pel conveni amb el Consell de

Mallorca, que vostè sap que allò que fa referència al forn dels

MER, que no he contestat abans això, no està acabat, no estarà

dia 31 de desembre del 2005, amb la qual cosa l’anualitat del

2005, a través del conveni que va fer el govern anterior com

havia d’anar pagant les anualitats als consells en base a allò

dels residus, l’any que ve no la pagaran, perquè ho diu el

conveni, no la pagaran si no està fet, i això el que es fa és

allargar-se en el temps.

Després l’altra qüestió -i acab- que li vull dir és la següent:

sí, sí..., és igual, està clar. Clar, és que tot allò del torrent té

història i el seu partit era el governava aquest tema; quan varen

comanar com s’havia de fer el torrent era el Sr. Tomeu Ferrer.

El problema és que el tema és molt petit, Mallorca és molt

petita i tot se sap, això és el problema. Li vull comentar dues

coses que sí que em preocupen. Vull aclarir que la llei que

estam preparant no substitueix la 4/89, no la pot substituir, és

una llei bàsica; el que la 4/89 diu és que les comunitats

autònomes podran fer la seva pròpia llei autonòmica. Som la

darrera comunitat que la fa, la darrera, fins i tot Greenpeace ens

va donar l’enhorabona que la féssim ja, amb la qual cosa no

substitueix, res no substitueix. 

Però acab amb dues qüestions. Jo crec que així com hi ha

conceptes..., vostè i jo no discutirem de llengua, de llengua

catalana no discutirem vostè i jo, de llengua, o el Sr. Crespí i

jo, ho tendrà molt difícil discutir amb jo. Ara encara és fàcil

discutir de parcs, perquè encara no ens hem modernitzat.

Europa no parla de parcs, Europa allò dels parcs és passat,

Europa parla de la xarxa Natura 2000, la preservació per a

Europa no és un parc, no en necessita cap, de parc, necessita

ecosistemes de flora i fauna perquè es puguin protegir i

gestionar i puguin perdurar, i això és la xarxa Natura 2000, i

quan vostès diuen: “vostè ha desprotegit”, no, no, jo he tornat

enrere un parc, un sistema de gestió d’un parc, però no he

desprotegit. Pensi una cosa: el parc de la Serra de Llevant i el

de Cala d’Hort jo no sé si entre tots dos arriben a 60 milions de

metres quadrats.

(Conversa inaudible)

Molt bé, arribam a uns 40 milions de metres quadrats. Si fos

vera el que vostè diu que hem desprotegit, que és que hem

llevat la figura però (...) que es vera, via xarxa Natura 2000

hem augmentat en protecció real, que és la que vol Europa i he

dit en el meu discurs, 180 milions de metres quadrats. Donant-li

per fet que fos vera el que diu, encara aquest govern... Clar, el

problema és que les meves filles entendran el que vol Europa;

potser a nosaltres ja per comoditat ens interessa només entendre

el que enteníem abans per no aprendre més, però jo el darrer

dia que visqui vull aprendre i Europa el que demana és xarxa

Natura 2000, i xarxa Natura 2000 són 180 milions de metres

quadrats més. Si li don per bo allò seu, que no és vera, que és

una figura, encara em queden 140 milions de metres quadrats.

Com es pot dir -i vostès saben que aquesta batalla els la

guanyaré- com es pot dir que aquest govern té menys metres

protegits que el que tenia l’anterior? Donant per bones les seves

xifres en tenim 140 milions més. Ho dic perquè això és

fonamental. 

Avui el comissari que ha vengut, el representant del

comissari que ha vengut l’únic que demanava, i jo li volia

explicar la llei i el que farem, no, no, “Red Natura 2000, per

favore, Red Natura 2000", és italià. “Sí, però et vull

explicar...”; “no, no, Red Natura 2000, cumplimiento”. Clar, i

quan tu veus això dius “clar, som nosaltres que estam a una

altra ona; el món va per un lloc i nosaltres en aquest tema -en

altres sense cap dubte potser anam més bé que el món- anam

per un altre”. Ningú no li discutirà el tema de la preservació a

la Unió Europea.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per

les explicacions que ens ha anat donant. A aquestes alçades del

debat a moltes coses ja s’hi han fet dues o tres voltes, i per tant

em van quedant alguns dubtes, dubtes que necessiten algun

aclariment, i els agruparé diguem en dos blocs: aquells que
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necessiten un aclariment de tipus qualitatiu, és a dir, què es

pretén amb alguna de les coses que ha anat explicant o que

estan escrites aquí; i un altre que és d’aclariments

pressupostaris lògics, que són coses que no s’acaben d’esbrinar

perquè els pressuposts mai no són absolutament esbrinables en

una única o una primera lectura.

Bé, en primer lloc jo el que li voldria demanar és que vostè

ens ha explicat -seguiré el mateix ordre de la seva intervenció-

que les noves depuradores a partir de l’any 2003 produeixen ja

un tractament terciari, però en quina mesura aquest tractament

es va estenent a la xarxa que no ho tenia prèviament?, i quins

recursos es destinen a aquesta segona activitat?, que a mi no

m’ha paregut aclarir.

Li faré una postilAla aquí respecte a allò pressupostari. A

pesar que és molt difícil anar sumant a mesura que vostè va

parlant d’inversions, perquè a un se li descontrola la sumadora

mental, a mi no m’han quadrat els nombres, a no ser que vostè

mescli el que és inversió immaterial i inversió no immaterial,

quan parla de determinats tipus d’inversions on la inversió

immaterial jo no la trob, però això ja li ho puntualitzaré més

concretament.

Després ha parlat, i m’ha fet gràcia, ha parlat de la

reintroducció del vell marí, m’ha paregut entendre. Voldria que

m’explicàs una mica què és això. Així com el control de

plagues tant d’animals com de vegetals duits de fora que es fan

com a subespontanis, i que, bé, a altres zones ja han començat

a crear algun problema de tipus mediambiental, a pesar que

tenc unes preguntes en relació a això que es veuran en

comissió, però voldria saber quines seran les actuacions que

des del punt de vista pressupostari farà la conselleria en aquest

aspecte.

Respecte a allò dels parcs naturals, i jo hi tornaré insistir

una mica, vostè ha utilitzat una expressió que no deixa de

formosa, això de la incorporació harmònica; tot el que es faci

amb harmonia mai ningú no hi pot estar en contra. Però la meva

pregunta és: i per aconseguir aquesta harmonia en aquests

pressuposts on he de cercar la música?, on és la banda de

música en aquests pressuposts? Perquè, clar, tots ho sabem, en

aquesta comunitat és una cosa molt curiosa: mai no hi ha hagut

una voluntat de forçar la propietat; excepte per fer carreteres,

per a això ancha es Castilla, tu: et passen, te tomen la finca i

per allà passa la carretera, mai no he sentit que li facin..., bé, sí,

hi ha un cas que sí, però en general no he sentit mai que li facin

fer una corba, a la carretera. L’autopista d’Inca a Manacor, si

els propietaris sobre les finques dels quals ha de passar no hi

estan d’acord no la facin. A veure, quina cosa més guapa,

autopistes harmòniques, passen per allà on la gent vol. No és el

seu departament, però com que és una filosofia si

l’estenguessin a la resta potser una compensaria l’altra i hi

podríem estar d’acord. Però vaja, la meva pregunta es:

pressupostàriament aquesta harmonia com s’aconsegueix i on

és aquí?

M’agradaria..., ja hi ha fet una mica d’incidència però li

demanaria un poquet més de temps dedicat al tema dels residus

perillosos, un poquet més de temps, algun aclariment més que

vostè encara s’hagi deixat dins el tinter, que segur que se n’ha

deixat, lògicament.

D’allò de Kyoto no insistiré perquè vostè ha dit que

demanarà una compareixença específica sobre aquest tema. Per

tant ho deixaríem aquí.

I ara passaré a la part purament de xifres, i començarem a

l’inrevés i així giraré els fulls en la direcció contrària. Com que

ja li he dit que allò que són inversions, les inversions

immaterials pugen moltíssim, trob que pugen una barbaritat

bastant important, perquè són quasi 10 milions d’euros del que

és la conselleria, i l’IBANAT en té 4,2; per tant són quantitats

molt importants d’inversions immaterials. Les inversions

immaterials sempre són un calaix de control flàccid. Per tant jo

el que li demanaria és alguna explicació sobre aquells que són

més notoris, que són del programa 533D, de la Direcció

General de Biodiversitat, que n’hi 3.700.000; de Litoral, el

programa 514A, que n’hi ha 2.900.000. Alguna explicació de

les grans línies almenys d’aquests dos. I de l’IBANAT,

naturalment, que són 4,2 milions d’euros.

Perquè també li voldria demanar, i això no és d’una anàlisi

dels pressuposts, sinó que vostè ho ha dit o jo l’he entès així,

que la comunitat autònoma en aquest conveni d’actuacions

sobre el litoral hi ha de posar 12 milions d’euros, si no ho he

entès malament; que aquests 12 milions d’euros m’imagín que

deuen venir, haurien de venir en capítol 6, perquè les

actuacions les deu fer el Govern de les Illes Balears, si no

hauran de venir amb un altre capítol, per transferències de

capital, i m’agradaria saber on són perquè, clar, si de 40

milions ja en llevam 10 d’immaterial i aquests 12, idò les

depuradores que ha dit que farien ja no m’hi casen, o almanco

se m’han desbordat les xifres. Per tant voldria un aclariment

d’aquestes xifres, no sigui cosa que després resulti que el

Ministeri de Medi Ambient hi posi els doblers i nosaltres no

tenguem la nostra quota.

I per acabar, i ja des del punt de vista estructurals, voldria

comentar el tema de la secció 79, és a dir, espais naturals

protegits de les Illes Balears. Bé, això es crea a la Llei

d’acompanyament de l’any passat, ha passat un any i diu aquí:

“tot això amb el fi de crear una major eficàcia organitzativa,

gestora i pressupostària”. Molt bé, per descomptat, com que

només té 6.000 euros de pressupost és bo d’acabar. Vol dir que

no podien vostès ja haver incorporat aquí allò que durant

l’exercici detrauran i incorporaran per aconseguir precisament

el que diu vostè a la introducció?, que ho diu vostè, no ho he

dit jo, “una major eficàcia organitzativa, gestora i

pressupostària”, i com a pressupostària vull dir d’anàlisi de

pressupost. Segurament si ho hagueren fet així jo no li hauria

preguntat allò de la música, perquè seria aquí, i ja ho hauria vist

a capítol 4, o segurament a capítol 7, famílies y entidades sin

lucro, aquí hi hauria hagut els doblers que vostè posarà per a

això. Evidentment crec que això és una assignatura pendent que

té, havent tengut un any per fer-ho crec que en els pressuposts

ja s’havia d’haver presentat tot allò que durant aquest exercici

del 95 vendrà inclòs dins aquesta secció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té la paraula per

contestar.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Començarem per darrere. El decret de l’organisme autònom

no és vigent encara. No, no, i ara li parlaré de la música. No és

vigent, amb la qual cosa si no és vigent tu el que has de fer, que

és pràctica pressupostària de qualsevol administració pública,

és obrir la partida amb un mínim. Jo els dic d’on vendran, els

doblers; els doblers vendran de part de la Direcció General de

Biodiversitat i part de l’IBANAT. No tenc cap inconvenient de

venir també a explicar-ho, cap inconvenient, perquè ho entenc,

com molt bé planteja el portaveu del PSOE, ho entenc

perfectament perquè jo també tenc ganes de veure-ho per

poder-ho realment veure què és tot el que representa, sense cap

dubte.

No ha estat fàcil poder arribar als acords amb tots, perquè

la gent veiés que no perdia cap dret, i que hi anava

tranquilAlament, i que arribava..., i al final em pens que es fica

dins el conveni de la comunitat, laboral de la comunitat; hi surt

guanyant, la gent, és a dir, hi ha -perdonin l’expressió- hi ha

bon rotllo.

Ara començ per aquí deçà, ara deix la part econòmica i crec

que aniré a allò darrer. El tema dels terciaris. El tema dels

terciaris, Sr. Portaveu, dins cada projecte que remodelam, o bé

que projectam nou, ja és obligació, així com es posa un primari,

un secundari i uns separadors, que hi ha hagi també el terciari,

amb la qual cosa quan surt el projecte ja surt amb el terciari,

d’aquelles que remodelam o d’aquelles que començam noves.

Crec que així... Per exemple, li posaré exemples, Pollença, la

Colònia de Sant Jordi, Capdepera, Ciutadella, Felanitx, Sant

Antoni, Cales de Mallorca i Bendinat, que són les que hem

posat en marxa ara, totes elles tenen el terciari, i aquestes ja

estaven construïdes; s’han fet ampliacions, en segons quins

casos molt grans i en segons quin casos menys. Noves

iniciades: Binidalí i Cas Concos, que són les dues noves; totes

dues al projecte duen el terciari. Quan nosaltres feim, la

inversió pressupostària que vàrem creure que farem en quatre

anys per intentar i tal i tal, estam parlant de 100 milions o de

110 milions a 140 milions d’euros en els quatre anys per

aconseguir això, perquè ja vaig dir que aconseguir que tot

funcioni amb terciari no basten els quatre anys, però per un

problema de dies, d’hores. Si el dia tengués 48 hores i tengués

més sol els garantesc que podria en quatre anys, però en té 24,

no puc fer res més. Li puc dir que mir que em basti el temps.

El tema del vell marí. Amb el vell marí és una curolla

personal, meva i del director general d’espècies, el Sr. Antoni

Gómez, i del Sr. Joan Mayol, cap de secció de la conselleria, o

de servei, i jo la veritat és que vaig veure aquests mallorquins,

o menorquins, o eivissencs, o formenterers, que estan fent feina

per Mauritània i (...) i tot això, i el que volem és colAlaborar

amb ells. Per això he dit jo reintroduir o ajudar a, ho he dit,

constarà en el Diari de Sessions, o ajudar a. Bé, saben que és

una espècie autòctona que hi havia aquí el segle passat; es va

extingir els anys cinquanta del segle XX, el segle passat; és una

de les espècies que estan en perill d’extinció a nivell mundial,

com sap. Hi ha molta discussió on es..., és a dir, hi ha alguns

d’aquests científics que pensen que és bo intentar reintroduir,

i una altra part dividida que creuen que no. Bé, la conselleria

no pren part ni que sí ni que no; el que sí creu que és necessari

és ser-hi, perquè hi ha gent de les Illes Balears que fa feina en

aquest projecte a altres parts del món. Si fos possible la

reintroducció fantàstic, i si no és possible poder ajudar a

colAlaborar que allà on està a punt d’extingir-se no passi, i crec

que això està bé, crec que és interessant.

Respecte a les plagues. Part dels doblers de plagues, la part

més important, l’hem gastada l’any passat i enguany en el tema

de la processionària, que ha funcionat bastant bé. Ara dins els

doblers generals de prevenció que hem posat no és tan sols

prevenció d’incendis; prevenció d’incendis pot venir; era

prevenció i tema de plagues. Aquesta partida ha baixat un poc

perquè hi havia el 1.200.000 euros que venia del pla de xoc o

d’urgència que vàrem fer el 2003 i el 2004 respecte a la

processionària.

Bé, ja entram en el tema dels parcs naturals, a l’harmonia.

Si m’ho permet el president, senyors diputats, jo, clar, tenc un

respecte enorme al Sr. Crespí pels anys que du dedicats a la

política, a la vida pública, a part que és un dels que em va

ensenyar qualque punyeteria, no dolenta, eh?, però qualque

punyeteria quan vaig entrar jo de batle l’any 91, que tenia 29

anys, que ha plogut. Sr. Crespí, això és quasi quasi com vostès

amb la societat de benestar l’any 82, m’explic? Perquè vegi,

som capaços d’inventar, i jo els he de dur aquí com molt bé feia

el Sr. Felipe González, i no vull ser un encantador de serps

perquè jo crec en la societat del benestar, però en canvi crec en

l’harmonia de l’home amb la naturalesa, és possible. “Hay

agua, beberemos. Existe. Hay luz”. El que passa és que aquí hi

ha d’haver qualcú que sigui capaç d’aconseguir aquest

equilibri, i a vegades no és qüestió de doblers, és qüestió de

tractament. 

No hi haurà doblers en el pressupost més que..., què hi ha,

1.200.000 euros, per a ajudes en aquest sentit?, 1.500.000

euros per a ajudes, però amb l’aprovació de la llei encara no hi

haurà els doblers que volem ficar per a això, perquè si aproves

la llei tanmateix no hi haurà els PORN, encara, no podré ajudar

el 2005 si la gent pensa que vull ajudar els particulars. No, per

a particulars enguany pujam 300.000 euros, en lloc d’1.200.000

hi haurà un 1.500.000, però és en base a allò que hi ha

constituït a parcs actualment. I el 2006 serà el que durà

l’increment real del que aportarem per als convenis que hauran

sortit, lògicament, de l’harmonia entre les persones i la

naturalesa.

Residus perillosos. Sí m’he deixat alguna cosa, segur, segur

que m’he deixat alguna cosa. Tenc un problema greu, Sr.

Diputat: no acab de veure -i això és en positiu, eh?, no és en

negatiu- no acab de veure com decidirà el director general en

aquest sentit del ministeri quin impuls donarà a la creació de

segons quins sistemes integrats de gestió. Si es constitueixen i

es tanquen els de les piles, els dels olis, els dels RAE, dins el

que és exercici 2005-2006, el nostre pla de perillosos té una

forma. Si té que aquests no es constitueixen, hem de suplir, jo

em vull fer responsable dels perillosos, però clar, és aquí on

està, i esper que dins el mes de gener o febrer el ministeri, que

perfecte amb el director general, puguem tenir tancat aquest

assumpte, i una vegada tenguem tancat aquest assumpte sigui

blanc o sigui negre..., clar, no depèn del ministeri, tampoc,

perquè el ministeri s’ha de posar d’acord amb totes les

empreses productores d’aquest perillós, el ministeri està forçant
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que sigui possible. Nosaltres estam en aquesta línia perquè ens

va bé a totes les comunitats autònomes, lògicament, seran

doblers que llevarem als ciutadans, que ja paguen quan

compren el producte perillós.

Ara em ve el més complicat. El tema del que és, em deia el

Sr. Diputat, el programa 533B, de Biodiversitat, 533B, B de

Barcelona, si no vaig equivocat, o D de..., D de Dinamarca,

capítol 6 és..., què és, la compra de Sa Duaia? La compra de Sa

Duaia, és, que són 600.000 euros, se’n varen pagar 600.000 el

2004, se n’han de pagar 600.000 el 2005 i 600.000 el 2006. I

l’altre és gestió forestal, així com l’augment per la lluita contra

incendis, que enguany puja 400.000 euros. Dins aquests

3.700.000 hi ha els 600.000 de la partida que falta per comprar

Sa Duaia del 2005, 400.000 euros de lluita contra incendis, i la

resta..., perdó, 400.000 euros que puja la lluita contra incendis

i la diferència dels 3 milions i busques, perdó, els 2 milions i

busques, el que és en si la lluita contra incendis de la Direcció

General de Biodiversitat, perquè després hi ha una part de lluita

contra incendis que està dins l’IBANAT, de 3.500.000, em

pens que he dit quan ho he explicat abans.

El 514A, de Litoral, és l’augment del programa de neteja de

litoral, és el que fa referència al que hem de pagar del contracte

amb Ecolmare de la neteja de les 16 barques grosses de Medi

Ambient perquè les altres són de Turisme, més l’avió, el

personal i tot això, més allò que significarà tota la part

d’educació ambiental que volem posar en marxa, que són unes

barques dins la mar que s’acostaran..., no, ja, però no són unes

barques dins la mar perquè llevin més residus, sinó unes

barques dins la mar perquè s’acostaran als vaixells per passar

informació de la inversió que fan els ciutadans de Balears en

neteja de litoral, és un poquet el que me demanava la diputada

d’Esquerra Unida i Els Verds, en el sentit de fer veure que el

que és necessari és que no haguem de recollir la brutor, que

sàpiguen què ens costa això, els donarem unes borses, si

empren aquestes borses en aquests punts, els donarem uns

plànols dels punts on poden deixar les coses, ens ajudaran que

a la llarga no haguem d’emprar vaixells per fer neta la mar.

Després, els 12 milions, els doblers del conveni de litoral.

El conveni de litoral diu, el conveni de litoral té unes obres,

aquestes obres tenen uns noms; això eren els projectes que

tenia en marxa Costes i uns noms de projectes; després venen

uns imports de doblers de qualitat de les aigües, d’erosió de les

platges i després diu clarament que ens haurem de posar

d’acord per veure quins projectes feim, i cada comunitat, cada

institució, perdó, o administració dirà quin vol fer. Molt bé, els

nostres estan plantejats i els doblers les tenc, tant d’IBASAN

com d’IBAEN, que són, nosaltres què pensam del litoral, tot el

que afecta els emissaris, jo no li parl de cap passeig, jo li parl

d’acomplir normativa de qualitat de les aigües de bany que

exigiran l’any 2008, 2009 a Europa. Per la qual cosa, vull fer,

a través del conveni tota la legalització d’emissaris, jo avui els

he anunciat ja part d’aquest pressupost, me pens que pujava en

total prop dels 16 milions d’euros o 15, més totes les

depuradores de les quatre illes balears que donin a la mar,

tenguin terciari. És a dir, la meva aposta del conveni és aquesta,

és guapa, no m’ho pot negar.

El que necessit és que es reuneixi la comissió mixta, a mi no

me dirà que no a cap obra el ministeri, ho sé cert. L’altra línia

que podríem obrir amb l’aval del 2006, podem obrir

l’accessibilitat a les platges per a persones amb discapacitat i

regeneració de qualque sistema dunar que no tengui inclòs el

llistat de projectes del ministeri; per exemple, jo estic

entossudit en això des Trenc, que comencem, me n’he duit una

decepció quan he vist que en els pressuposts generals de l’Estat

no hi era. Vaig parlar, dissabte, a Tenerife, en el Teide, amb el

director general de Costes i me va dir que mirarien de

solucionar-ho, però no parlam d’un passeig, parlam d’un

sistema dunar que pateix.

I me pens que, si no vaig equivocat, està tot contestat;

secció 79, espais naturals protegits, li he contestat el primer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús del torn de

rèplica?

Idò, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la

Sra. Assumpta Vinent.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, me permet?

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, digui.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És que m’he d’absentar i volia demanar excuses al

conseller, però és que tenim un acte, vostè sap a què me

referesc.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Sí, no, no, i que jo estigui present amb vostè allà on va, que

és el que li demanaria.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, de part seva ho direm.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, quedam tot sols els del

Partit Popular, no hi ha molta cosa més a dir. Primer de tot i

també vull, com els portaveus que m’han precedit, agrair al

conseller que hagi vingut aquí a comparèixer davant el

Parlament i agrair la claredat de les seves exposicions, i també

agrair als alts càrrecs que l’han acompanyat la seva presència

també aquí avui.
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Bé, des del Grup Parlamentari Popular volem destacar la

feina feta fins avui des de la seva conselleria, respectant i

seguint, com no podia ser d’altra manera, el programa electoral

amb el qual vam guanyar les eleccions. Ens queda feina per fer,

però amb la celeritat, Sr. Conseller, que vostè la fa des de la

seva conselleria, estam convençuts que amb aquests quatre anys

la feina quedarà bastant enllestida.

Per altra banda, el tarannà demostrat per vostè i tot el seu

equip, amb diàleg, consens i respecte cap a la propietat privada,

sense imposicions, és la idea i la línia que sempre ha seguit i

mantindrà el Partit Popular; tots sabem que les nostres illes són

petites i hi ha molts de propietaris implicats dins zones

protegides i per tant es mereixen un respecte tots ells i com he

vist i vostè ha dit ha fet 27 ja reunions, amb distints colAlectius,

açò demostra el tarannà vertader de participació que volem

donar a la gent. I els suggeriments que li han fet que també

vostè ha comentat.

Tant de bo, li vull dir, Sr. Font, també, que som molts més

els que pensam que les actuacions que s’han fet des de Medi

Ambient són vertaderament bones i és una minoria els que

troben que no ha millorat.

Bé, per fer una sèrie de comentaris i valoracions a les línies

programàtiques que ens ha presentat, valoram molt

positivament des del nostre grup el procés aquest de legalitzar

tot el que són els emissaris submarins; la llei de conservació

que també ens ha exposat; la quantitat d’iniciatives que hi ha en

matèria de protecció d’espècies; les accions en matèria

d’educació ambiental; la llei balear de caça i pesca fluvial; bé,

no acabaríem, perquè ha dit tantes coses i quedat tan especificat

que des del nostre grup, com és de suposar, estam totalment

convençuts que els durà endavant i estam molt contents

d’aquests pressuposts.

Perquè aquests pressuposts, Sr. Font, són reals i possibles

i són el que respon a les necessitats dels ciutadans de les

nostres illes. Volem constatar que la feina feta no és de cara a

la galeria, nosaltres creim que des del Partit Popular no es fa

bandera d’un ecologisme malentès, sinó que es fa possible que

el medi ambient sigui una cosa de tots, amb eficàcia i rigor en

la seva gestió. L’àrea de medi ambient, Sr. Font, és avui una

àrea participativa i després de més d’un any de feina els hem de

felicitar a vostè i al seu equip per l’eficàcia demostrada amb

fets.

Per tant, i per acabar, li vull dir, Sr. Conseller, que

evidentment compta amb el nostre suport i tendrà els vots

favorables dels trenta diputats del Partit Popular per tirar

endavant aquests pressuposts.

Moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Amb tot el respecte a la sala i a la

Cambra i jo me vull sumar, devora el Sr. Andreu Crespí i els

companys dels altres grups que han hagut de fugir, perquè com

sabem hi ha el funeral del pare del Sr. Francesc Antich, que és

avui vespre, la qual cosa entenc perfectament i no entenc en cap

moment un menyspreu que ens hagin deixat, sinó que, com he

dit, voldria ser present allà i no hi seré i crec que tots, primer de

tot.

L’altra qüestió. Agrair-li, portaveu, les seves paraules i li

vull dir una cosa: és a dir, això només és possible el que vostè

ens deia, si darrera hi ha trenta diputats, és a dir, res d’això és

possible si no els comptam a altres companys d’altres partits,

que fa un any i mig tenien trenta diputats i era possible dur una

política, amb la qual cosa, ara tenim trenta diputats nosaltres i

hem de saber administrar-ho i en cap moment malmenar-ho,

amb el respecte que implica aquesta responsabilitat. Per la qual

cosa, per a nosaltres és un plaer també tenir un grup

parlamentari com hem tengut, com tenim i poder seguir fent

feina amb aquest encoratjament.

Sí que me permetrà, perquè si no seria, no quedaria

constància de res, que una de les discussions que s’ha plantejat

avui, que és l’única que me’n vaig amb un poquet de recel,

diputats, diputades i president, és que el medi ambient està

pitjor. Jo l’únic que vull, ho he agafat per les seves paraules

que ha agafat del tema de legalització dels emissaris; això que

pareix una bajanada, és a dir, legalitzar els emissaris vol dir que

no les tenim legalitzats; voler complir amb això ja és de tal

transcendència brutal. Però si tu després li fiques a això els

terciaris, li fiques la preservació dels aqüífers, constatació:

Llubí, 1.300.000 metres cúbics menys d’aigua ha tret en un any

hidrològic, constatació. O parles que amb espècies s’ha

multiplicat per quatre la inversió de protecció d’espècies; o

parles d’Agenda Local 21, que has estat capaç d’estar a un

nivell de prop del 90% o 95% de tots els ajuntaments que han

entrat, és brutal. I si de passada veus els doblers que has

invertit, s’han multiplicat els doblers de l’Agenda Local 21 en

més d’un 200%, és la qüestió que quedes, com vostès estan ara

...

(Rialles)

... és la qüestió que quedes que t’adones que hi havia moltes

coses a fer, que hi ha moltes coses per fer, però hi ha part

d’aquestes coses que s’estan fent. Per la qual cosa el pressupost

incideix d’una forma important en aquests temes que es

reparteixen en tres empreses públiques, quatre direccions i una

secretari general.

Hi ha una qüestió més, l’avaluació d’impacte ambiental de

plans i programes que ens demana Europa. Anam allà on toca,

l’altre dia hi havia com a una queixa que nosaltres en aquest

sentit volíem incomplir o exonerar, no, no, nosaltres el que

exigeix aquest govern és ser més exigent que ningú en

normatives d’avaluació d’impacte ambiental.

Jo crec que amb aquesta globalitat i lògicament amb la

filosofia harmònica que deia el Sr. Crespí, perquè aconseguim

que harmònicament ens entenguem la naturalesa i les persones,

jo vull afegir que l’única forma que hi hagi futur, que ens

entenguem la naturalesa i les persones, perquè l’equilibri i la
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sostenibilitat és de tots i per a tots, i això serà la línia i crec que

és el que duim al programa i és el que acomplim.

Moltíssimes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat d’aquesta compareixença, només queda

agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller i dels alts càrrecs

que l’acompanyen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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