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EL SR. PRESIDENT: Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats.
Començam aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal de
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tramitar els pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2006. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Guillem Camps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

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 2006 (RGE núm. 7747/05).

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. Vull informar que el Sr.
Conseller compareix acompanyat dels alts càrrecs següents:
Miquel Ramis, secretari general; Ventura Blach, director
general de Qualitat Ambiental, Sr. Joan Crespí, director general
de Recursos Hídrics; Joana Xamena, directora general de
Biodiversitat; Antoni Gómez, director general de Caça i
Educació Ambiental; Patricia Conrado, directora general de
l’Oficina del Canvi Climàtic; Sr. Miquel Sintes, gerent
d’IBANAT; Sr. Miquel Costa, gerent d’IBAL; Sra. Bàrbara
Mestre, gerent d’IBASAN; Sr. Enric Ramon, secretari
d’IBASAN i Sr. Bartomeu Cantallops, secretari d’IBASAN.
Siguin benvinguts en aquesta sessió i té la paraula, sense
limitació de temps l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient per
exposar els seus pressuposts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputat, molt
bones tardes. Venim a presentar els pressuposts del 2006 i abans
de començar senyores i senyors diputats la meva intervenció,
m’agradaria demanar excuses als membres d’aquesta comissió
per una errada, que segurament les seves senyories hauran
detectat a la documentació que han rebut prèviament i que
bàsicament consisteix en què a les memòries i objectius que els
programes de la Direcció General de Recursos Hídrics, 441A,
441B i 512A per error apareix referenciades a les empreses
públiques IBAL, IBAEN i IBASAN, referències que s’han
d’entendre relacionades amb allò que és la nova Agència Balear
de l’Aigua.

Quan ens trobam a l’equador de l’actual legislatura, entenem
que ja estam en condicions de parlar de plena consideració a
l’hora de qualificar el grau de compliment dels objectius
estratègics que la Conselleria de Medi Ambient i aquest
conseller es varen marcar com a fites irrenunciables per al
quadrienni 2003-2007. Uns objectius que més enllà de les seves
concrecions en el plànol estrictament operatiu, han deixat
sempre bé a les clares la ferma voluntat del Govern que
presideix Jaume Matas, en el sentit d’atorgar definitivament la
categoria de sector estratègic la gestió del medi ambient dins
l’àmbit de les Illes Balears, al mateix temps que altres àrees
com puguin ser la sanitat, educació, turisme i afavorint, en
conseqüència que la Conselleria de Medi Ambient estigui en
condicions de disposar de la capacitat financera i operativa
adequada per dur endavant els importants projectes de caràcter
estructural que dins el terreny mediambiental necessita aquesta
comunitat. 

No vull tornar detallar les importants disfuncions que en el
moment d’accedir l’actual equip a la seva direcció patia aquesta
conselleria a l’hora de fer front a les exigències derivades d’una
gestió racional del medi ambient. Disfuncions que poc a poc
hem anat resolent a partir de l’aplicació d’un seguit de principis
que amb caràcter global ha determinat l’acció de Govern
d’aquesta conselleria durant els dos exercicis anteriors i que de
fet tendran continuïtat en aquesta segona part de la legislatura
que acabam d’encetar. Els principis a què em referesc són
bàsicament tres: primer rigor en el diagnòstic, segon fermesa en
la resolució dels problemes i tercer coherència en el
desenvolupament global de la nostra política mediambiental,
entesa aquesta com un conjunt d’actuacions que respon a un
plantejament doctrinal sòlid i meditat, enlloc de continuar sent
una successió més o manco aleatòria d’iniciatives aïllades,
sovint fruit de deliris utòpics, de perjudicis ideològics i
d'apriorismes morals sense més base que una visió caducada de
la realitat. 

Precisament al llarg d’aquests quasi dos anys i mig, intentar
rescatar la gestió mediambiental del pou de la demagògia i
tornar-la dur al terreny de la racionalitat, ha ocupat una bona
part de la nostra tasca. Conscients com som que només
d’aquesta manera es podia extirpar l’estereotip que durant
massa temps ha pesat sobre el medi ambient i la seva defensa,
un estereotip en virtut del qual únicament a partir d’un
determinat plantejament ideològic es podia fer feina al servei de
la preservació i a la gestió sostenible del nostre entorn natural.
Afortunadament aquesta falAlàcia conceptual avui està
definitivament superada, en gran part perquè la societat illenca
comença a tenir molt clar que només hi ha dues maneres de
gestionar el medi ambient, amb rigor i eficàcia, o bé amb
perjudicis i ineptitud, com gairebé tot en aquest vida per una
altra part, tampoc és nou. La traducció d’aquesta manera
d’entendre la gestió mediambiental, el plànol pressupostari
també posa de relleu la solidesa del compromís d’aquest Govern
i sobretot de la seva voluntat per dotar de capacitat financera la
Conselleria de Medi Ambient, per poder dur endavant els
projectes que en molts d’aspectes modificaran substancialment
el panorama mediambiental d’aquesta comunitat. 

Projectes que a continuació detallaré per als membres
d’aquesta comissió, però que ja puc avançar que en conjunt
suposen un pressupost global d’un poc més de 97 milions
d’euros, sense comptar els avals de les empreses públiques,
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xifra que representa en relació a l’exercici 2005, el que fa
referència única i exclusivament a secció 15, amb un increment
d’un 2,1%. Vull recordar en aquest sentit tres punts, en primer
lloc que en relació als pressuposts del 2003, la partida destinada
a la secció 15 del pressupost de Medi Ambient del Govern s’ha
incrementat en total, en aquests 3 exercicis, un 8,93%. Del 2003
que eren 89.166.000 euros, hem passat en aquest 97.130.000
euros, un 8,93%. En segon lloc l’increment en els avals per a
inversions en infraestructures mitjançant les empreses públiques
IBASAN i IBAEN, que el 2006 es fusionaran en l’Agència
Balear de l’Aigua, suposa respecte a la inversió feta la passada
legislatura un augment d’un 141,7%, si es comparen els
períodes 2000-2003 i 2004-2006. Només en dos anys més d’un
141% que la passada legislatura en quatre. Del 2000 al 2003
amb les empreses públiques es varen fer inversions en avals de
81.500.000 euros i del 2004 al 2006 ja duim 197 milions
d’euros, sense comptar el 2007. Xerram ja d’una diferència en
inversió d’un 141,7% en allò que són únicament empreses
públiques i d’un 8,93% en allò que fa referència únicament a la
secció 15 del pressupost.

Per altra banda els 95 milions d’euros de l’exercici anterior
s’ha de recordar que es varen consignar en un escenari de rigor
pressupostari molt notable, en part degut a la política d’asfixia
financera contra les Illes Balears decretada i executada de forma
implacable per part del Govern del Sr. Zapatero i que a pesar de
tot, es va mantenir l’esforç inversor en matèria mediambiental,
al marge de les inevitables maniobres d’ajust dels doblers
públics que el Govern de les Illes Balears va haver de fer com
a conseqüència directe, com dic, de la conjuntura pressupostària
hostil, dissenyada pel Govern del PSOE en relació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Sempre amb la
impagable complicitat, com és habitual, de les seves sucursals
illenques. 

Com a elements clarament significatius d’aquesta
progressiva major involucració del Govern de les Illes Balears
en matèria mediambiental és aquest any la creació de l’Oficina
del Canvi Climàtic, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient
amb rang de direcció general per tal de contribuir a una reducció
substancial de les emissions de gasos d’efecte hivernacle dins
l’àmbit de la comunitat balear, o la pròpia creació de l’Agència
Balear de l’Aigua, a la qual em referiré més endavant, com a
instrument que permetrà una gestió integral dels recursos hídrics
a les Illes Balears, a partir de paràmetres de màxima eficiència
i a més, facilitarà l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua,
una de les altres fites que sense dubte marcaran el futur de la
gestió hídrica de la nostra comunitat a mig termini. Finalment
m’agradaria deixar constància que durant el proper exercici es
consolidarà l’aposta pel diàleg i el consens que a l’hora
d’avançar cap una protecció del nostre patrimoni natural,
realista i respectuós amb els drets dels propietaris afectats. 

Entre les novetats previstes per a l’exercici 2006 de la
Conselleria de Medi Ambient destaquen 5 nous programes. El
programa 521A01, sobre domini públic hidrològic i directiva
marc de l’aigua. El programa 443L01, sobre espais de
rellevància ambiental i Xarxa Natura 2000. El programa
443M01, sobre educació ambiental i societat. El programa
533F01, sobre espècies silvestres, conservació i sensibilització.
I el programa 433K01, sobre seguiment i vigilància del canvi
climàtic. Tenint en compte tots aquests precedents, el tercer
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient durant la present

legislatura contempla la realització a partir de la xifra
anteriorment consignada d’un seguit de projectes de gran
importància estratègica des del punt de vista mediambiental, per
a una comunitat autònoma, les Illes Balears i que ara mateix pas
a detallar aquests projectes.

Començaré per la secretaria general. Durant l’exercici 2006
la secretaria general de la Conselleria de Medi Ambient durà
endavant una sèrie d’iniciatives legislatives d’importància que
cal emmarcar dins una tendència general a potenciar els
mecanismes de vigilància i control dels efectes que sobre el
medi ambient tenen determinades actuacions privades o
públiques, a més d’estimular la participació dels ciutadans de
les illes en l’elaboració de plans i programes de naturalesa
ambiental, que vénen imposats per la legislació europea
comunitària. És precisament en aquest darrer context allà on
hem de situar la imminent tramitació parlamentària de la nova
llei d’avaluació d’impacte ambiental que incorpora també
l’avaluació ambiental de plans i programes. La necessitat
d’actuar en el terreny normatiu pel que fa a l’avaluació
d’impacte ambiental ve determinada entre d’altres factors per la
manca d’adaptació de la normativa de la nostra comunitat
autònoma, actualment vigent en allò que disposen tan les
directives comunitàries, com la Llei bàsica estatal en matèria
d’impacte ambiental de projectes, i també per a l’entrada en
vigor a partir del mes de juliol de l’any passat de la Directiva
comunitària 2001/42, referida a l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes sobre el medi ambient, sense
oblidar que el Govern central prepara igualment un projecte de
llei de transposició de tota aquesta normativa d’àmbit europeu,
el contingut del qual s’ha tengut present a l’hora de redactar
l’esborrany de la llei balear.

Per tant, la necessitat d’actuar normativament en aquest
terreny era i és evident a causa del caràcter obsolet que té
l’actual legislació balear sobre la matèria, encara que també vull
recordar a aquesta comissió que únicament 3 comunitats
autònomes, Madrid, Navarra i Castella-Lleó, tenen aprovades
les seves preceptives lleis d’avaluació d’impacte ambiental
estratègica. Tot i que aquest no és evidentment el fòrum més
adequat per explicar en detall les principals característiques
d’aquest esborrany de llei que serà objecte en el seu moment del
pertinent debat parlamentari, sí pot ser interessant en canvi
avançar en alguns dels aspectes més destacats d’una norma que
insistesc, ve omplint un buit important dins l’arsenal legislatiu
d’aquesta comunitat i que té aquesta (...). I referit a més a una
matèria altament sensible en un context social com el balear,
molt conscienciat davant els possibles impactes ambientals
derivats de l’activitat humana. 

En primer lloc crec que és interessant destacar que
desapareixen a l’esborrany de llei de les diferents classes
d’avaluacions d’impacte ambientals que fins ara contemplava
la normativa vigent i en canvi, regula un sol tipus d’avaluació
amb una sola tramitació. Aquesta simplificació procedimental
es combina amb un reforçament de la fase prèvia de consultes,
que és allà on està el re de l’assumpte, amb sintonia amb el que
estipula la legislació bàsica estatal i les directives europees.
També es regula l’anomenada disciplina ambiental que inclou
aspectes de gran importància com l’exigència de fiances o
assegurances de responsabilitat civil en temes d’impacte
ambiental, el seguiment de l’execució de declaració d’impacte
ambiental, el règim d’infraccions i sancions, o la possible
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adopció de mesures cautelars i l’execució forçosa, sense oblidar
la regulació d’avaluacions d’impacte ambiental estratègiques
aplicades a plans i programes, tal i com determina la legislació
comunitària. 

La segona iniciativa legislativa d’importància que la
secretaria general abordarà durant el proper exercici és la Llei
de prevenció i control integrats de contaminació, coneguda com
la Llei IPPC. Incorpora d’acord amb el model estatal la
integració dels procediments ambientals d’aigua, de residus,
d’avaluació d’impacte ambiental, o a una sola autorització que
ve a actuar com una finestra única ambiental. La llei suprimirà
el tràmit de llicència municipal d’instalAlació, però no la de
d’obertura. Les activitats IPPC aprofitarà tot el marge que la llei
estatal atorga per integrar al màxim de tràmits possibles dins el
procediment IPPC. L’objectiu és combinar el rigor a l’hora de
controlar les activitats potencialment més contaminants, amb
una concepció de l’administració moderna i pròxima al ciutadà.
Igual que passa amb la normativa d’avaluació d’impacte
ambiental, la regulació d’IPPC compta amb una escassa
aportació normativa a nivell estatal, ja que únicament Catalunya
té aprovada una llei sobre aquesta matèria, mentre que la
Comunitat Valenciana disposa d’un decret regulador d’aquesta
matèria. La tramitació d’aquestes dues lleis demostra que s’ha
de continuar mantenint l’esforç inversor a través de la secretaria
general. Enguany hi destina 150.000 euros per tal d’aconseguir
que les normes vigents a l’àmbit mediambiental pel que fa a la
nostra comunitat autònoma compleixin amb el nivell
d’exigència de la Unió Europea.

Passant a l’Oficina Balear del Canvi Climàtic, amb rang de
direcció general. La creació en el passat mes de febrer d’aquesta
oficina va permetre constatar el compromís del Govern de les
Illes Balears en relació a l’estudi del canvi climàtic i dels seus
efectes. A més de la seva voluntat d’avançar progressivament
cap una reducció substancial de les emissions dels gasos
d’efecte hivernacle, responsables en gran mesura de les aparents
alteracions climàtiques que estam vivint. Després d’aquests
mesos l’actuació de l’Oficina del Canvi Climàtic s’orienta
bàsicament en fomentar criteris de transversalitat en totes les
actuacions del Govern, una transversalitat que podrà visualitzar
en el marc de la Comissió Interdepartamental del Canvi
Climàtic, que s’ha creat al llarg d’enguany i en el seguiment de
les propostes que pugui fer aquest òrgan consultiu per assolir els
objectius que conformen l’estratègia balear contra el canvi
climàtic. Molt important serà l’actuació de l’Oficina Balear del
Canvi Climàtic durant el proper exercici en el camp de la
conscienciació ciutadana, referida al canvi climàtic i a la forma
com els ciutadans de les illes podem contribuir activament a una
reducció significativa del nivell d’emissions de gasos
contaminants a l’atmosfera i paralAlelament avançar cap a
criteris d’eficiència energètica mitjançant l’aplicació de
determinats hàbits a la nostra vida quotidiana. En aquest sentit
l’oficina continuarà desenvolupant una tasca de divulgació
pedagògica, destinada al conjunt de la societat illenca,
intensificant a tal efecte la seva presència en tots aquells fòrums
socials, educatius o científics, des dels quals es pugui incidir de
forma eficaç en un major compromís dels ciutadans de les illes
en matèria d’un ús racional i sostenible dels nostres recursos
naturals. 

Finalment destacar la iniciativa que l’oficina du a terme amb
la Conselleria d’Educació i Cultura per a l’elaboració de

material didàctic, orientat als alumnes d’educació secundària
sobre el canvi climàtic i sobre la capacitat d’actuar dels propis
joves en relació a aquesta problemàtica. Precisament dos dels
àmbits on més se centrarà la tasca de l’oficina són: les energies
renovables i la seva aplicació en el sector residencial,
construcció per una part. L’aplicació de criteris d’eficiència
energètica en la conducció de vehicles privats, un camp allà on
s’insistirà de manera notable durant el proper exercici, a fi
d’impulsar una nova filosofia de conducció per a una societat
com la nostra, que precisament presenta un alt índex de
motorització. I en tercer lloc, incentivar conductes individuals
dins l’àmbit domèstic que puguin contribuir a una reducció dels
esmentats gasos d’efecte hivernacle. Al marge de la tasca
pedagògica, l’Oficina Balear del Canvi Climàtic desenvoluparà
també una important funció dins la vessant estrictament
científica, en concret mitjançant convenis amb la Universitat de
les Illes Balears, que ja té subscrits, orientats a analitzar
l’evolució del clima a la nostra comunitat. Precisament en el
marc d’aquest conveni, la conselleria es va comprometre a
adquirir i instalAlar estacions meteorològiques, per un import
total de 120.000 euros, entre el 2005 i el 2007. Són unes 14
estacions. 

Pel que fa a l’aspecte tècnic de les competències que té
assignades l’esmentada oficina, convé recordar que serà aquest
òrgan el que s’encarrega d’exercir les potestats atribuïdes per la
Llei de comerç de dret d’emissió en relació a les empreses de la
nostra comunitat autònoma afectades pel Pla d’assignacions
nacionals de CO2. Per altra part l’Oficina Balear del Canvi
Climàtic continuarà impulsant durant el 2006 el control de la
qualitat de l’aire, mitjançant una tasca intensiva de les seves
estacions de qualitat de l’aire, incloses les dues noves estacions
que s’estan en aquest moment colAlocant, en virtut d’un conveni
amb el Ministeri de Medi Ambient a Eivissa i Menorca
respectivament, distribuïdes estratègicament al llarg de la nostra
comunitat. Finalment durant el 2006 es signarà un conveni amb
la Universitat de les Illes Balears per a la creació d’una xarxa
aerobiològica, destinada a recollir informació sobre la presència
de nivells de polAlen a l’aire. Així mateix analitzant la seva
relació amb el canvi climàtic i posar les dades a disposició de
sanitat.

El tercer apartat que tocarem és la Direcció General de Caça,
Protecció d’Espècies i Educació Ambiental. L’any 2006 serà el
primer en què estarà vigent la Llei balear de caça i pesca fluvial.
Un dels objectius estratègics de la Conselleria de Medi
Ambient, al qual m’he referit al començament d’aquesta
exposició, una llei que representa una passa de gran
importància, ja que permetrà palAliar els anacronismes de les
lleis estatals i facilitar al mateix temps la normalització d’una
activitat sinergètica, amb llarga tradició a les Illes Balears. Una
vegada en vigor la nova norma, la Direcció General de Caça,
Protecció d’Espècies i Educació Ambiental aposta per seguir
avançant cap una gestió sostenible de la caça, a la que tendran
lloc tot un seguit d’actuacions que volem potenciar la dimensió
social de les activitats sinergètiques i la conservació dels
recursos sinergètics. Entre aquestes actuacions que suposaran
una inversió superior als 800.000 euros cal destacar les
següents. Partida de subvencions destinada a totes les societats
de caçadors per a la conservació i la bona gestió dels espais
sinergètics allà on es practica la caça sense ànim de lucre. El
manteniment d’un vedat social a cada illa, destinat bàsicament
als caçadors amb menys recursos econòmics. Desenvolupament
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de programes de formació destinats a tots els caçadors de les
illes. La regulació de vedats públics i privats, mitjançant els
plans tècnics de caça. El conveni amb la Federació Balear de
Caça, amb virtut del qual es crearà i posarà en funcionament
una guarderia federativa de caça. I la creació d’un centre
sinergètic balear allà on es podran practicar les diferents
modalitats de caça i també s’ubicarà un camp de tir. A més,
d’adequar-se per poder instalAlar-hi un camp d’ensinistrament de
cans i una exposició permanent sobre temes sinergètics.
L’esmentat centre estarà a més, a disposició de tots els caçadors
illencs per tal de poder servir eventualment de seu per a tot tipus
d’activitats lúdiques relacionades amb la caça i els seus valors.

En el camp de l’educació ambiental, una altra de les
prioritats de la direcció general per al 2006, és continuar
desenvolupant l’estratègia balear d’educació ambiental. En
aquest sentit, s’acabarà d’elaborar el Pla d’acció d’educació
ambiental en el qual tendran una especial rellevància la posada
en marxa del centre d’informació i documentació ambiental. El
programa de centres ecoambientals, una iniciativa sorgida de la
cooperació activa de la comunitat escolar amb la Conselleria de
Medi Ambient i que ja compta amb la participació de 85
centres. Igualment està previst tancar un acord amb
l’Ajuntament de Palma per la cessió d’un local al Portitxol, allà
on es posarà una nova aula de la mar. El programa d’educació
ambiental està dotat d’1.400.000 euros. 

Finalment la Direcció General de Caça, Protecció
d’Espècies i Educació Ambiental, continuarà incidint en una
política de conservació i sensibilització en relació a les espècies
silvestres, amb una especial atenció a les endèmiques i
amenaçades. Continuarem donant suport al consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears, atès l’important
paper que està jugant, sobretot pel que fa a la recuperació de
fauna abandonada, o en perill d’extinció i pel que fa a les
espècies invasores i introduïdes, treballarem activament en la
tasca de la seva reducció i control. Al llarg del 2006 es
continuarà aplicant de forma rigorosa el Pla de lluita contra la
utilització del verí, és un tema en el qual no se pot baixar la
guàrdia. A més, de posar en marxa un programa de cria en
captivitat de la milana. Entre altres iniciatives que des d’aquesta
direcció general volem impulsar dins el camp de la gestió
ambiental, m’agradaria recordar que el Govern de les Illes
Balears i la Universitat estan colAlaborant activament en el
disseny del futur mediambiental d’aquesta comunitat, en concret
amb dues institucions, les dues institucions treballen de forma
conjunta en si de l’observatori d’assessorament ambiental per a
petites i mitjanes empreses i l’objectiu últim és facilitar al
màxim el procés d’ambientalització de les empreses de la nostra
comunitat que disposin de menys recursos. 

Finalment i pel que fa referència a la grip aviària, a més
d’aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Medi
Ambient, s’ha creat a proposta d’aquesta conselleria, una zona
d’especial atenció integrada per a les zones humides de Son
Naveta, Es Trenc-Salobrar de Campos, s’Albufera de’s Grau i
Ses Salines d’Eivissa i Formentera. En aquestes zones es
recolliran mostres per analitzar cada 15 dies i es durà a terme un
pla especial de vigilància. A s’Albufera i s’Albufereta de
Mallorca es farà la mateixa vigilància que a la resta dels espais
esmentats. El programa d’allò que estava xerrant abans de les
petites i mitjanes empreses, la gestió dins el camp

mediambiental i la lluita contra la utilització del verí i aus
invasores té un total de 800.000 euros.

I ara passam a la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral. Aquesta direcció té com un dels seus principals
objectius durant l’exercici 2006 potenciar la participació
voluntària dels ciutadans particulars i empreses en totes aquelles
iniciatives impulsades pels poders públics i orientades a garantir
la sostenibilitat del nostre model econòmic. Iniciatives que ja
estan en funcionament des de fa temps, però consideram
imprescindible reactivar en un context socioeconòmic com és el
nostre, en el que l’esmentat principi de sostenibilitat s’està
imposant com a fita ineludible per al conjunt de la societat
illenca i de fet, es perfila com l’objectiu estratègic que amb
caràcter transversal condicionarà qualsevol acció de Govern a
la nostra comunitat a mig i a llarg termini. Entre els mecanismes
que potenciarem i que permetran avançar pel camí de la
sostenibilitat destacam els següents. Els sistemes de gestió
ambiental E+. La progressiva introducció de criteris de qualitat
com la que ve determinada per l’ISO14001. L’Ecoetiqueta
europea que ja és una realitat a les Illes Balears i que ja hi ha
gent que l’ha treta. Sense oblidar l’aposta que ha fet el Govern
de les Illes Balears en aquest àmbit mitjançant la creació per
part de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de
l’anomenada Targeta Verda. Una iniciativa que es consolidarà
plenament durant el 2006 i que comptarà amb el suport
incondicional de la Conselleria de Medi Ambient, com entitat
directament vinculada als objectius que han inspirat la creació
d’una eina de sensibilització mediambiental, la qual no oblidem
que encara està donant les primeres passes. Hi ha qui la vol fer
córrer més, però està donant les primeres passes.

Capítol a part mereix l’Agenda Local 21. El sistema de
gestió mediambiental que poc a poc s’està implantant dins
l’àmbit de les Illes Balears a partir de les conclusions derivades
dels diagnòstics ambientals i de l’execució de plans d’acció
pertinents. Amb una política activa de suport a l’aplicació de
l’Agenda Local 21 dins l’àmbit municipal illenc, com la que
volem continuar duent a terme durant el 2006, esperam assolir
uns objectius ambientals, econòmics i socials que permetran
amb la participació directe dels corresponents fòrums ciutadans,
avançar cap a la sostenibilitat del municipi en qüestió i
aconseguint millora dels indicadors de qualitat de vida dels seus
ciutadans. Fins ara 62 consistoris illencs, sobre un total de 67,
és a dir un 92,5%, han posat en marxa alguna de les seves fases
el procés d’implantació de l’esmentada agenda local i per tant,
es troben en disposició de començar a aplicar polítiques
mediambientalment sostenibles en els seus municipis. La
intenció de la Conselleria de Medi Ambient, que destinarà
durant l’any 2006 un total de 300.000 euros, corresponents al
programa 443B01, de la partida 76000, destinats a incentivar
econòmicament aquesta progressiva implantació de l’Agenda
Local 21, en els ajuntaments de les illes, és aconseguir que a
finals del 2006 la pràctica totalitat de consistoris illencs hagin
iniciat ja el seu camí cap a la sostenibilitat mitjançant la
implantació de l’Agenda Local 21. De fet, un total de 17
consistoris ja conformen la xarxa de municipis sostenibles. És
a dir, ja han acabat el procés d’adaptació. Com a iniciativa
directe relacionada amb la necessària conscienciació de la
societat civil en matèria mediambiental, la Conselleria de Medi
Ambient es disposa a potenciar durant l’any 2006 la seva
presència en tots aquells fòrums o espais de trobada, allà
l’eficàcia didàctica dels nostres missatges pugui ser més directe.
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En aquest sentit la presència de l’estand de la Conselleria de
Medi Ambient a fires temàtiques o populars s’incrementarà
durant l’any que ve, fins a situar-se amb una inversió
aproximada de 390.000 euros. Estam parlant d’unes 30 fires a
l’any, 25 de les quals tenen com a escenari les pròpies illes i
permeten una presència interactiva institucional que potencia el
missatge pedagògic, inherent a la tasca que desenvolupa la
Conselleria de Medi Ambient i a més, possibilita un apropament
als ciutadans en relació a unes matèries que precisen d’un alt
grau de complicitat per part de la societat balear.

Per acabar aquest apartat, vull recordar en aquesta comissió
que el programa europeu Life Posidònia començarà a generar el
seu primer fruit durant l’any 2006, mitjançant la instalAlació de
mig milenar de fondeigs ecològics a determinats indrets de la
costa balear que compten amb una presència significativa
d’aquesta planta marina. Finalment és intenció de la Conselleria
de Medi Ambient presentar per a l’aprovació la nova Llei balear
de contaminació acústica. Un instrument normatiu que permetrà
adaptar la realitat de les nostres illes les disposicions emanades
de la directiva europea i la legislació bàsica estatal sobre
contaminació acústica, el seu control i la seva prevenció. Amb
aquesta iniciativa legislativa, esperam que comenci la seva
tramitació parlamentària en el primer semestre de l’any que ve,
el Govern de les Illes Balears pretén donar resposta a les
exigències que la societat balear té plantejades a l’hora de fer
compatible l’impacte acústic, derivat de l’activitat humana
d’una societat de serveis clarament orientada cap el turisme,
amb la qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a renous.
Destacar també que la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Litoral intervendrà activament en els procés d’aplicació de la
Directiva marc de l’aigua de la comunitat balear i elabora ja i
seguirà, un inventari d’emissaris privats de les Illes Balears, que
no existeix, en el marc del programa 51401, partida 64000, per
un import de 300.000 euros, a més de presentar l’estratègia
balear de residus perillosos, que no ha estat possible presentar
enguany, però sí el 2006. I que contemplarà entre altres mesures
els mateixos productors de residus puguin recollir-los i reciclar-
los, que el Govern doni una sortida a la recollida de productes
com les piles i altres que hi haurà, o que es faciliti el contacte
entre els consumidors i les empreses autoritzades per recollir els
esmentats residus. Però en cap cas posar una taxa que hagi de
pagar tothom.

I ara ja passam a la Direcció General de Biodiversitat. Una
vegada que ha entrat en vigor la Llei de conservació d’espais de
rellevància ambiental, una de les principals prioritats de la
Conselleria de Medi Ambient serà, per una part l’elaboració
d’una normativa que permeti el desenvolupament d’aquesta llei,
i per altra, procedir a l’inici dels tràmits d’audiència i
d’informació pública dels diferents procediments orientats a la
declaració o planificació dels espais naturals inclosos dins la
LECO. Igualment, durant el proper exercici elaborarem una
sèrie de disposicions generals en relació amb la preservació dels
espais naturals protegits entre els quals destaquen els següents:
l’ordre d’ajudes per a inversions en espais de rellevància
ambiental; l’ordre de bases d’ajudes d’associacions de
propietaris de finques ubicades en aquests espais; el Pla rector
d’ús i gestió, el PRUG de Cabrera, conjuntament amb el
ministeri; el Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Serra
de Tramuntana, la península de Llevant, de Cala d’Hort i Cala
Llentrisca. 

En el programa 443L01, dedicat a la planificació dels
esmentats espais de rellevància ambiental, implicarà una
inversió global d’1.300.000 euros, mentre que el programa
533D01, d’ajudes tant a particulars com a associacions, puja a
1.200.000 euros.

El Programa de gestió forestal i protecció del sòl, destinat a
garantir la conservació i valoració del patrimoni natural de les
Illes Balears, contempla per a l’exercici 2006 la potenciació, en
el marc del tercer pla de defensa contra el foc de la lluita activa
contra els incendis forestals i desenvolupament de campanyes
orientades a fomentar la sensibilització dels ciutadans, residents
i turistes de les Illes Balears a l’hora d’adoptar hàbits
autènticament responsables per tal d’evitar la generació i la
propagació del foc en els nostres boscs i muntanyes.

Aquesta intensificació d’actuacions també tendrà com a
objecte la restauració de zones cremades, la regulació de la qual
s’inclourà en el futur Pla forestal, que no han tengut mai les
illes, de les Illes Balears, que ja han començat a preparar els
tècnics de la Conselleria de Medi Ambient. Precisament, durant
el 2006 se seguirà desenvolupament el Projecte incendi, el qual,
en el marc d’un operatiu d’àmbit mediterrani, contempla
l’actuació en temes de prevenció d’incendis forestals i que serà
vigent fins al 2007.

El programa 533B01, de gestió forestal, implicarà una
inversió de 4.759.065 euros.

Pel que fa a l’Institut Balear de la Natura, l’IBANAT, amb
més de 400 treballadors i 12 milions d’euros de pressupost,
continuarà fent feina en tasques de gestió forestal, sense oblidar
que la lluita contra els incendis forestals serà, un any, l’actuació
prioritària, a més d’impulsar la creació de noves àrees
recreatives, la posada en marxa de la xarxa de refugis i el
manteniment d’espais naturals protegits. Per donar resposta a
aquestes actuacions i per garantir l’estabilitat laboral, s’ha
consolidat per a l’any 2006, si vostès ho han vist al pressupost,
un pressupost de 8,2 milions d’euros en el capítol 1, en el
capítol de pagar nòmines. I s’ha procedit avui a firmar amb tots
els sindicats, Comissions Obreres i UGT, el Pla d’estabilitat
laboral de l’empresa amb suport de tots aquests representants
sindicals.

La gestió i el manteniment d’espais naturals protegits, un
total de 10 en el conjunt de les Illes Balears, parcs naturals,
àrees recreatives i finques públiques es potenciaran durant
l’exercici del 2006 en el plànol financer i operatiu, i de fet està
prevista una inversió en aquest concepte propera als 3 milions
d’euros a l’esmentat Programa de gestió forestal, 533B01.

Els objectius sectorials que conformen aquesta actuació
global afecten entre altres àrees les següents: el seguiment de
qualitat d’aigües de les zones humides; la realització d’estudis
i seguiment d’espècies protegides; la millora d’hàbitats amb
especial atenció als sistemes dunars i als sistemes hídrics, sense
oblidar la recuperació de fonts i basses; el control de plagues i
espècies invasores o el control de la població de carpes dins
l’àmbit de s’Albufera de Mallorca; l’atenció al públic que visita
els espais naturals protegits i, d’una manera molt especial,
gaudeix de les àrees recreatives i de les finques de titularitat
pública, es veurà sensiblement reforçada durant l’exercici 2006,
amb la incorporació de nous elements com per exemple la
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construcció de pantalles per a l’observació d’aus a les zones
humides, traçament de nous itineraris, nova senyalització, edició
de publicacions divulgadores sobre rutes i excursions
tradicionals o la millora dels accessos del públic a aquests
espais.

Tenim intenció, igualment, d’establir mecanismes
d’avaluació sobre el grau de satisfacció dels usuaris en relació
amb els serveis que troben en aquestes àrees, un tema on
entenem que hem de seguir treballant de manera intensa durant
el proper exercici, des del convenciment que l’ús públic dels
espais protegits, sense perjudici, lògicament, d’adoptar totes les
garanties de preservació dels valors mediambientals que han fet
aconsellable la seva protecció, és un dret dels ciutadans i
aquests l’han de poder exercir amb llibertat, comoditat i el tracte
respectuós que mereixen per part dels responsables de gestionar
aquests espais.

També, al llarg del 2006, seguirem incentivant l’educació
ambiental en els espais naturals protegits, sigui mitjançant la
intervenció dels propis centres escolars de manera directa o bé
sigui a través de la participació d’altres colAlectius socials. En
aquest mateix context cal situar la important reforma que hem
introduït pel que fa al sistema de reserva de xarxa de refugis,
dependent de la Conselleria de Medi Ambient; un nou sistema
que només podrà ser efectiu si incorpora definitivament criteris
de transparència i fiabilitat de cara als ciutadans interessants a
gaudir del que, al cap i a la fi, no ho oblidem, és el seu
patrimoni natural.

Capítol mereix la zona d’acampada a Lluc, massivament
utilitzada per milers d’excursionistes i peregrins durant tot
l’any, i que serà reubicada a una nova àrea que acompleix amb
plenes garanties la normativa vigent sobre perill d’inundacions.
La nova ubicació de la zona d’acampada i la instalAlació dels
equipaments adients està sent actualment objecte de negociació
amb els responsables del santuari.

Finalment, i pel que fa al vessant investigador, la Direcció
General de Biodiversitat continuarà fent feina en estreta
colAlaboració amb entitats com la Universitat de les Illes
Balears, el Centre Superior d’Investigacions Científiques o la
Universitat Politècnica de Madrid, entre d’altres, pel que fa a
projectes de distinta temàtica, com espècies protegides,
dinàmica hídrica, catàleg de patrimoni etnològic o elaboració de
cartografia vegetal digitalitzada, a més de la identificació
d’hàbitats i avaluació del seu estat de conservació en el marc
dels inventaris Medwet Regions.

I pas a la Direcció General de Recursos Hídrics afrontarà
l’exercici 2006 amb un objectiu clarament prioritari com és la
posta en marxa de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental i Litoral amb una entitat que permetrà desenvolupar
una gestió integral del cicle de l’aigua des de criteris de màxima
eficiència. I ho dic convençut això que dic. El personal de
l’Agència Balear de l’Aigua i del Litoral estarà integrada pel
personal que fins ara feia feina a l’IBASAN i a l’IBAL,
empreses que de fet desapareixeran com a entitats amb
personalitat jurídica pròpia. En total l’agència manejarà un
pressupost de 91.144.000 euros i gestionarà les 81 estacions
depuradores, n’hi havia 75 en el juliol del 2003, ara ja n’hi ha
81; les més de 179 estacions d’impulsió de la comunitat
autònoma, a més dels colAlectors d’aquestes instalAlacions i les

6 plantes dessaladores amb què compten actualment les Illes
Balears. Igualment, l’agència es farà càrrec de la direcció de les
obres de canalització de les aigües de sa Costera i de les
interconnexions que permetran el proveïment d’aigua potable a
tota la població.

Com segurament recordaran les seves senyories, la creació
de l’esmentada agència estava inicialment anunciada en el
present exercici, i de fet durant aquest any s’han duit a terme les
gestions pertinents des del punt de vista jurídic, organitzatiu i
pressupostari, per poder donar llum verda a un òrgan amb
capacitat real per desenvolupar una gestió integral dels nostres
recursos hídrics, a partir de quatre principis bàsics que pas a
enumerar:

Primer, garantir el proveïment d’aigua potable de qualitat al
conjunt de la societat illenca, a més de millorar el proveïment
d’aigua nauta a les poblacions bàsicament mitjançant la política
de potenciar consorcis amb els distints ajuntaments a la nostra
comunitat, tal i com queda reflectit en el programa 441A, de la
partida 74300, que contempla una inversió de 2.446.000 euros.

Segon, preservar els nostres aqüífers per a situacions
d’emergència i evitar en conseqüència la seva salanització, i
altres efectes perniciosos derivats d’una explotació excessiva
dels seus cabdals. El programa corresponent és el 512A01, del
capítol 7, per un import d’1.905.000 euros.

Tercer, millorar la gestió del domini públic hídric, xarxa de
torrents, a fi de garantir una ordenació fluida dels corrents
d’aigua no permanents a la nostra comunitat, evitant la
concurrència de factors de risc, com és ara l’acumulació de
brutor en el cau dels torrents o l’evolució deficient de l’aigua en
cas de pluges intenses. El programa que contempla aquestes
actuacions és el 512A01, capítol 6, per un import de 2.792.000
euros.

I quart, potenciar els mecanismes de depuració d’aigües
residuals, sempre partint de la premissa bàsica que ni una gota
sense depurar pot anar a parar a la mar o al medi terrestre i que
el tractament terciari de les esmentades aigües s’ha d’imposar
a curt termini en el conjunt dels sistemes de depuració de la
nostra comunitat, com el procediment més habitual en una
societat com la balear que assoleix de cada dia més uns
paràmetres de qualitat de vida progressivament equiparables als
països més avançats al nostre entorn. Fa cosa d’un mes, el
director general d’Aigües del Ministeri de Medi Ambient, el Sr.
Jaime Palop, posava com a pioners, com a exemple a seguir, la
comunitat balear on s’inaugurava la depuradora de Palma.

En el capítol de depuració d’aigües residuals vull informar
aquesta comissió que actualment estudiam la possibilitat de
construir estacions depuradores a determinats indrets de la
nostra comunitat, per a continuació cedir la seva explotació a
empreses privades que, a canvi d’una concessió per un nombre
determinat d’anys, es farien càrrec del cost íntegre de la
construcció de la planta. En aquest supòsit, la Conselleria de
Medi Ambient es limitaria a abonar a l’empresa concessionària
el cànon de sanejament derivat de la depuració de les aigües
residuals i recuperaria la disponibilitat total de l’estació, una
vegada exhaurit el termini del temps estipulat a la concessió.
Això ho fa en aquests moments la Generalitat Catalana.
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Pel que fa a la quantificació econòmica de tots aquests
projectes, els esmentats capítols de proveïment i depuració
d’aigües suposaran una inversió global entre la secció 15 i
l’empresa pública de prop de 50 milions d’euros, mentre que els
programes de protecció i control de defensa del domini públic
hidràulic implicaran una inversió propera als 7 milions d’euros.

Per una altra part, al llarg del 2006, es continuaran aplicant
a la comunitat balear les directrius incloses a la Directiva marc
de l’aigua. Com han vist enganxa tres direccions generals,
Biodiversitat, Qualitat Ambiental i Litoral i Direcció General de
Recursos Hídrics; una normativa europea que està previst que
estigui plenament operativa l’any 2015, però que en el cas de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’anirà aplicant de
forma progressiva a partir de l’any que ve, amb el compromís
de complir aquesta esmentada norma l’any 2010. Per aconseguir
aquest objectiu, l’Agència Balear de l’Aigua disposarà d’un
pressupost de 2.230.000 euros que dedicarà fonamentalment a
realitzar una sèrie d’anàlisis indicadors per calibrar l’estat
ecològic de les aigües de les Illes Balears en colAlaboració amb
la Universitat de Vigo, el Centre Superior d’Investigacions
Científiques a Blanes i la pròpia Universitat de les Illes Balears.
Precisament amb sintonia amb el que determina la Directiva
marc de l’aigua, durant el proper exercici es mantindran les
actuacions orientades a fer possible una gestió més eficaç de la
demanda de l’aigua, potenciant l’estalvi i l’aprofitament dels
recursos hídrics a partir de criteris de sostenibilitat en l’ús d’un
bé escàs, com és l’aigua, i a més sotmesos periòdicament a
fluctuacions pel que fa a la seva disponibilitat.

Per altra banda, es continuarà duent a terme una política
activa pel que fa al suport financer a ajuntaments, empreses
públiques i empreses concessionàries que presentin el servei de
depuració d’aigües residuals, un suport que es concretarà en la
concessió d’indemnitzacions destinades al programa 441B, de
sanejament i depuració d’aigües, per un import total de
28.500.000 euros, a més d’impulsar i incentivar econòmicament
totes aquelles noves actuacions que les esmentades entitats
puguin dur a terme en el procés de depuració d’aigües
depurades.

I vaig acabant, finalment en el pressupost per a l’any que ve
es contempla mantenir la contribució, no tan sols mantenir, sinó
augmentar, de la contribució de la Direcció General de Recursos
Hídrics, a través de l’Agència Balear de l’Aigua, del Tercer pla
d’adaptació i reparació de fugues d’aigua potable, per un import
d’1 milió i mig d’euros. Si recordam que en aquest capítol
l’actual direcció de la Conselleria de Medi Ambient va invertir
1 milió d’euros l’any 2004; 1.335.000 l’any 2004, és evident
que la nostra aposta representa haver passat del terreny de les
paraules al camp dels fets en aquesta matèria.

Per acabar, vull deixar clar que els camps de golf hauran de
signar acords amb l’Agència Balear de l’Aigua, amb els
ajuntaments en el cas de depuradores que siguin de la seva
propietat, per tal d’incorporar amb caràcter obligatori el reg amb
aigua depurada i aigua que així mateix hauran de pagar a través
d’aquests acords.

I com a conclusions, una vegada analitzats de forma
detallada els pressuposts de la Conselleria de Medi per a l’any
2006, entenc que podem extreure una sèrie de conclusions sobre

el projecte polític que inspira aquests comptes i els seus
objectius estratègics, són vuit.

En primer lloc, hem de parlar d’una consolidació en l’esforç
inversor de la Conselleria de Medi Ambient en relació amb
exercicis anteriors, pel que fa a la seva capacitat per implantar
una gestió eficaç i sostenible en tot el que es relaciona amb el
medi ambient i també sobre l’impacte de l’activitat humana
damunt l’entorn natural.

Segona qüestió, és la implantació de criteris no ideològics
sinó estrictament professionals i rigorosos en la gestió dels
recursos naturals de la nostra comunitat, a partir d’una
concepció de la naturalesa sempre respectuosa, però no
sacralitzada ni condicionada per elements dogmàtics ni
prejudicis de cap tipus.

Tercera qüestió, impulsar una presència normalitzada del
factor mediambiental en tots els àmbits de la societat illenca,
des del terreny escolar fins a les conductes habituals dels
ciutadans, mitjançant una tasca pedagògica allunyada de tics
intervencionistes, des del convenciment que la societat balear
vol i necessita avançar de manera harmònica cap a una escenari
de desenvolupament sostenible en el qual el benestar sigui
compatible amb la preservació del nostre entorn natural.

Quart, impuls de colAlaboració institucional per afrontar els
problemes però no de forma aïllada sinó conjuntament.

Cinquè, estabilitat d’un marc laboral adient per
desenvolupar les polítiques mediambientals que les illes
necessiten i aconseguir els resultats tangibles.

Sisè, la política de protecció basada en el consens social,
com a element fonamental per dur endavant una sòlida
preservació del nostre entorn.

Setè, coordinació de les polítiques sectorials del Govern, des
de criteris de transversalitat per obtenir la màxima coordinació
operativa.

I vuitè, tasca de modernització legislativa imprescindible
davant la manca de mecanismes legislatius adequats a una
gestió moderna del medi ambient que fins ara patia la nostra
comunitat.

En definitiva, pens que el projecte polític de la Conselleria
de Medi Ambient, del qual aquests pressuposts en són la seva
plasmació en termes econòmics, permeten garantir una
continuïtat en la gestió professional, responsable i racional del
patrimoni natural de les Illes Balears, a partir d’un compromís
amb la societat illenca, que és intenció nostra mantenir i fins i
tot potenciar en tots els nostres àmbits i actuacions.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Qualque grup vol que se
suspengui la sessió, tal com està previst en el Reglament? No.
Idò, continuam.
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Passam al torn de preguntes i observacions, de menor a
major. En primer lloc, té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull donar les
gràcies al conseller de Medi Ambient i a tot el seu equip per ser
aquí i explicar-nos aquests pressuposts que s’han presentat de
cara al 2006.

En primer lloc, dir que és un tema que ja és sabut per part de
tothom, que, almanco per al nostre grup, el tema del medi
ambient no és un tema exclusivament de la Conselleria de Medi
Ambient, és un tema transversal, amb la qual cosa nosaltres
entenem, i no compartim, per tant, aquesta exposició que ha fet
inicialment el Sr. Conseller, dient que és un sector estratègic per
al Govern del Sr. Matas. Nosaltres entenem que això no es veu
gaire i en aquest sentit, per tant, involucram l’acció de govern
en general i no exclusivament en aquesta conselleria.

Per altra banda, dir que respecte de la Conselleria de Medi
Ambient i de les competències que té medi ambient, que són les
que són, nosaltres veim que no arriba, o no és una conselleria,
a la qual, i en relació evidentment amb les altres, que no
augmenta d’una manera significativa, així com ho han fet altres,
i realment no arriba fins i tot a l’increment de l’IPC, i per tant
a nosaltres sí que ens agradaria que hi hagués un augment
pressupostari sobretot però que anàs a fer actuacions ambientals
de veritat i, en aquest sentit, veim que és una conselleria que es
queda idò una mica a la cua del que és almanco l’estratègia
política del Govern del president Matas.

Dit això, i entrant en qüestions que a nosaltres ens agradaria
que el conseller ens pogués explicar, perquè nosaltres o no ho
hem pogut esbrinar a través d’aquests pressuposts o no ens hem
acabat d’aclarir, potser que estigui molt clar, però nosaltres no
ho hem vist, i seguint una mica fins i tot la mateixa presentació
que ha fet el Sr. Conseller, jo voldria fer una sèrie de preguntes,
a veure si és possible almanco que se’m contesti.

Respecte a l’Oficina Balear del Canvi Climàtic, nosaltres
voldríem demanar quines actuacions farà, i per tant si està
d’alguna forma pressupostades, per reduir les emissions de CO2
que se generen en aquesta comunitat autònoma.

En segon lloc, també ens agradaria saber quines actuacions
es faran o es tenen previstes i, per tant, pressupostades, si és que
cal pressupostar-les, nosaltres entenem que sí, per respondre al
canvi climàtic que ja és aquí; és a dir, no és una qüestió que ha
d’arribar, sinó que ja se sap que tendrà uns efectes, fins i tot
malgrat s’aturassin totes les emissions de CO2, si hi ha qualque
actuació concreta per respondre a aquest canvi climàtic i per
tant quines actuacions es farien.

I en tercer lloc, i respecte d’aquesta direcció general, se’ns
ha explicat molt el seu vessant pedagògic, però a mi
m’agradaria també demanar, una tercera pregunta és: quines
actuacions concretes durà a terme aquesta oficina, tant a nivell
de les inversions reals, que estan pressupostades amb 476.200
euros, com pel pressupost que té quant a transferències, que té
un pressupost de 150.000 euros, ens agradaria saber exactament,

o si se’ns pot dir, quines actuacions hi haurà en aquests àmbits.
Així com també quines actuacions es faran, ho diuen així els
objectius d’aquesta oficina, la pròpia administració per complir
l’objectiu de ser un exemple o de l’exemplaritat de
l’administració. M’agradaria que se’ns contestàs això.

En segon lloc, i entrant dins el temes d’educació ambiental,
evidentment no farem una relació exhaustiva de moltes
preguntes respecte d’això, volíem demanar i de fet ens ha
contestat el conseller, però sí que voldríem aclarir si se’ns pot
dir si hi ha una partida pressupostària per fer el seguiment de les
aus respecte del que és aquesta pandèmia que se’ns diu que pot
arribar, que és la grip aviària, si hi ha qualque pressupost
concret o si és un pressupost difús i amb la qual cosa no hi ha
una partida pressupostària concreta.

Per una altra banda, també li voldríem demanar que dins
l’àmbit d’espècies hem vist que hi ha un augment important,
sobretot que les inversions baixen, però augmenten les
transferències corrents a IBANAT i als consorcis, i ens
agradaria saber quines actuacions faran aquests consorcis, que
no sabem molt bé quins consorcis, si són consorcis amb entitats,
són consorcis amb consells insulars, i per tant ens agradaria
saber quines actuacions duran a terme aquests consorcis.

Entrant a un altre tema que a nosaltres sí que ens preocupa
molt i no hem vist una resposta clara per part de la Conselleria
de Medi Ambient que té competències, i entrant dins el que
seria més l’àmbit de feina de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Litoral, hem de dir que ens agradaria saber, perquè
no ho hem trobat i per tant supòs que el conseller me dirà que és
que no ho he vist bé i per tant m’ajudarà a trobar-ho, és que no
veim on s’especifica el Pla director sectorial de residus
perillosos, perquè si bé es diu, que a la memòria es diu que es
durà a terme aquest Pla director sectorial de residus perillosos,
que ja fa o ja se’n parla des que es va iniciar la legislatura, idò
no veim la partida concreta que s’hi destina. I després en els
objectius veim que es parla de plans i programes, no sabem si
en aquests plans i programes s’hi inclou el Pla director sectorial
de perillosos o es faran petits programes sobre el tema de
perillosos.

Per una altra banda, també ens agradaria saber quins plans
de minimització de residus perillosos es duran a terme i quin
pressupost s’hi destinarà, perquè realment ens és difícil
esbrinar-ho. Nosaltres entenem que el tema dels residus
perillosos és un tema fonamental, ambientalment és un dels
temes claus d’aquesta conselleria i no veim, al nostre entendre,
no veim que hi hagi una aposta important per fer o per intentar
entrar, no només entrar, sinó intentar resoldre un problema tan
greu com aquest.

Per altra banda, tampoc no trobam, es diu com a objectiu
que hi haurà una colAlaboració entre els consells insulars i la
Conselleria de Medi Ambient pel tema dels residus, però no
veim exactament on és, o quines despeses o quines
transferències hi haurà als consells insulars; quan hi ha
compromisos, fins i tot compromisos signats que s’ha de
destinar una part important, per part del Govern de les Illes
Balears, al desenvolupament del Pla de residus sòlids urbans,
tant de Mallorca, com d’Eivissa i Formentera, i no veim si hi ha
cap partida de transferència econòmica als consells insulars. I
per tant ens agradaria a veure si ens ho pogués explicar.
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Per altra banda, també, voldríem saber quina quantitat es
destinarà o destinarà el Govern a la recuperació dels sòls
contaminats i quins en concret. Ens ha dit o es va dir a qualque
moment que seria a través d’IBAEN, m’agradaria saber
exactament aquesta quantitat i com dic a quins plans o a quina
recuperació de quins sòls contaminants. Hem de dir que en
aquest pressupost hem vist que baixen precisament les
transferències als consells insulars i no entenem molt bé, per
tant, tot això com es farà. Per altra banda, també des del Pla de
recuperació de sòls contaminats, arriben cada vegada menys
doblers del Govern central i per tant no sabem molt bé com és
que es faran aquestes actuacions.

Per altra banda, i respecte de l’ordenació del litoral, ens
agradaria saber quins plans d’ordenació del litoral es duran a
terme aquest any i concretament quan pensen tenir feta la
delimitació i ordenació de les zones de fondeig de la protecció
de la posidònia. Perquè jo li recordar al Sr. Conseller que ja fa
dos anys que ens diu que estarien fetes aquestes delimitacions
i les ordenacions del fondeigs de la protecció de posidònia, però
ara ens diu que serà l’any 2006 quan es farà la delimitació
d’aquests fondeigs. Llavors, m’agradaria saber, que ens aclarís
exactament, i per altra banda, la destinació o la partida exacta
que s’hi destinarà.

També ens agradaria saber, i respecte d’aquesta direcció
general i referida fins i tot al tema d’ordenació del litoral, que
augmenten les inversions respecte del 2006 i que ja havien
augmentat en el 2005, però no es concreten les actuacions que
es faran, perquè tot se’n va al 64.000 i que, com sabem tots, són
inversions immaterials que mai no es diuen quines, i a nosaltres
ens agradaria, si és possible, que ens digui quines serien
aquestes actuacions que es farien en el tema d’ordenació del
litoral i per tant quins plans d’ordenació del litoral es faran.

Per altra banda, també, ens agradaria saber en termes globals
que el Pla d’obres i serveis als consells és un tema que se’n
parla en els objectius, però després no veim a cap partida, per
ventura perquè no ho hem trobat, on hi ha un augment respecte
de l’any anterior. Per tant, ens agradaria saber si es manté la
mateixa quantitat en el Pla d’obres i serveis en els consells
insulars o, si augmenta, amb quina quantitat i a quina partida ho
podem trobar.

Respecte de la Direcció General de Biodiversitat, també faré
una sèrie de preguntes, si és possible contestar-me, jo li he de
dir que jo no he trobat quina partida concreta es destinarà al
projecte Medwet. Es parla molt, tant dels objectius, la memòria,
vostè també n’ha parlat, però no he trobat la partida concreta de
la destinació que hi haurà exacta d’aquest projecte que, per altra
banda, ja és un projecte que ve d’antic i suposam que ara
reviscola, esperam que sigui per a bé, però que no sabem
tampoc si durant aquest temps s’ha fet alguna cosa.

Respecte del que són les ajudes, li voldríem demanar, Sr.
Conseller, si les ajudes es donaran a associacions de propietaris
o també a propietaris concrets, perquè resulta que vostès han
impulsat les associacions de propietaris, però no sabem molt bé
si això significa que hi haurà propietaris concrets dins espais
naturals de rellevància ambiental, als quals se’ls donaran ajudes,
o si només es donaran ajudes a les associacions de propietaris.
I ens agradaria també que es digués quina partida, més o manco
concreta, es destinarà a això.

Per altra banda, també ens diuen els objectius que es faran
plans d’usos i conservació d’espais de rellevància ambiental i
que hi ha un ordre d’ajuda; no ho farà la Conselleria? Ens
agradaria saber si és que ara ho donaran a fer a qualcú o si és
que els particulars podran presentar plans i per tant els podran
dur a terme, de la seva pròpia finca, no sabem molt bé com ho
tenen plantejat vostès això.

Per altra banda, i també, veim que es faran tota una sèrie
d’inversions a la Xarxa Natura 2000 i no s’especifica quines
seran aquestes inversions i per tant nosaltres entenem que és un
pressupost en el qual és molt difícil concretar a quines
actuacions aniran, tot i que sí hi ha actuacions que sí s’explica
molt clarament quines seran aquelles que es faran.

Veim que a les transferències corrents ha augmentat
IBANAT. Veim també que per part de la Conselleria augmenta
el deute i sobretot es traspassa a les empreses públiques, més
d’un 40% de tot el pressupost és gestionat per les empreses
públiques, amb la qual cosa cada vegada hi ha una activitat que
du endavant, que nosaltres entenem que hauria de ser propi de
l’administració, que duen les empreses públiques. En el cas
d’IBANAT hi ha una sèrie, diríem, o veim nosaltres una
transferència major que ens agradaria saber si, a part del tema
del capítol 1, que nosaltres no veim en absolut malament,
perquè creim que els treballadors han de tenir el que els pertoca
tenir, sinó quines actuacions s’incrementarà quant a conservació
i millora del medi natural que durà a terme IBANAT.

Per altra banda, i respecte de la planificació forestal, veim
que les inversions reals baixen respecte del 2005 i voldríem
demanar, com que ara ja no es parla de la retirada de pins o dels
arbres caiguts de la tempesta del 2001, ha desaparegut el
problema; però a mi m’agradaria demanar-li al conseller a veure
si és que ja ha llevat tots els arbres, els pins i tots els arbres, o si
es continua fent feina, perquè era una feina que vostè va dir que
duraria més de 10 anys quan precisament criticaven que en un
any no es llevassin, ens agradaria saber com és que baixen
aquestes inversions. I si de cas, per ventura, és que nosaltres ens
hem equivocat a l’hora d’analitzar les partides i per ventura no
trobar-la exactament.

Per una altra banda, també baixa la despesa d’inversions
reals en espais naturals, tot el tema referit a espais naturals
baixa, i no sabem molt bé per quins conceptes, si és que en això
han fet qualque tipus de modificació de quantitats internes dins
el pressupost, però evidentment nosaltres veim, o la nostra visió
és que baixen les subvencions o ajuts a les empreses privades i
a les institucions i ens agradaria que ens explicàs per quina raó
baixen aquestes partides, si és que es donaran menys ajudes als
propietaris o quina raó hi pugui haver.

Entrant a, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que ha consumit el seu temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, perdó, Sr. President, vaig acabant.
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Respecte del tema dels recursos hídrics, i molt breument,
voldríem també fer una sèrie de preguntes, Sr. Conseller: en
primer lloc, les dessaladores noves que s’han de fer, que, a més,
diuen que s’han de començar a fer ja, on estan pressupostades,
tenint en compte que només arribarà una part del pressupost per
part, suposadament, del Govern central; per tant, ens agradaria
saber on estan pressupostades o si no s’han pressupostat. En
segon lloc, ens agradaria saber el manteniment de depuradores
on està la partida pressupostària concreta; i ens agradaria també
saber quines actuacions es duran a terme en els consorcis, ja que
augmenta d’una manera espectacular la partida que va cap als
consorcis.

I per altra banda, hi ha una baixada enorme pel que fa a les
transferències a empreses i a nosaltres ens agradaria saber també
què és el que es du a terme en aquesta qüestió.

I ja per acabar la darrera pregunta, per què hi ha també una
baixada de les transferències de capital respecte del control del
que vostès diuen el Programa de control directiva mar d’aigües
que, en realitat, són torrents; i voldríem saber si és que es
donaran menys inversions als ajuntaments i als consells i, si és
així, ens agradaria saber perquè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada, li contesta l’Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu, sincerament, pens que no s’ha llegit els pressuposts,
no sé si és que fa altres feines, però veig que no s’ha vist el
pressupost.

Vostè m’està parlant d’un tema transversal, és que el que
feim és això i, si vol, anem a agafar una àrea, com vostè ha
començat i anem a agafar l’Oficina del canvi climàtic, au, anem
a agafar l’Oficina del canvi climàtic i ja me dirà vostè si és
capaç de poder parlar amb el govern anterior a veure què feia
Medi Ambient per exemple en qüestions de canvi climàtic. Miri,
la feina que fa la transversalitat de la conselleria en el canvi
climàtic, a través de la Comissió Interdepartamental, que
presideix la vicepresidenta, el que ha aconseguit és posar en
marxa a distintes conselleries coses que es poden tocar i es
poden anar a veure per reducció d’emissions de CO2. Anem a
posar exemples, Direcció General d’Arquitectura, en aquest
moment fa el decret que regularà la construcció que incentivi
l’estalvi d’energia per al sector públic. L’IBAVI fa habitatges
amb paràmetres mediambientals, quines característiques?
Aïllament tèrmic exterior, energia solar d’aigua calenta i
calefacció, ventilació creuada, reutilització d’aigües pluvials i
làmpades de baix consum. Quin estalvi durà això? Reducció
d’emissions de 2,8 tones de CO2 per any i per habitatge. Quin
estalvi du en doblers? 500 euros per habitatge. Quins habitatges
ha fet? 142 fins a aquest moment. Quins s’estan executant? 156.
I quants en té en projecte? 685.

Direcció General d’Obres Públiques, Pla sectorial de
transports, que a vostè no li agrada, però és que és normal que
no li agradi, és que a mi no m’agrada el seu, que no en tenia.
Objectius: potenciar el transport públic; reducció del transport
privat entre un 7 i un 9% d’aquí al 2010. Accions: incrementar
freqüències de trens, línia metropolitana de Palma a UIB,
projecte i potenciació del transport marítim.

Direcció General de Ports, què fa, quina és la feina de
l’Oficina? Que tot això s’adopti des de l’acord d’una comissió
interdepartamental, que tothom es comprometi i es faci. Anem
a la Direcció General de Ports: auditoria d’eficiència energètica
dels 13 ports que té el Govern.

Conselleria d’Educació, que està fent a través de l’IBISEC?
Característiques: pannells solars per a aigua calenta, joc
d’ilAluminació de baix consum i sanejament d’aigües grises.
Quins centres escolars està actuant i ha acabat? 45. Quins té en
projecte? 39. Total: 84.

Conselleria de Presidència i Esports, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials, quines característiques de
residències en què fa feina i centres de dia? Finestra amb doble
vidre, ventilació creuada, construcció amb materials reciclables,
aprofitament d’aigües residuals, ilAluminació de baix consum,
lluminària exterior d’anticontaminació lumínica; finalitzat, 2;
amb execució 9; en projecte 8.

Li podria parlar així de la Conselleria d’Indústria, de la de
Salut i Consum, que n’hi ha tres en construcció; de la Direcció
General d’Interior; la d’Innovació, i després tot el que feim a la
Conselleria de Medi Ambient.

Miri, una de les coses que fa la direcció general per al canvi
climàtic, que, per cert, és la primera vegada que es crea; ho dic
perquè vostè m’ha dit que el canvi climàtic ja és aquí, idò no sé
què punyetes passava a la passada legislatura si sabien que
venia, eh, almenys se’n diria que se’n varen despreocupar, i aquí
s’està fent. I després, per l’altre costat, s’arriba a un acord amb
un òrgan científic, com és la Universitat, perquè no hi hagi
dubte del compromís que té aquest govern de posar-se en mans
de la Universitat i que digui la Universitat el que trobi que hagi
de dir. I què aporta la Conselleria? Necessita la Universitat
material per poder saber realment com evoluciona el clima; què
invertim? Li he dit, i de quina partida, 120.000 euros; hem posat
14 estacions meteorològiques que, conjuntament amb unes
altres estacions que tendran a veure sobre el tema del polAlen i
un acord que feim amb el Ministeri de Medi Ambient amb
l’Institut Nacional de Meteorologia, tendrem més informació
que mai i els científics ens marcaran cap on hem d’anar. No
hem tengut por a posar-nos en mans dels científics, no he trobat
cap document en mans que estigués la conselleria abans per
posar-se en temes de canvi climàtic amb aquest tema.

Jo, president, no consentiré que me diguin mentider d’una
cosa que no és, és l’únic que deman, jo no he insultat ningú,
deman per favor aquest respecte perquè jo l’estic fent, estic
parlant amb fets concrets.

Per l’altre costat, els doblers, a part dels doblers que vostè
ha vist i ha dit xifres exactes de canvi climàtic, ha anomenat els
473.000 euros; a part d’això, l’oficina, l’Agència Balear de
l’Aigua i Litoral té competències en aigua, litoral, canvi
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climàtic i residus. I els 120.000 euros d’aquestes estacions es
pagaran de l’Oficina de l’Agència Balear de l’Aigua.

L’altra qüestió, vostè me diu del tema de la pandèmia. Jo,
per començar, no espantaria, no diguem mentides, si pot ser;
almenys, jo el que crec i vaig de la mà del Ministeri de Medi
Ambient en el que fa referència a la nostra conselleria, a la seva
conselleria, i el que feim és dur endavant el protocol que ha
marcat la ministra de Medi Ambient, i en aquest sentit feim el
que hem anunciat i la premsa ha contat. Tota la resta és voler
espantar, l’important és que anam de la mà les institucions que
hi hem d’anar perquè no hi hagi problemes. I en això, en aquests
moments agafam recursos de distints llocs de la Direcció
General de Protecció d’Espècies i tenim doblers suficients per
actuar en referència a nosaltres, que el mandat que tenim és
agafar mostres d’aquí a dia 20 de desembre de 30 aus. I ens hem
compromès a agafar mostres d’aquí a dia 20 de desembre
d’unes 60 i que, acabat dia 20 de desembre, que és quan diuen
que nosaltres hem d’acabar d’actuar, seguirem actuant cada
quinze dies, com he dit en el discurs.

L’altra qüestió, allò que me demanava que molts de doblers
anaven destinats als consorcis de la Direcció General
d’Educació Ambiental. Miri, és ver que n’hi ha molts que van
destinats a consorcis o a entitats, una gran part van destinats a
entitats que tenen cura de la conservació del voltor, de la
milana, la lluita contra el verí, anellaments, coses que vostè sap
que es fan amb la Fundació Voltor Negre, amb el GOB, amb
Amics de la Terra, amb distinta gent, però després hi ha les
parts importants que han crescut que van al Centre de
Recuperació d’Espècies, un Centre de Recuperació d’Espècies
que l’any passat varen ser 150.000 euros, enguany són 158.000;
per cert, és el centre que fa totes les mostres i proves del tema
que parlàvem del control de la grip aviària, ho dic perquè s’ha
de saber què es fa. Però aquest centre, només dir que l’any
passat va ser capaç de rebre 3.428 ocells o animals i s’ha
alliberat d’aquests 1.480. És a dir, jo crec que està fent una feina
que era competència totalment i absolutament del Govern i que
no la feia, la feien altres associacions.

El tema del litoral, que me parlava dels perillosos. Jo crec
que, si vostè mira el pressupost, el pressupost no diu, si no vaig
equivocat, en lloc d’un Pla director sectorial de perillosos, parla
d’una estratègia balear de perillosos, és important. És a dir, el
programa és el 443C, partida 64.000, que té 415.000 euros. I la
memòria del programa no diu que es fa un pla de perillosos, i jo
he dit clarament aquí, però veig que vostè du escrit el que havia
de dir, com jo que li duia, en canvi a les rèpliques no, és a dir
que el que farem és presentar una estratègia balear de perillosos.
Vostè no me podrà treure una fulla que digui el que havia dit
abans.

Després, com pensa ser aquest pla de perillosos? Molt
senzill, normalment les administracions quan han de fer una
cosa posen un impost o una taxa, no és ver? No, el Pla de
perillosos té l’avantatge que Europa ho té clar, qui contamina
paga, i qui fa el perillós té l’obligació d’arbitrar el sistema de
recollida i d’eliminació i reciclatge. I aquest pla de perillosos
tendrà tres cames: una cama que és que durant aquests dos anys,
que jo vaig trobar un document que el que havia de fer era una
declaració de servei públic i posar una taxa a persones i a
empreses, quan tothom sap que qui ha de pagar és el productor
del fitosanitari o el productor dels medicaments a laboratoris, o

el productor de l’oli, hagués estat una gran equivocació fer això;
el que hem fet ha estat esperar i anar mirant de quina forma
s’organitzava tant Europa com l’Estat. I jo crec que feim bé les
coses i resulta que la majoria de perillosos s’estan organitzant
a través de sistemes integrats de gestió, on recullen ells i a la
vegada destrueixen o reciclen, i després hi ha una part, com
poden ser les piles o com poden ser les bengales, amb les piles
ja ho tenim, però amb les bengales caducades de vaixells, on,
com que no hi ha ningú que s’organitzi, aquí s’organitza la
comunitat autònoma, per exemple amb les piles costa 30
milions de pessetes cada any. Idò, per exemple, amb les
bengales muntarem un tema en aquest sentit. I en canvi n’hi ha
d’altres que estan a punt d’entrar i el 2006, 2007, 2008 hem
d’anar al sistema integrat de gestió, però tenim gent perquè
realment, gestors autoritzats, puguin fer aquesta feina mentre no
acaba d’entrar i ho presentarem.

Després hi ha una qüestió que m’ha sorprès quan vostè me
diu del compromís amb el Pla de residus sòlids urbans que hi
havia anteriorment; vostè supòs que fa referència al 30% aquell
del que no estava finançat per Europa, que tant el Pla director de
Menorca, com el d’Eivissa i Formentera, en tot cas, el Govern
havia de pagar el 30% de subvenció. Jo l’únic que m’he trobat
a la meva conselleria és una carta de l’exconseller Mesquida i
una carta seva dient a la Consellera de Menorca en aquell
moment, no sé si era la Sra. Àngela Caules o Josefina, bé, és
igual, la que era en aquell moment a Menorca, la Sra. Maria
Lluïa Dubón dient-li que vostè li deia i el conseller d’Hisenda
li deia que com que havien arribat fora de termini, no hi havia
doblers. Supòs que no m’exigirà a mi allò que vostè va negar als
altres, perquè el termini era 31 de desembre de l’any 2003, si no
vaig equivocat, 2002, perdó, 2002, perquè en el 2003 nosaltres
ja érem a la conselleria.

Després el tema de sòls contaminats. El tema de sòls
contaminats són, a part que en sols contaminats, si no vaig
equivocat, es contesta que el que m’ha dit ha paregut com si
nosaltres passàssim d’ells; no, no, sols contaminats són Santa
Gertrudis, que encara no està acabat, jo en canvi no vaig trobar
cap dobler per a Santa Gertrudis, que encara no està acabat, que
duim gastats més d’1.735.000 euros, quasi 300 milions de
pessetes, i a la vegada feim unes feines a través dels acords amb
el Ministeri a través de la Sala corresponent, amb això de Can
Set el que ens han demanat més ho anam fent, ho anam fent
amb el jutge el que ens manen, i a part d’això farem la
recuperació de l’abocador de l’Ermita de Manacor; un abocador
que hi ha petit de devers tres quarterades dins la zona
d’influència del Parc natural de s’Albufera, dins el terme de sa
Pobla i d’Alcúdia; i també un abocador que hi ha a ses Salines,
amb una inversió total de més de 2 milions d’euros, que es
paguen la meitat de l’aval de l’any passat de l’IBAL i l’altra
meitat d’enguany. En aquest moment estan contractades les
assistències tècniques tant de l’abocador de Manacor, com del
de ses Salines com del de sa Pobla; és a dir, l’administració no
n’ha arreglat cap mai que no li hagin posat un jutge o un fiscal.
És la primera vegada que l’administració, sense que ningú hagi
d’imposar res, a través de l’acord amb els ajuntaments, passi a
arreglar tres abocadors. No hem de menester que ens empenyin,
anam nosaltres estirant, en aquest cas.

Supòs que m’estic passant del temps, però si de cas ho
deixaré per a la rèplica o la contrarèplica el tema Life Posidònia,
trob que no té nom que vostè me repliqui la posidònia perquè,
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i no vull entrar en un debat d’aquesta baixesa perquè si jo li he
de llegir les cartes que a vostè li varen enviar dient que ens
llevaven el Life Posidònia perquè no hi havia res, entrarem en
una discussió que ja l’hem tenguda tres vegades, que a mi
tornar-la tenir li faig saber que me preocupa poc. El que sé és
que hem licitat els espais i vostè me diu a quins llocs; doncs en
els llocs que Europa ha aprovat, en els 13 LIC a nou llocs, uns
a l’illa de Menorca, uns a l’illa d’Eivissa, uns a l’illa de
Formentera i un a l’illa de Mallorca. En total, jo vaig trobar un
Life Posidònia mort, que anava tot amb masses de formigó com
d’aquí a la portaveu del Partit Popular, amb una amplària també
de 2 metres i mig que anaven fins i tot colAlocades damunt les
praderies de posidònia. Actualment el que hi ha damunt les
praderies de posidònia, perns ecològics i que realment, bé, no li
vull contestar, jo quan veig que se’n riuen d’aquesta manera, és
el que dic en el discurs respecte de les ideologies i aquests tics
que té la gent que de vegades pareix que només uns tenen el
pedigrí per poder parlar de temes mediambientals, en canvi
quan passa el vaixell s’ho endu tot.

I després una cosa, per acabar, vostè me diu que no troba la
partida del Pla d’obres i serveis; la partida del Pla d’obres i
serveis és la 112A01, 76.100, i posa Mallorca, Menorca i
Eivissa, 10, 20, 30, 1.200.000 per a Mallorca; 300.000 per a
Menorca; 300.000 per a Eivissa i Formentera. Però a part
d’això, el que ha fet aquest Govern d’important és que ha creat
un altre pla per detectar i reparar fugues, i on està aquesta
partida? Dins l’IBAVI, i ho he dit en el meu discurs, 1 milió
l’any 2004, 1.365.000 el 2005, 1.500.000 el 2003. S’ha d’agrair
als ajuntaments i als tres consells que colAlaboren els consells
amb un 25% i els ajuntaments segons les seves disponibilitats
pressupostàries.

I res més, una qüestió, Sra. Portaveu, no me digui on són els
doblers de les dessaladores, és que jo no sé què fa vostè, els
doblers de les dessaladores són als pressuposts generals de
l’Estat no als de la comunitat autònoma, per l’amor de Déu, no
han de figurar en el nostre pressupost. Quin és el conveni que té
el Govern balear amb l’Estat? Té un conveni que tendrà cura un
tècnic d’ajudar a dirigir les obres i a cercar les expropiacions,
però qui paga és el Govern central, per això vàrem fer un
conveni amb Madrid, si no, no hagués importat fer cap conveni.

I després el manteniment de les depuradores, que vostè no
vegi el manteniment de les depuradores, és a la partida, el
programa 441, per un import de 28.500.000 euros, hi figura,
això és el programa que t’he cridat avui de matí director
general.

I res més, president, si de cas jo el que li puc dir, per acabar,
és que m’hagués agradat que haguéssim pogut entrar a parlar de
polítiques, si realment feim malament el tema de la conservació
o el tema de la depuració o el tema dels torrents, el tema de la
gestió de la demanda de l’aigua, temes mediambientals, temes
que siguin per la sostenibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la
diputada Sra. Rosselló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja veig que el Sr. Conseller no ha
canviat, té exactament el mateix discurs, els mateixos arguments
que el primer dia que va prendre possessió com a conseller de
Medi Ambient i que segueix tenint ara; i just veure-me, Sr.
Conseller de Medi Ambient, es posa realment i francament, vull
dir, “espitós”; m’agradaria que tengués clar que vostè governa,
que, a més, vostè mateix ho ha dit al principi, és a la meitat de
la seva legislatura, amb la qual cosa jo li vull recordar que
prèviament, fins i tot en els quatre anys de govern de pacte, n’hi
va haver 16, que vostè directament no, però el Partit Popular va
governar, amb la qual cosa es posi en el lloc que li toca i el lloc
que li toca és que vostè és el màxim responsable dels temes
mediambientals; i jo, en aquest moment, com a diputada, li puc
i li he de fer preguntes per intentar esbrinar, vostè té aquí tota la
seva plana major, jo evidentment tenc un quadern que m’envien
des del Parlament, al qual he de mirar, i per tant, a partir d’aquí
li faig preguntes per intentar que vostè me contesti. Jo no li he
replicat segons què, li he demanat, i vostè és que és incapaç de
tenir un debat el més mínim seriós almanco amb aquesta
diputada, supòs que és perquè hi ha qüestions que jo desconec
que li fan impossible poder parlar d’una manera coherent i
seriosa respecte de qüestions que jo senzillament li he demanat,
no li he replicat de les dessaladores, Sr. Font.

Li he demanat de les dessaladores si hi havia el pressupost
o no hi era, jo no li he dit, ni he fet cap valoració de res; i per
què li he demanat? Per saber si hi ha una part o no existeix,
perquè el Govern central no pagarà el cent per cent, amb la qual
cosa l’altra part que no pagarà és per saber si, per tant,
s’imputarà al preu de l’aigua, perquè d’alguna s’ha de saber, i
jo li estic fent aquesta pregunta. Si vostè me diu, no està en el
pressupost, doncs no està en el pressupost, però no m’ha de fer
valoracions de segons quin tipus; jo li deman coses que jo no he
descobert i que vostè, com a conseller, m’ha de contestar. I no
me faci el favor de contestar-me que si me replicarà el Life
Posidònia que l’únic que s’ha fet des de l’any 2003 parlar-me
del Life Posidònia, parlar-me de Santa Gertrudis i parlar-me que
no sé què, que no va trobar res de l’oficina de canvi climàtic.
Per favor, se centri en preguntes que jo li he fet, que li he
demanat senzillament per poder tenir un coneixement millor
com a grup parlamentari del que són els pressuposts.

I en aquest sentit, veig Sr. Conseller que vostè no me
contesta. En el tema del canvi climàtic, per exemple, i he de ser
molt breu, perquè evidentment amb cinc minuts puc debatre poc
de política, li dic, Sr. Conseller, vostè sap que sí que es va trobar
un document, que no li va agradar és una altra cosa i, a més, és
igual, què importa, l’important és que en el tema del canvi
climàtic, Sr. Conseller, i vostè que és el conseller de Medi
Ambient, s’han de fer coses i no només s’ha de fer pedagogia,
s’han de fer actuacions concretes i contundents. I jo li he estat
dient que ara per ara les actuacions que fa el Govern en global,
no tant la conselleria en concret, no van en la línia d’evitar que
hi hagi més emissions de CO2. Per tant, això és el nostre parer,
evidentment no serà el seu, però jo li he fet una sèrie de
preguntes que no m’ha respost. Per exemple, què farà
l’administració per ser exemplificadora? Vostè no m’ho ha dit,
me digui què farem, què posaran, no ho sé, per ventura és que
a mi m’agradaria saber-ho i ja està, però no tenc massa temps,
no puc ser redundant en aquest tema.

Per altra banda, Sr. Conseller, jo no li he fet catastrofisme de
res, li he demanat si hi havia qualque partida que destinaria al
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tema de la grip aviària, és l’únic que li he demanat, i ja m’ha
sortit que jo li feia no sé què. Per favor, li he demanat: n’hi?
N’hi ha. No n’hi ha? No n’hi ha, jo li deman si hi ha un
pressupost en aquest àmbit. I per altra banda, l’important és que
es faci una feina que vostè ha dit que es feia en combinació amb
altres i tal.

Per altra banda, miri, el tema de perillosos, jo Sr. Font, que
vostè me digui que no me llegesc les coses me pareix normal,
perquè sempre ho diu, però aquí ho diu, aquí diu, i això són les
fulles que m’ha donat el Parlament, no m’ho he inventat; posa,
concretament: “Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral. Des d’aquesta direcció general s’impulsarà a la vegada
el Pla director sectorial de residus perillosos. Jo què vol que li
digui, ho diu aquí. Jo li he dit, ho diu aquí, en els objectius diu
una altra cosa; i li he demanat exactament què faran, li he
demanat això i vostè s’ha posat com a nerviós. Jo li deman què
faran Pla de residus o no, crec que m’ha contestat més o manco
a això, perquè he vist que vostès no faran un pla de residus i
faran plans parcials per a fraccions de residus, he entès. Si de
cas després si m’ho pot esbrinar millor i si no...

El tema de minimització de residus tampoc no m’ho ha dit.
Jo crec que el tema de perillosos és un tema prou important i
que, a més, vostè ho ha dit a d’altres compareixences seves i
veig que ara quedarà una mica dins aquests plans, que no sé,
supòs que en podrem parlar en altres moments, perquè
evidentment ara no hi ha temps.

Per altra banda, el Pla d’obres i serveis, volia saber si havia
augmentat la partida respecte de l’any anterior, perquè jo no he
trobat això, però és igual, ja ho cercaré si vostè no me pot
contestar; m’ha dit a la partida que està, però li he fet la
pregunta si havia augmentat respecte de l’any anterior o no
havia augmentat.

I per altra banda, també, dir-li, Sr. Font, que evidentment, i
es veu que no m’ha escoltat bé, a nosaltres, al nostre grup i
evidentment a mi mateixa ens agradaria que aquesta conselleria,
en temes ambientals, idò tingués un pressupost millor del que en
aquests moments pugui tenir i veim que realment no és un
pressupost el qual nosaltres ens agradaria que es pugui fer una
bona tasca en temes ambientals. No m’ha contestat per exemple
tots els temes que li he fet referència dels temes de biodiversitat,
no sé molt bé si les ajudes als propietaris amb quina línia es
faran, li he fet una sèrie de preguntes, perquè vostès han
impulsat una ordre d’ajudes a associacions de propietaris, no sé
si les ajudes aniran a nivell individual o a nivell d’associacions
de propietaris, no sé molt bé evidentment com ho duran a terme.

He vist també, vaig acabant Sr. President, una baixada
respecte d’aquesta partida pressupostària, per ventura aquesta
baixada no és real i ha anat a una altra banda, no ho sé, li estic
demanant aquestes explicacions, Sr. Font, perquè evident jo no
conec tan bé els seus pressuposts. I per tant crec que aquesta
compareixença és per parlar de política, però de política
pressupostària. I per tant, poder conèixer millor per part dels
parlamentaris exactament com s’estan duent a terme.

I ja per acabar, dir-li, miri, si m’ha de donar ara un repàs del
tema de la posidònia, Sr. Font, crec que en aquest cas el que
hauríem de fer, vostè amb seriositat i jo, dir-li, miri, Sr. Font jo
li puc treure diaris de sessions de l’any 2003, en què vostè va dir

el Life Posidònia s’ho ha trobat, ara m’ha dit que masses de no
sé què, abans que no estava fet, però el cert és dir-li, Sr. Font
que vostè va dir que el treurien endavant. I jo només li he
demanat, perquè vostè va dir que a l’any 2006 es començarien
a posar delimitació i fondeigs; estic demanant i li he demanat i
crec que li puc demanar i li he de demanar, perquè vostè és el
conseller, i no me contesti amb el que va fer un anterior Govern,
sinó amb el que vostè pensa fer respecte d’aquesta ordenació
dels fondeigs, quines zones i on i almanco poder-ho saber,
perquè si, Sr. Font, tota la resta, m’agradaria dir-li, sobra, i
sobretot quan està en el que és l’equador de la legislatura, que
ja vostè ha de donar comptes de la seva legislatura, no de la
legislatura anterior. I si pot me contesti i si no me faci una lliçó
o una renyada de no sé què, que jo en realitat crec que seria molt
trist per a aquesta cambra, perquè crec que cadascú ha d’estar al
seu lloc, vostè com a conseller i jo com a diputada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar
també per cinc minuts en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí, hauria de menester tal vegada qualque cosa més, perquè
també veig que la diputada n’ha emprat més, m’agradaria
almenys tenir el mateix temps.

Per començar, jo no li he de fer renou de res, és a dir, hi ha
coses com ara que són més o manco les sis del capvespre menys
un minut, la qual cosa no és discutible aquí a les Illes Balears,
discutir que són les sis del matí seria una equivocació. I jo, hi ha
segons quines qüestions, com podria ser el tema del Life
Posidònia que, clar, els fets són tan clars, ho dic perquè vostè ha
tornat a insistir amb el Life Posidònia, és a dir, i després me fa
molta gràcia quan al Partit Popular se li poden recordar coses
increïbles de dècades d’anys, cosa que no era el Partit Popular,
a altre gent que tengui la pell tan prima quan li han de recordar
qualque cosa de dos anys i quatre mesos; convé avesar la pell
perquè n’hi ha que l’hem haguda d’avesar durant el temps, i
pareix que la recepta per a uns una cosa i per als altres l’altra. I
jo entenc que vostè té tots els drets que vulgui, però nosaltres
també tenim els nostres drets.

Miri, en el tema Life Posidònia jo no sé si vostè ho sap o no,
jo l’únic que li puc dir és que hi ha 28, 24 accions que havia de
fer el Life Posidònia, que aquí figuren les cartes on la Unió
Europea deia que no complíem i que estava totalment desfasat
i, per cert, està dirigit a vostè, encara que no sé si les va arribar
a llegir o no, i d’aquestes 26, 24 accions, en aquest moment hi
ha 18 accions acabades i en queden sis que estan dins els
terminis corresponents, que la instalAlació d’amarraments i
senyalització de zones de fondeig, la gestió d’aquestes zones
d’amarrament que estaran quan estaran instalAlades lògicament
el fondeig i la supervisió de les zones de fondeig regulat, que
serà quan estaran instalAlats. En aquest moment s’ha extret el
concurs d’adjudicació d’això. A quines són? A les nou que es va
decidir. També he de reconèixer que vostè i jo parlam poc al
llarg de 365 dies, però en aquest cas no és culpa meva; en aquest
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cas, vostè té l’oportunitat de poder parlar amb mi o poder-me
interpelAlar, perquè desgraciadament parlam vint minuts aquí un
pic cada 365 dies i ja és la tercera vegada. Així de clar, ho dic
perquè el Life Posidònia és una cosa que vostè pot saber com
està i, si vol, quan acabem li pas tot, és a dir, i a més és un
projecte que no va (...) aquest govern, però Europa no coneix de
noms de consellers o conselleres, coneix d’institucions i vàrem
pensar que la institució l’havíem de salvar i no sé com acabarà.

L’altra qüestió, el mateix discurs de sempre; no és el mateix
discurs de sempre, jo si vol, vol que li digui les depuradores que
varen fer vostès o els metres de terreny que varen fer? Vol que
li digui els que hem fet nosaltres i els que hi ha? El nostre
discurs ha canviat, el nostre discurs és un discurs de
consolidació on passa a tenir una part pedagògica important i
per això la nostra incidència en la transversalitat envers del
canvi climàtic o les feines tant d’educació ambiental com de
canvi climàtic, amb conselleries com és la d’educació. El que
passa és que tal vegada si no s’ha escoltat el discurs, que jo li
puc donar una còpia quan acabem, perquè he intentat llegir
exactament el que deia, és allà on es pot mirar exactament el
que he dit, perquè el que he dit ho he dit i ha durat 45 minuts, no
ha durat menys ni més, 45 minuts, i ho hem dit, amb la qual
cosa no m’he de repetir en segones qüestions.

Quines coses feim pel canvi climàtic? Li he explicat, li he
estat dient, però duim el gas natural, posam en marxa el metro,
volem fer accions que vagin encaminades, i ho he dit al discurs,
a una conducció eficient, volem que el ciutadà sàpiga que des de
ca seva pot realment reduir les emissions de CO2, volem això.
I de passada, quan construeix Salut, quan construeix
Presidència, quan construeix Educació, quan construeix IBAVI,
construeixen amb paràmetres de sostenibilitat. El que mai
s’havia demanat, es fa, li he dit el nombre d’habitatges, el
nombre d’edificis, el nom dels centres de dia i també de
residències. Jo ja més no puc fer, això no és cap discurs, això és
una realitat, què puc fer més.

I més li diré, vostè diu que encara que s’aturassin les
emissions, no passaria res; doncs jo no quedaré amb les mans
fermades; i jo l’únic que me vaig trobar és una assistència
tècnica al Sr. Carlos Contreras i al Sr. Sergio Alonso que
acabava dia 31 de desembre, que són les dues persones que han
presentat el document, i quan jo vaig entrar aquest document no
estava acabat, amb la qual cosa tampoc no he mentit. I en tot
cas, he mantingut el mateix document i les mateixes persones,
i se’m reprotxa, sí, jo no he fet res, no he llevat res.

Després, a veure, el tema de perillosos; és que el tema de
perillosos és d’aquells temes perillosos, per mor d’una qüestió:
per què aquesta insistència a voler fer un pla director quan no
és..., així com la Llei de bases de règim local, clar, això ho has
de conèixer, si no ho coneixes és tremend, la Llei de bases de
règim local diu als ajuntaments: tu ets el responsable dels
residus i tu ets el responsable d’arreglar-los, de recollir-los i
d’arreglar-los; una altra cosa és que les corporacions locals
superiors, siguin aquí consells insulars o cabildos a Canàries o
diputacions a la resta d’Espanya s’organitzin a un moment donat
perquè els ajuntaments no poden fer, diuen cedim la gestió i
cedeixen la gestió d’aquesta eliminació, no la de recollida en
molts casos que segueix tenint l’ajuntament.

En perillosos és distinta la normativa europea, no es pot
intentar dir muntaré una empresa pública, muntaré una
declaració de servei públic de recollida de perillosos, no, te diu:
qui contamina ha de pagar, qui produeix l’oli, qui produeix el
neumàtic, qui produeix la fusta tractada, qui produeix la pila,
qui produeix l’envàs de fitosanitaris, el que produeix els
recanvis dels tòners de les fotocopiadores, aquests tenen
l’obligació, que quan li compram jo ens ho cobra, d’ell muntar
el sistema de retirar-ho, i en això està Europa. I en canvi en
aquest moment nosaltres no volem esperar com acaba, deim, ens
podem trobar tres situacions: qui ja ho té acordat per Madrid,
obligar-lo que el posi en marxa com més aviat millor, no costa
res, cadascú els retira; qui no ho té muntat i pot ser molt
perillós, com poden ser les piles o les bengales, nosaltres
actuam; o qui realment falta molt de temps a muntar-ho, miram
de posar l’empresa autoritzada, gestor autoritzat amb qui
realment té aquest producte. Què costa als ciutadans en general?
Llevat del que ja paga quan compra aquesta fusta, quan compra
el fitosanitari, quan compra la pila, quan compra el neumàtic o
compra l’oli, llevat d’això que li va costar quan ho compra no
li costa res. Jo crec que això, en tot cas, és perfecte; culpar de
què no posem un sistema per cobrar a la gent almenys és poc
responsable, perquè amb altres paraules és això que se solAlicita,
no és una altra cosa.

Després, el tema, me demana si augmentam el Pla d’obres
i serveis. La partida és la que hem dit i tot l’augment, d’1 milió
i mig d’euros enguany, nosaltres l’hem fonamentat dins una
cosa que durant anys va ser frase fantàstica: gestió de la
demanda de l’aigua; el govern passat i els governs anteriors
també, tots. I hem passat de les paraules de la gestión de la
demanda del agua i fer publicitat, a seguir fent qualque
publicitat, molt poca, es gastaven prop de 500.000 euros en
publicitat de la gestió de la demanda de l’aigua a l’any 2002 i
500.000 a l’any 2003, hem passat a fer convenis amb els
consells on nosaltres posam el 75%, ells un 25% més qualque
cosa que afegiran els ajuntaments, per a projectes únicament i
exclusivament de detectar i reparar la fuga. Clar, és que hem
doblat el Pla d’obres i serveis, el que passa és que la meitat ara
va a detectar i reparar fugues, que és el que de vegades sortim
a la premsa i deim: és que perdem un 35% de fugues, hem de fer
qualque cosa. Estam fent i aquí és on hi ha els doblers.

Les ajudes a associacions. Les ajudes estan repartides i les
ajudes aniran a particulars i les ajudes aniran a associacions que
estiguin dins aquests paratges naturals o parcs naturals o
reserves o monuments, clar, aquesta gent rebrà unes ajudes i
rebran ajudes individuals aquells que s’adaptin als decrets i a les
ordres d’ajudes que hi ha hagut cada any. Ara hem repartit ja
enguany i hem repartit en base al nou sistema, i allà on es
donava el 30 es dóna el 50 i on es donava el 50 es dóna el 70; és
que no es pot dir que som allà on érem, ha canviat totalment i
absolutament.

I jo, per acabar, les depuradores. Les depuradores, les
dessaladores, perdó, les dessaladores, el que he discutit jo
durant un any i mig, i tal vegada estàvem tots sols tots aquests
senyors d’aquí, especialment el director general de recursos i jo,
és que de la forma que estaven adjudicades les dessaladores, hi
havia el 85% de subvenció i s’havia d’aplicar tarifa a un 15%.
I de la forma que se’ns ha donat s’ha perdut quasi el 50% de
subvenció; i l’acord per poder firmar el conveni amb Madrid va
ser: nosaltres acceptam que vostè rebaixi això, sempre i quan
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allargui el termini de duració del concessionari perquè al ciutadà
no li costi més doblers dels que li havia de costar anteriorment.
Això està escrit a distints mitjans de comunicació, dit per les
ràdios i mostrat per la televisió. Si avui ens trobam amb aquesta
qüestió amb la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds, no ho
puc entendre.

Però acab, Sr. President, jo l’únic que vull dir, i no és regal
aquest començament del discurs que deia aquí: “No vull tornar
a detallar les importants disfuncions que en el moment d’accedir
l’actual equip de la seva direcció patia aquesta conselleria”, no
és un regal les disfuncions que hi havia, gent que no tenia
capítol 1, més de 400 persones que avui es firma, s’ha firmat el
Pla d’estabilitat; Santa Gertrudis, Life Posidònia per terra, dir
que estam al mateix lloc almenys és negar la realitat.

Gràcies, Sr. 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. Sr. Conseller, volem agrair la seva
presència, igualment també la presència dels alts càrrecs que
l’acompanyen, vertaderament ha fet un desplegament d’alts
càrrecs i per això no ens estranya el capítol 1 que sigui tan
voluminós.

Jo, com a qüestió prèvia, Sr. Conseller, dir que la veritat és
que les compareixences a les quals assistim es converteixen amb
una batalla amb la portaveu que m’ha precedit i dir-li que és
bastant, vull dir, jo me sent malament, personalment li dic,
perquè sempre acaben igual, sempre acaben amb uns retrets
personals que crec que no és funció d’aquest Parlament. I dir-li
a vostè personalment que ja és ben hora que després de tres anys
vostè deixi anar els complexes i es dediqui a fer la feina que li
té encomanada el Govern, com a conseller de Medi Ambient,
sense haver d’anar a retreure cada instant el que han fet uns o el
que han fet els altres, perquè aquest és el tercer pressupost que
veim de la seva conselleria i vostè ha tengut temps suficient
com per anar aplicant les seves pròpies polítiques, sense haver
d’anar cada instant a retreure si ha trobat o si no ha trobat.
Supòs que tots els consellers d’un govern rera l’altra han trobat
herències, tots, de totes les conselleries. I crec que el més sensat
i el més coherent és anar per endavant i no mirar per enrera. Li
dic perquè resulta desagradable, resulten molt desagradables
aquestes compareixences, i després dels debats que hem
presenciat és difícil llavors coordinar una mica i poder fer un
debat així com ens agradaria, Sr. Conseller.

Bé, dir-li que hem mirat els pressuposts que vostès han
presentat, ja sabem que no és responsabilitat seva sinó que això
ve de l’estructura general dels pressuposts, que són bastant
opacs, i això ja li dic que no és responsabilitat del seu
departament, sinó que ve de l’estructura general dels
pressuposts de la comunitat autònoma, que són partides molt
genèriques amb uns objectius també molt genèrics. I és per això
que als diputats que som a l’oposició, o almanco a aquesta que
li parla, resulta complicat esbrinar les idees o les inversions

concretes que fan les diferents conselleries i naturalment també
la seva, i és per això que voldríem fer-li una sèrie de preguntes.

Vostè ha dit que la seva àrea és una àrea transversal,
evidentment és una àrea transversal i ho hauria de ser molt més
transversal, i no és la primera vegada que li dic, que la
influència que la Conselleria de Medi Ambient té damunt altres
conselleries pot ser que sigui, de cada vegada es nota més, però
crec que també li he de tornar repetir que moltes de les
conselleries l’utilitzen a vostè, perquè la política del Govern, en
general, no va massa a fer una protecció del medi ambient, sinó
més aviat el contrari, hi ha diferents conselleries que malbaraten
el medi ambient i a vostè l’utilitzen com a tapadora per poder
demostrar que el Govern, en general, és sensible a la protecció
del medi ambient, tenint un conseller que fa molta feina i fa
molts esforços per intentar tapar aquestes traves. I crec que és
obligació meva dir-li, perquè la veritat és que ens preocupa la
utilització que fan de la conselleria.

Dir-li també que dins la filosofia general dels seus
programes hi estam totalment d’acord, hi estam d’acord, perquè
té una teoria molt bona, es veu que els tècnics han fet molt bona
feina, són grans professionals, és un pressupost molt tècnic,
però també dir-li que hi ha unes certes fugues, com les fugues
d’aigua, que són males de tapar. Aniré a fer-li una sèrie de
consideracions i preguntes, ja que supòs que moltes de les coses
que jo havia anotat per demanar-li ja s’han dit en el debat
anterior i crec que no fa falta utilitzar temps amb això, perquè
tendrem ocasió de poder llegir el Diari de Sessions i allà, amb
una mica de silenci i reflexió podrem mirar i examinar millor
els números que no captar-los amb el debat.

Però, li demanaria ja, des de la Direcció General de
Recursos Hídrics, programa 441A, proveïment d’aigües, ha
parlat de consorcis. M’agradaria que ens concretàs una mica
quins consorcis es constituiran i amb quins ajuntaments.

Després també, quant a campanyes d’estalvi d’aigua, són un
fet recurrent de cada any, a veure si enguany en pensa fer;
quines campanyes d’estalvi pensa fer, si és que en pensa fer?

Després, una altra cosa que també me preocupa és a veure
si la consellera se’n preocuparà o se n’ocuparà de corregir,
sobretot per garantir la qualitat de les aigües potables, vostè sap
que hi ha diferents municipis que les aigües potables tenen un
alt índex de nitrats i per veure si la conselleria ho té present i si
donarà suport als ajuntaments per anar corregint a través
d’aquest consorci o a través de les figures que consideri
oportunes, o de les colAlaboracions que considerin oportunes, a
veure si anirà a corregir aquests índexs de nitrats que amb
petites dosis no són significatius els efectes negatius, però que
arriben a perjudicar sobretot a infants.

Després, en el programa de sanejament i depuració d’aigües,
veim que hi ha hagut una inversió aquí que amb el proveïment
d’aigües hi ha hagut un augment de pressupost bastant
significatiu, però en canvi en el sanejament i depuració hi ha
hagut una davallada bastant considerable. Què és que aquesta
davallada respon que ja els programes que tenia, les inversions
que tenia previstes l’any passat, han donat els seus fruits i ja no
fa falta invertir tant en el sanejament i depuració? No sabem
quines actuacions s’han realitzat amb els emissaris i si pensa
continuar, què pensa invertir en el 2006 amb la legalització i
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amb les actuacions per evitar que els emissaris tirin aigües
brutes dins la mar?

I també ens agradaria saber si continua, supòs que sí, amb la
implantació de la depuració terciària i quin pressupost hi pensa
destinar i quines actuacions concretes pensa fer i a quines
depuradores.

Després, també m’agradaria comentar-li, ja que vostè ha
parlat, d’això ja n’ha parlat en el passat debat, en el programa
443B, de qualitat ambiental i control de contaminació, vostè,
parlant concretament d’aquest programa, ha mencionat la tarja
verda; no sé si correspon, les inversions de la tarja verda, el que
correspongui a la seva conselleria ho invertirà en aquest
programa o no, però, de totes maneres, com que vostè ho ha
mencionat, m’agradaria saber si li tocarà res del que s’ha
recaptat amb la tarja verda enguany, i en què pensa invertir-ho.

Després, en el 443C, de gestió de residus, també teníem
l’interrogant de veure què havia passat amb el Pla sectorial de
residus perillosos, que l’any passat ja venia com a objectiu
prioritari i vostè mateix ha dit que no estava llest encara, però
que per a enguany hi estaria, per tant ja don per resolta la
pregunta.

I també en la restauració d’abocadors, m’ha tornat el mateix
de l’any passat, que l’abocador de Manacor es restauraria i
sembla ser que enguany du dins el programa els mateixos
abocadors que l’any passat ja va dir; per tant, supòs que hi ha
hagut un retard o problemes per poder dur a terme aquestes
actuacions que havia programat l’any passat.

Després tenia, en el programa 514A, ordenació del litoral, a
veure quins plans d’ordenació del litoral pensa redactar, si és
que en pensa redactar cap, que me pareix que n’ha parlat poc
d’això o, si ho ha dit, no ho he captat, Sr. Conseller. A veure si
pensa fer cap actuació en aquest sentit i quin plans d’ordenació
litoral pensa redactar.

I també li havia de comentar això de les zones de fondeig i
sobre les actuacions a realitzar incloses dins el projecte Life
Posidònia, això també ja ho ha mencionat, però si vostè es vol
estendre, molt gustosament l’escoltarem, perquè la veritat és
que la passada intervenció seva ha estat una mica alterada.

Després, en el tema de les agendes locals, a veure si la
conselleria fa un seguiment d’aquestes agendes locals. Hi ha uns
documents que normalment estan molt ben fets, aquests 62
consistoris que ja ho tenen redactat i implantat, a veure si es
queda només amb documents o si hi ha aquestes actuacions que
realment garanteixin una millor qualitat de vida d’aquests
municipis i a veure si aquests objectius d’aquestes agendes
locals 21 s’acompleixen. Jo record que el municipi de Calvià va
ser pioner en aquest sentit i a veure si ens podria comentar els
beneficis que han tengut aquestes agendes locals 21, ja que
costen uns doblers, ja que costen uns estudis i un temps per
implantar-se; ens agradaria saber aquestes agendes locals 21 els
resultats que donen, sobretot per poder-les valorar.

Després també, en aquest mateix programa, en el 514, veim
que hi ha una gran partida, la partida 64.000, que són despeses
en inversions de caràcter immaterial, hi ha 3 milions d’euros; a

veure quins estudis pensa fer amb aquesta partida, què és el que
pensen fer amb això?

En el programa, aquí havíem anotat una baixada important,
en el programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, que baixa de 4,8 milions d’euros, aproximadament, de
l’any passat, a 2,9 milions d’enguany. Volem suposar, i jo
voldria que ens ho confirmàs, que la baixada és perquè s’ha
creat un programa nou, que és el 443L i el 1.300.000 ve a ser
més o manco equilibrar la baixada que nosaltres havíem detectat
aquí.

Després també ha parlat que s’havien de fer una sèrie de
plans rectors d’ús i gestió, ja ha parlat de la Serra de
Tramuntana, del parc de Llevant, i a veure si pensen fer, a part
del PRUG de ses Salines d’Eivissa, a veure si pensa envestir a
algun altre pla rector d’ús i gestió. 

I també a veure si ens podria concretar una mica quins plans
de recuperació d’espais forestals degradats pensa fer, sobretot
veure si ja està pràcticament acabat o a punt d’acabar el que fa
referència als espais afectats pel fibló del 2001, a veure si està
més o manco enllestit o veure quines fases li falten fer o com
està el tema. I quines zones cremades, el pla de restauració de
zones cremades, a veure on incidirà la conselleria per fer
aquestes actuacions.

Ja passant a un altre programa, de gestió sostenible de la
caça, vostè ha parlat del Centre Cinegètic Balear, jo era una
pregunta que tenia preparada abans que vostè el mencionàs;
m’agradaria saber on s’ubicarà i que s’estengués una mica amb
aquest centre, perquè és una cosa que m’ha cridat l’atenció i
possiblement sigui una cosa positiva. Per tant, m’agradaria que
s’hi estengués una mica més, si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, concreti el que pugui perquè ha passat el seu
temps ja bastant.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, ja acab, Sr. President, i gràcies per la seva paciència.

I una altra cosa, ja més com a curiositat, en el programa
533F, d’espècies silvestres, vostè en el programa diu que s’ha
de potenciar el Consorci de recuperació de la fauna de les Illes
Balears i, com a curiositat, l’any passat ja ens va anunciar que
s’intentaria recuperar el vell marí, l’altre dia vàrem veure una
notícia, no fa gaire, va sortir als mitjans de comunicació que
Medi Ambient estudiaria la reintroducció de la foca monjo, del
vell marí, a Cabrera, l’any passat o a la reserva de Llevant, l’any
passat ja ens va dir que s’ho estudiaria. A veure com ho té això,
ja que va sortir pels mitjans de comunicació.

I res, hi ha més preguntes a fer, però evidentment el Sr.
President ja m’ha cridat l’atenció amb aquest tema, i només
demanar-li una altra curiositat que vostè ha anomenat, que
s’implantarà la xarxa de refugis i demanar-li a veure si és que es
firmarà cap conveni amb el Consell de Mallorca per aquest tema
o si es crearà la xarxa de refugis pròpia del Govern o si, pel
contrari, s’utilitzarà la xarxa del Govern per potenciar-la.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell, li contesta l’Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Vadell, jo amb vostè no me puc barallar, perquè vostè no m’ha
dit, no m’ha intentat insultar a cap moment, per la qual cosa no
s’estrany d’altres discussions parlamentàries perquè vostè i jo
no ens podem discutir, perquè vostè no intenta discutir amb jo,
si de cas dialogar. Però no es preocupi, no li alteri la seva feina,
perquè ha dit que li era difícil, no, li deman per favor.

Una referència, els alts càrrecs tenc els mateixos que tenia
la consellera anterior, ja sé que no volen que parli d’enrera, però
és que resulta que tenia una direcció general menys, que és la de
Ports i Litoral que se’n va anar i hem creat la nova, que és la de
Canvi Climàtic. Ho dic perquè de vegades les coses són bones
d’oblidar-se i fins i tot un mateix les ha tengut, idò no, tenc els
mateixos i, en global, un de premsa menys, en global, que tenia
la conselleria anterior, ho dic perquè se sàpiga.

Vostè me diu que no vagi amb complexes. Sense cap
complex, si qualque cosa tenc jo respecte de bastant gent és que
no en tenc cap de complex, tal vegada és la meva gran
equivocació aquesta qüestió.

I després la transversalitat. La transversalitat, jo no vull ser
reiteratiu, però, sense comptar amb Canvi Climàtica, actuam
transversalment amb les ecoescoles amb la Conselleria
d’Educació, cosa que no hi havia cap programa d’aquests en
marxa, on tenim adherits més de 85 centres i conjuntament amb
les dues direccions generals d’Espècies i no sé si és Innovació,
duen un programa que fins i tot la gent d’Eivissa, Menorca,
Formentera, de qualsevol lloc de Mallorca l’any passat va venir
al final, enguany seran més de cent els “daixons”. Nosaltres,
l’educació ambiental, a través de l’estratègia balear d’educació
ambiental, que varen aprovar vostès, que nosaltres hem
respectat i ens l’hem feta nostra, feim exactament, per exemple
en transversalitat, el que es demanava. O el tema que en aquest
moment, amb la Conselleria d’Educació i un grup de professors
elaboram un buc, un llibre, que seran les fitxes pràctiques de
l’ensenyament del Canvi Climàtic a les escoles. Aquesta
transversalitat és la que tenc. A part de totes aquelles altres que
li he dit de la coordinació de la transversalitat, a través de la
Comissió Interdepartamental de l’Oficina del Canvi Climàtic,
que no crec que sigui poc de tot el que hem parlat de
residències, d’habitatges de l’IBAVI i de tot això.

L’exemplaritat del Govern és que quan ell construeix
habitatges de l’IBAVI ho fa amb paràmetres de sostenibilitat;
l’exemplaritat del Govern és que quan fa residències ho fa amb
aquests paràmetres, no diu vostè posi conducció d’aigües grises,
sinó que fa conducció d’aigües grises, aquesta és la diferència
de l’exemplaritat. Una cosa és fer publicitat de la gestió de la
demanda de l’aigua, vostè me dirà quines publicitats, doncs les
que ha vist, que cercam voluntaris per no malgastar aquesta
aigua. Però a part d’aquesta publicitat, el que ha fet el Govern

és obrir un pla, enguany ha estat 1.365.000, l’any passat 1 milió
d’euros i l’any que ve 1 milió i mig, de detectar fugues i arreglar
les fugues, això és gestió de la demanda. És que la política ha
canviat totalment en aquest sentit, hi haurà gent que no ho
vulgui reconèixer, però ha canviat, és una altra història, no és
parlar de la gestió de la demanda, és fer gestió de la demanda.

Després, ja l’any passat es va dir que tenia les esquenes molt
grosses per aguantar els altres consellers, enguany se m’ha dit,
el nom ha estat que som la tapadora. A veure, jo amb les
carreteres que feim hi estic d’acord, no he de tapar ningú, no
estic empegueït de dir-ho. Si vostès me poden treure una altra
acció de les altres dotze conselleries o vicepresidència que jo en
pugui estar preocupat, no hi estic gens. Jo de la platja que es fa
baix de la Plaça d’Espanya perquè puguin sortir més freqüències
de trens o que pugui sortir el metro, jo n’estic orgullós; si el que
discutim és una discussió que duim fa molt de temps i que la
gent ja passa per les autovies de Llucmajor o la circumvalAlació
d’Inca, aquesta discussió la tenen perduda, jo no aguant ningú
ni tap ningú, perquè tapar seria dir això, però per exemple no
poder dir això altra. Tapar seria dir el que vostè ha dit i quan jo
hagués de parlar de quins espais protegits tenen les Illes Balears
a l’any 2005 i tenien el 2003; doncs actualment, el 2003, hi
havia 30.095 hectàrees, un 6,7%, i actualment hi ha 83.925
hectàrees, un 16,18%; jo no tap res, jo el que estic demostrant
és el que hi ha.

Clar, que hem fet un PORN més gros que l’illa d’Eivissa,
que és la Serra de Tramuntana, sí, sí, i clar. O si jo he de parlar
d’una altra cosa que tapàs, número 9, que és aigües depurades,
és que tal vegada val la pena no contestar segons què però que
quedin clares segons quines qüestions, sí, ho tenc aquí, miri, a
l’any 1999 es depuraven 32 milions de metres cúbics d’aigua,
a l’any 2003 41 milions de metres cúbics d’aigua per part
d’IBASAN; ara es depuren 43 milions, acabarem amb 45
milions. Equivalen a 17.000 piscines olímpiques, o si vol el
mateix que anar d’aquí nedant amb piscines olímpiques fins a
Mèrida, Extremadura. Però el tractament del cabdal terciari, que
això és el que no he de menester tapar ningú, perquè és la
realitat, a l’any 2003 es tractaven d’aquests 41 milions de
metres cúbics, 12 milions de metres cúbics com a terciari;
actualment se’n tracten 21,22, s’ha augmentat un 65,55%. Però
és que el 2007 seran 32,97 milions de metres cúbics dels 45,
només en quedaran ja 12 i busques sense tractar en terciari,
representarà un 157% de quan vàrem entrar. Jo no els cont una
moto, jo és que si no m’ho cregués no ho faria, no seria aquí; i
aquell que me coneix, després de 22 anys d’estar en política, ho
sap això que els dic, me puc equivocar, sense cap dubte, però
clar, jo no tap ningú, jo explic el que fa un govern des de la
coordinació d’un president que es diu Jaume Matas. Però amb
les carreteres resulta que vol parèixer que jo he de fer moltes
coses, no, no, jo amb les carreteres estic molt content, jo ara
vaig a sa Pobla i gast menys benzina, menys gasoil per arribar
a sa Pobla d’ençà que no pas per dins Inca; emet menys
emissions a l’atmosfera, té un consum de territori més gros que
un desdoblament, no ho neg, és el preu, és l’aposta, és el
plantejament, és la llibertat de pensar distint, però no és tapar
cap desastre mediambiental, no és tapar. Ho dic, perquè és
important tenir això clar.

Una altra qüestió, quins consorcis? Els que figuren aquí: el
Consorci d’Aigües d’Eivissa capital; el Consorci de la Gola del
Port de Pollença; el Consorci de Sant Antoni de Portmany; el
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Consorci de Formentera; el Consorci d’Andratx, el de Maó, el
de Deià, el de Sant Antoni, el d’Artà, tots aquests consorcis i
algun més que encara farem. Avui mateix parlava amb el batle
de Maó que havia de menester ampliar encara el consorci per un
tema que es diu Sant Antoni, i l’altra, Llucmassanes, i si mira el
805 són ajuntaments socialistes o que no són del PP. Per què?
Perquè hem d’anar allà on s’ha de menester. Quins consorcis?
Aquests, és a dir, no aturarem de fer aquestes coses, perquè no
queda més remei, són problemes que tenen..., i això està en el
programa 441A01, a la partida 44.300 i l’altra és la 74.300.

Després, ja li he contestat allò de la campanya d’estalvi
d’aigües. Qualitat d’aigua potable, nitrats? Lògicament, clar,
miri, hi ha una altra qüestió que és increïble, que és que per a tu
poder millorar la qualitat d’aigua que tens baix necessites dues
coses: primer de tot, tenir una aigua alternativa i, segon de tot,
descansar l’aigua que hi ha davall, perquè es pugui recuperar.
Perquè ja no podem donar la culpa al factor agrícola perquè
puguin tirar nitrats, perquè ja no en queda d’agricultura, en
queda molt poca, i clar, quan surten nitrats a una zona que no és
agrícola és quan te n’adones que no és el tema agrícola; però li
és molt més fàcil a la societat de vegades donar la culpa als
pagesos. Jo que ho conec sé que no és així: la forma està en
reorganitzar les extraccions, deixar de fer segons quines
extraccions i emprar aigua de les dessaladores.

Primera mesura: no extreure aigua a rompre dels aqüífers
subterranis; la primera, que va ser dels 7,5 milions de metres
cúbics que es treien de Sa Marineta l’any 2003 hem passat que
no hem arribat a 3,5, a 3, perdó, 4,5 milions de reducció de
xuclar, de xuclar aigua d’una zona que..., bé, no vull anar al 93,
d’una zona que posa en perill allò que és la intrusió d’aigua
salina a un aqüífer com és aquest i amb una zona humida com
és S’Albufera, i a la vegada s’han de fer les dessaladores i
necessites aquesta aigua de les dessaladores per reduir
l’extracció i fer descansar els aqüífers. Això no hi ha altra
qüestió, no hi ha altra qüestió en aquest sentit. I ja s’ha limitat,
per exemple, l’extracció de segons quina gent, que s’han aturat
pous d’ACASA, un pou en concret, el de més extracció; això
pareixia impossible, que havia de caure el cel; no, està fet, i se
li han reordenat sis més, i tot el que es va llevar d’aquí, perquè
lògicament l’aigua ha d’arribar a Alcúdia, està clar, i encara no
hi ha la dessaladora, s’han fet dels pous que va donar
autorització la passada legislatura a Son Vila, que no té el
problema de salinització. Això sí, també s’ha evitat que es pugui
treure aigua mai de Ses Ufanes, el projecte anterior s’ha
eliminat.

El tema de sanejament baixa. No, no baixa, o es compleix.
Efectivament s’ha de dir una cosa: hi ha molts de projectes,
molts de projectes que ja estan licitats. Aquesta setmana passada
posàvem la primera pedra a Cala En Porter; surt l’ampliació de
Formentera; avui s’anuncia la de Cala Tarida, de Port
d’Addaia... Clar, totes aqueixes coses ja estan en marxa, ja
s’adjudiquen, qualcuna començada, i en aquests moments estam
a punt, si vostè agafa l’aval 2003, 2004, 2005 i 2006 de
l’IBASAN veurà que s’està acostant a aquell plantejament que
els vaig fer a principi de legislatura sobre 100 milions d’euros,
37 el 2004, 35 el 2005 i ara enguany un aval conjunt de 40
milions que, si n’hi vol posar, posi-n’hi 20, estaríem parlant ja
de 95 milions d’euros. 

Amb els emissaris què hem fet? Gastar 947.000 euros,
perquè no hi havia cap emissari legalitzat i ningú no s’havia
preocupat de res, ningú, hem governat tots, nosaltres els
primers, vostès després, ningú no s’havia preocupat d’aquest
tema, i ara hem fet la legalització de tots els emissaris, hem fet
els projectes i ara aquests projectes en part ja han passat per la
Comissió Balear de Medi Ambient, i una vegada que han passat
la comissió se’n van cap al Ministeri de Medi Ambient, i quan
tornin s’haurà d’adjudicar l’obra aquesta, que supòs que estaran
dos o tres anys, a venir, però almenys si la Unió Europea ens diu
alguna cosa estarà començat.

I faltarà fer tota una sèrie d’obres petites una vegada que
s’acabi aquesta legislatura. Això sí, això és una qüestió, la
brutor aquesta menja, menja, s’ho menja tot, i el que hem de fer
és un manteniment millor. Per això hem de començar a fer
proves, com han començat a fer els catalans, a veure si aquell
que fa la depuradora sap que a la vegada és el que l’ha de
mantenir, potser encara la farà millor, perquè si l’ha de
gestionar durant 10, o 15, o 20 anys anirà viu perquè si no serà
ell que haurà de pagar, i en converses amb el conseller de la
Generalitat catalana, amb el Sr. Salvador Milà, hem estat parlant
d’aquestes coses a vegades a qualque sectorial i em va dir que
ells han començat. Veurem si feim una experiència pilot.

I acab, president, amb dues qüestions, de terciària -ja li he
dit quin és el canvi-, i tema de qualitat ambiental.

Targeta Verda. La Targeta Verda no és el que pot ser que
vengui, no, no, a nosaltres ja ens ha arribat. És a dir, amb el que
és la Direcció General de Biodiversitat, per al projecte de centre
de recepció de S’Albufera, de Can Bateman -un projecte em
pens, si no vaig equivocat, d’1.400.000 euros o alguna cosa així,
no, 1.200.000 euros, 700 i 400, 1.200.000 euros-, hem rebut
464.000 euros de la Fundació Illes Balears Sostenible, i també
tenim una partida assignada de 246.000 euros per al centre de
recepció de Ca S’Amitger a Lluc, a Escorca. És a dir, jo no sé
què m’arribarà; el que m’ha arribat ja ho sé, en aquest sentit. A
part que va veure que s’ha signat un conveni molt important
amb La Caixa on el que fa referència a medi ambient són 3
milions d’euros a gastar.

Després l’altra qüestió: l’abocador de Manacor. L’abocador
de Manacor l’any passat duia el que era la contractació de fer el
projecte si teníem la propietat dels terrenys, l’ajuntament,
perquè ha de ser públic. Ara hi ha la propietat dels terrenys i del
que li estic parlant ja no és de fer el projecte, aquest projecte ja
es fa, (...), li estic parlant ja de fer les obres.

Ordenació del litoral. El que hi ha en aquesta partida, que
abans no m’ha quedat..., vostè me l’ha feta i me l’ha feta també
la Sra. Rosselló, hi ha dues coses. En ordenació de litoral no és
quins plans, és que actualment ja la conselleria -i això ho saben
també vostès perquè han governat- el que fa és, en base a les
peticions que li fa Costes, l’ordenació de quiosquets, hamaques
i segons quines coses provisionals, informe no vinculant que es
torna cap a Costes i després ells fan el que troben. I, per altra
part, hi ha els 3 milions i busques d’euros que fan referència al
pla de neteja del litoral, de les barques.

I Agenda Local 21; és que..., intentaré després contestar-li
això. I quins espais degradats pensam recuperar, forestals;
també després li dic per no...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra.
Vadell, per 5 minuts té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Quasi quasi tornaria deixar al Sr.
Conseller la paraula perquè acabàs de contestar el que li havia
demanat a la primera intervenció. Li faré un comentari, només,
que..., una cosa en relació a si discutim o no discutim: ja està
clar que vostè i jo no discutim, però crec que les formes es
poden guardar sempre, i jo procur guardar-les sempre, tot i que
hi ha una diferència de criteri entre vostè i jo, però la veritat és
que és qüestió de tarannà.

Jo li diria o li dic que, en el tema de transversalitat -insistiré-
, una cosa és colAlaborar amb les altres conselleries, com vostè
fa, amb els programes que vostè té amb la Conselleria
d’Educació, amb la Conselleria d’Obres Públiques i altres, que
tenen conveniats o concertats programes conjunts per aplicar
polítiques de sostenibilitat en la construcció dels habitatges de
l’IBAVI i en altres coses, els temes de l’estalvi energètic i tot
això. Però la transversalitat així com jo la conceb, així com jo
la tenc, és la influència real d’una conselleria sobre totes les
altres, i vostè ha anomenat el tema de carreteres, la qual cosa és
una de les coses que jo tenc molt present, que dins les nostres
illes, dins les Balears, s’hauria d’haver optat per unes carreteres
igualment segures i manco agressives, que és possible, això és
possible però s’ha optat d’aquella altra manera, i també en altres
temes igualment greus o pitjors, com pugui ser la Llei de ports,
que ara això constituirà, si és que es desenvolupa tal com està
previst, que ja tenim uns indicis com per exemple pugui ser
S’Estanyol, que constituirà un impacte ambiental terrible, i fins
i tot li desbaratarà o haurà de justificar el tema del programa
Life Posidònia perquè ocupa..., no ocupa, sinó que destrueix 40
hectàrees de posidònia a una zona que és una reserva; d’això
vostè no sé si ha fet un informe o si l’ha fet positiu o negatiu, o
si tan sols li han demanat; o per exemple la possibilitat de fer
més camps de golf, que ja s’han de regar amb aigua depurada
amb depuració terciària; no ha dit si aquesta norma seria
retroactiva i s’estendria als camps de golf que estan en
funcionament o si només seria els futurs. I també amb el foment
de la construcció de noves urbanitzacions, que això també
evidentment malbarata el medi ambient, perquè afecta zones de
trànsit d’aus i altres coses.

També hi ha un altre tema que per a nosaltres és
incomprensible des de la meva concepció de la protecció del
medi ambient: permetre que s’hagi fet o que s’estigui tramitant
la llei de mesures urbanístiques d’Eivissa és que és
incomprensible, que vostè com a conseller de Medi Ambient
hagi donat el vistiplau a aquesta llei, perquè creim que realment
no fa cap favor ni un al medi ambient de les nostres illes. 

Crec que entre tot, entre tot, una cosa és fer actuacions
puntuals per estalviar energia o per intentar que no s’emetin
tants de gasos a l’atmosfera, com aquests plans que vostè..., o
aquests cursos que han de fer o aquestes campanyes de
conducció responsable, que a mi em pareix molt bé, però també
hi ha un altre tema on es podria incidir molt, que és fer una
potenciació real del transport públic, que en certa manera el Pla
de transport ho contempla però a molt llarg termini i sense

finançació. O sigui que aquí són les contraposicions i les fugues
que jo li deia, de què parlava en un altre moment.

Jo crec que si nosaltres tenguéssim els pressuposts detallats
així com vostè els té, Sr. Conseller, no podríem o seria inútil o
no seria necessari fer-lo comparèixer, sinó que simplement els
ens podríem estudiar, però com que tenim uns documents
bastant opacs i molt..., que són molt sintètics..., molt..., sí, que
estan molt resumits, la veritat és que no donen massa pistes
quant a les polítiques que vostè farà. Són partides molt
genèriques, molt globals, que simplement diuen: despeses de
personal, tant; despeses de funcionament, tant; inversions reals
i transferències i res més, però no diuen on. Per tant crec que si
li feim preguntes o si li demanam un detall estam en el nostre
dret perquè realment és totalment impossible, amb els
pressuposts tal com vénen configurats -i ja li he dit que no és
responsabilitat seva- esbrinar una mica de llum o veure una
mica de llum quant a les polítiques.

I res més, Sr. Conseller. Li he de dir que ens llegirem el
Diari de Sessions i potser allà podrem anar prenent més notes
i es podrà aclarir una mica més la gestió, vaja, les intencions
que vostè tengui per a aquest any a la seva conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Conseller, també per 5
minuts té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu, moltíssimes gràcies per les seves paraules. Intentaré
contestar-ho tot. 

A mi tampoc no m’agrada com confeccionen el pressupost,
i li faig saber que jo empr el mateix document que vostè, però
al final jo sé el que vull. M’he hagut d’aprendre cada història i
amb això potser el que podríem fer és mirar si les conselleries
d’Hisenda que hi ha hagut sempre, sempre, vostè sap que això
és un tema reglamentat, però te’n vas a Madrid i passa
exactament el mateix, eh?, és a dir, no és una cosa d’aquí perquè
pot parèixer que és una cosa d’aquí.

El tema de..., vostè em demanava -que m’ha quedat pendent
abans- respecte al que és l’Agenda Local 21. Miri..., si feim un
seguiment i tot això; clar que feim un seguiment, és que allò
important de l’Agenda Local 21 és com estava aquí a principi
d’aquesta legislatura, és a dir, l’Agenda Local 21 a principi
d’aquesta legislatura que estam aquí hi havia només, només,
dels 67 municipis, encara hi havia 22 municipis que no s’havien
adherit, i ara n’hi ha 5; de passada, que havien elaborat el
diagnòstic només n’hi havia 14, ara n’hi ha 31; que havien
elaborat el seu pla d’acció només n’hi havia 3, ara n’hi ha 18; i
que estan ja dins la xarxa n’hi ha 18 més. Allò important que té
és que és brutal aquest 92,5%, perquè si un mira la comparança
amb l’Estat espanyol ens adonam que som els que més
implantació tenim de totes les comunitats; la que ens segueix és,
si no vaig equivocat, Múrcia, amb un 86,67% dels seus
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municipis; nosaltres un 92. Però si un mira Canàries, té el 49;
Cantàbria el 2,94; Castella-Lleó l’1,1; Castella-La Manxa el
5,33; Catalunya el 27,38; nosaltres el 92,5%. Però és que, de
passada, si un mira els estats membres i firmants de la Carta
d’Alborg, nosaltres som l’únic estat que ha firmat més de 800
municipis; ens segueix Itàlia amb 745; Alemanya amb 74;
Regne Unitat amb 99; Àustria amb 22. 

A vegades quan parlam de segons quins termes que
s’encunyen -gestión de la demanda del agua, Agenda Local 21-
, la història, les dècades, encunyen unes coses que a vegades hi
ha gent que li és fàcil repetir per a aquell que no ho entén; fins
i tot n’hi ha..., en un moment donat jo record que quan parlaven
d’això tenies com a complex de saber exactament això què era.
L’Agenda Local 21 hi ha pobles que no la tenen i en canvi
l’apliquen. Anem a posar un exemple: Fornalutx, la seva
sostenibilitat està en dubte?, la seva ambientalització està en
dubte? A vegades pas pena del que feim creure a la gent.

El tema dels treballs de reforestació. Hectàrees restaurades
per incendi: el 2001, 3,5; el 2002, 1,4; el 2003, 10,92; el 2004,
27,58; el 2005, enguany, 55; i per a l’any que ve en restauram
85. On, l’any que ve? Randa, Eivissa, a (...), a Calicant, a
Capdepera i a Son Real, allà on hi ha hagut els incendis.

Després..., és que no vull perdre el punt aquest. Després...,
sí, això ho deixaré per al final, S’Estanyol, que en vull parlar. El
PRUG, si podríem fer alguna cosa més que els PRUG, el PRUG
de Cabrera; el de S’Albufera, hem de fer, que vostè sap que
encara no té PORN, només té PRUG, és a dir, no té PORN,
només té PRUG; el de S’Albufereta; el d’Es Grau, també, que
s’ha de “daixonar”; i el de Ses Salines d’Eivissa, que durant
anys, tant els quatre passats com aquests dos i mig que duim,
s’havia d’acabar, s’aprova definitivament aquesta legislatura.

L’altra qüestió. El centre d’espècies, no sé si ens hem entès
malament. Ja està en funcionament, eh? És a Santa Eugènia.
Potser no m’he explicat bé o potser l’any passat no em va sentir,
és a Santa Eugènia.

El tema del vell marí. Vull aclarir això del vell marí. Jo aquí
vaig dir, i està al Diari de Sessions que he duit avui, que he duit
de l’any passat perquè s’aclareixi. Nosaltres el que vàrem dir és
que participarem amb les agrupacions que arreu del món estan
lluitant perquè els pocs, 500 exemplars de vell marí que queden
a tot el món no desapareguin, sigui aquí o sigui allà. Una
comunitat de devers 30, 29, 30, existeix a Madeira, molt pocs al
nord d’Àfrica i després a la zona de Mauritània n’hi ha bastants
més, i com que hi ha mallorquins que estan participant d’aquests
programes nosaltres colAlaboram amb aquests mallorquins en
aquells llocs que hi ha. Si després de cara al futur es poden fer
coses aquí, que no és la meva prioritat, ja es farien. En aquest
moment el nostre estadi és de colAlaboració amb organitzacions
com Oceana i organitzacions com el GOB, que tenen gent
d’aquí que participa a projectes a Madeira i a projectes a
Mauritània.

Xarxa de refugis, centre cinegètic balear. Ah!, perdó, l’he
entès malament. Cream un centre nou cinegètic balear que, si no
vaig equivocat, estarà a Mallorca i serà un centre on hi haurà un
camp d’ensinistrament de cans, un camp de tir, un centre de
formació per als caçadors i a la vegada, si han de tenir qualque
activitat lúdica, també la puguin tenir; és un dels compromisos

que vàrem adquirir l’any 2003 en els primers pressuposts i serà
a Mallorca. No sé si ja es té o no es té, és a dir... Enguany,
enguany. A part dels centres dels vedats socials, que n’hi ha un
a Menorca, un a Eivissa i un a Mallorca, que això és diferent,
són quatre coses.

Influència real, influència... Al final parlam de carreteres, al
final parlam de carreteres, (...) la tapadora o qui té les esquenes
grosses per aguantar. Parlam de carreteres. De tota la resta que
hem hagut d’avaluar ho hem avaluat, i que jo sàpiga no hi ha
una sola discussió de cap grup parlamentari de cap queixa de
cap avaluació de les que ha fet la Conselleria de Medi Ambient
al llarg d’aquests dos anys, quatre mesos i quinze dies. Jo entenc
que vostès fan la seva feina, i jo entenc que nosaltres l’hem feta
bé, la nostra feina; seria molt greu que ara destapassin una altra
cosa. Ho dic perquè les coses s’estan fent bé i les carreteres
s’estan avaluant, i si ja hi ha hagut un BIC de Ciutadella s’ha
avaluat en base a avaluació d’impacte ambiental, i s’han posat
mesures compensadores, però com es fa a altres llocs, eh? En
canvi aquí hi ha hagut una regeneració de platja que ha fet el
Govern central a Cala Agulla, s’ha fet sense projecte, sense cap
avaluació d’impacte ambiental i ningú no diu res. I dirà: “I per
què has callat, Jaume?”; a posta, per demostrar que a vegades
només sabem trobar ossos al lleu. En canvi quan el president
Jaume Matas era ministre i feia una regeneració de platges, es
feien mobilitzacions normalment dels que estam sempre en
contra de tot, que normalment són els mateixos però que la
societat ho sap, ho sap. En canvi el que fa el Govern balear ho
fa passant l’avaluació d’impacte ambiental, eh?, no hi ha dubte,
és que dos anys, quatre mesos i quinze dies no han duit una sola
paraula a l’oposició en contra d’això.

Però anem a S’Estanyol. Jo, de S’Estanyol, no en puc parlar
ni rallar ni xerrar, perquè a mi encara no m’ha entrat cap
projecte, i lògicament el dia que entri la Comissió Balear de
Medi Ambient, amb tota la llibertat amb què ha actuat fins ara,
amb tota, amb els mateixos tècnics que hi havia abans, la
passada legislatura, farà el dictamen, serà positiu o serà negatiu,
el que toqui ser. Hi ha hagut dictàmens que han estat negatius,
s’han hagut de fer correccions al mateix dic de Ciutadella. Vaja,
tenguin aquesta tranquilAlitat total i absoluta; és que si no des res
no serviria, i s’hauria de veure potser els empipaments que
agafen segons quin altres companys en un moment per voler
això, perquè a la Llei de ports hi ha aquest tema.

El tema dels camps de golf. A veure, els camps de golf tenen
que fins ara empraven, llevat em pens que són cinc camps de
golf que hi ha, que ja no són cinc, perquè els de Son Vida tenen
acord amb l’Ajuntament de Palma d’emprar aigua depurada i ja
l’empren fa un parell d’anys, amb la qual cosa són tres perquè
a Palma són dos, Son Muntaner I i Son Muntaner II, o l’antic
Son Vida i Son Muntaner II, eh?, en queden tres. Aquests tres
que tenen la seva aigua que se’ls va donar abans de l’aprovació
de la Llei de camps de golf és seva, això no ho podem llevar.
Tots els altres empren aigua depurada, però cap d’aquests,
almenys a la Conselleria de Medi Ambient, no pagava per
emprar l’aigua depurada, i la Llei d’acompanyament du que hi
haurà d’haver convenis i pagar. I, a part d’això, nosaltres farem
feina per intentar que aquests altres tres a la llarga poguessin
deixar d’emprar aigua de pou, però estam fent tot el que podem
en aquest sentit.
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I després el tema d’Eivissa, si jo he estat mans aturades,
d’Eivissa. Miri, de la mateixa manera que el Govern va estar
mans aturades quan es va arreglar la Llei d’ordenació turística
de Menorca. Cada consell té, a través de l’article 39, les seves
competències. No ens agrada?, idò ho hem de dir. Realment, i
escolti, i després cada consell conforme a conformacions
polítiques, llevat de qualcun molt poc, com pot ser a
Formentera, que el diputat és per Formentera, eh?, i així de clar.
És a dir, què passa?, que a vegades el sistema quan no ens
agrada ens enfadam. No, és a dir, la gran passa és aquesta. I,
escolti, i haurà una qüestió, a cadascú li agradarà més una cosa
o l’altra, jo el que li puc dir és una cosa: a mi d’Eivissa el que
em va preocupar és quan vaig veure que es coneixia
perfectament una contaminació d’un aqüífer com el de Santa
Gertrudis i tothom callava, i se sabia. A vostè li preocupa una
cosa que mediàticament pot crear problemes a Eivissa o pot
tenir problemes Eivissa; a nosaltres ens preocupen realment les
qüestions mediambientals, no les qüestions polítiques,
polítiques. Vostè està parlant d’un tema polític, d’una capacitat
normativa que té el consell per poder fer i que lògicament ho ha
de treure amb una llei del Parlament, i on el nostre grup dóna
suport a això, sí, i són criteris distints els de Menorca, els
d’Eivissa i els de Mallorca, però no atribueixi això al conseller
de Medi Ambient, perquè Medi Ambient no té ordenació del
territori, no és que passi la pilota. Però anem a dir-li al conseller
de Medi Ambient allò que és del conseller de Medi Ambient.

Moltíssimes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li don la benvinguda i
a tots els alts càrrecs que, essent el mateix nombre que la
legislatura anterior, no són exactament els mateixos. Per tant li
corregesc el llenguatge que és una cosa molt important. 

I no sé si vostè, que ho deu fer, llegeix els diaris d’aquesta
comunitat, supòs que sí. Bé, idò, hi ha un periodista que és
habitual entrevistador de gent i que sol començar dient: “Perquè
vostè entengui de què va aquesta entrevista...”, i li enverga una
pregunta que sol fregar -diguem- la crítica exacerbada cap a
l’entrevistador, i així ja comença i després pot anar amollant i
no passa res. 

Bé, jo seguiré aquesta mateix tècnica, i permeti’m que li
llegeixi una frase traduïda atribuïda a Bertrand Russell, que
vostè deu conèixer, i que diu el següent: “És habitual entre els
que han fet de la confusió un art, com ara els polítics, envoltar
amb paraules els fets i les xifres per fer quasi impossible la seva
comprensió; contràriament -diu- els matemàtics, encara que
actuïn en política, només acompanyen les xifres i els fets amb
les paraules precises per a la seva identificació”. Si vostè diu:
“Miri, Sr. Diputat, jo tenc una botella mig plena”, jo li contest:
“No, Sr. Font, s’equivoca, vostè té una botella mig buida”, els
que ens escoltin, cap dels que ens escoltin sabrà què tenim,
perquè allò que no hem dit en cap cas és el volum de la botella.
Per tant és irrellevant la discussió de les paraules, i jo, com que
no som el que es podria dir un matemàtic però estic als voltants

d’aquesta disciplina, intentaré parlar de xifres, i per tant si jo li
dic: “Vostè el que té, Sr. Font, és una botella amb 375
centímetres cúbics”, tothom sap l’aigua que té, i fins i tot com
que vostè ha dit mig plena sabrà que la botella és de tres quarts
de litre, que és allò habitual a les botelles de vi en aquest país i
en els països del nostre entorn, i sabrem de què parlam.

I de què parlam? Bé, estam parlant del fet que vostè té un
pressupost que ha incrementat -i ho ha dit, ho ha dit aviadet al
començament de la seva intervenció- ha incrementat un 2,1%,
amb un decimal, eh?, perquè no importa anar tan enfora, mentre
que la pujada global dels pressuposts de la comunitat autònoma
és d’un 4,9%. Vol dir que vostè, tot i que el president del
Govern l’ha declarat..., espècie protegida no, ha dit no sé què
estratègic -perdoni allò d’espècie protegida- ...

(Rialles)

...l’ha declarat com un objectiu estratègic, bé, idò, escolti, la
lloança no ha anat acompanyada del suficient regal econòmic,
perquè als objectius estratègics i fins i tot a les espècies
protegides se’ls tracta bé. “Tu ets un (...) estratègic; idò el 4,8 és
la mitja, idò tu el 9,6", això hauria estat allò coherent, no per
part de vostè, eh?, que consti que jo a vostè no el critic, per part
de qui li ha donat els doblers. Després entraré a allò que fa vostè
amb això, amb aquesta coseta que li han donat.

Però hi ha una cosa més greu perquè, bé, no està ben tractat
dins el Govern, pot dir “no, és que clar, és que als altres els
tracta tan bé que, bé, a mi em tracta bé; per tant no em puc
queixar”; però, punyeta, és que no li dóna ni l’augment de
l’IPC, és que amb doblers comptants i sonants vostè perd
respecte a l’any passat, que no era estratègic. Per tant rebutgi
allò d’estratègic i digui “deixi’m com estava, deixi’m
normalet”. Allò de l’estratègia deixem-ho anar, doblers.

Per tant nosaltres aquest pressupost que li donen i que vostè
ha de gestionar, tot i que com deia abans la diputada que ha
intervengut podem estar molt d’acord amb el que ha dit, hi
podem estar molt d’acord, però resulta que després no tendrem
els recursos i ens quedarem amb paraules i amb paraules buides,
i nosaltres el que volem és que vostè, en tot allò amb què estam
d’acord, i difícilment en una conselleria com la seva, que es diu
de Medi Ambient, hi podem estar amb radical desacord amb
allò que faci. Si vostè crea una direcció de Canvi Climàtic, per
molt que trobem que, bé, és molt voler fer una direcció general,
tot i que les competències són difícils i etcètera, bé, idò tampoc
no li ho criticarem, vull dir que creim que és un avanç, i una
cosa important, i que...; potser es podria haver fet d’una altra
manera menys costosa, però és igual, tampoc no entrarem en
tant de detall. És a dir, hi ha d’haver, com a les avaluacions
d’impacte ambiental, Sr. Font, hi ha uns marges, perquè fins i
tot la tècnica té diferents solucions per al mateix problema. Per
tant els tècnics no són uns senyors unívocs que només donen
una solució, en donen moltes i entre elles jo puc comprendre
que vostè vagi per aquest costat de la carretera i jo per aquest
altre, sempre que procurem no topar-nos amb el cotxe i puguem
caminar. Per tant nosaltres no el volem dur al nostre criteri, i
crec que va quedar bastant clar a la discussió de LECO, i
l’actitud que el Grup Parlamentari Socialista va agafar durant
aquell debat crec que ens dóna un cert pes moral a l’hora de
poder criticar que ara trobam insuficient, tot i que creix, allò que
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creix el que a vostè li donen, perquè necessitaria més per fer
totes aquestes coses.

Per tant, primera crítica, i no a vostè sinó al conjunt del
Govern. A Medi Ambient li falten duros, Sr. President del
Govern. No n’hi falten? Feliç vostè, que es conforma amb el
que li donen. Bé, comprenc que aquí no ha de dir una altra cosa,
però nosaltres a les esmenes procurarem donar-n’hi més perquè
ens cau bé, i ens agrada que el tenguin ben tractat, home, no
faltaria més.

Però, clar, ara anem a veure què fa vostè amb els doblers.
Evidentment no pot fer moltes coses perquè realment als preus
de l’any que ve, als preus de l’any que ve, podrà fer menys
perquè l’IPC li puja quasi quasi un punt llarg, un punt i busques;
per tant la seva disminució de poder adquisitiu és com la dels
funcionaris, no?, que sempre va per avall, igual. Per tant, no va
bé. A més tengui en compte una cosa, el capítol 1 de la seva
conselleria d’entrada li puja un 3,85, vol dir que si l’IPC puja un
3,1 i això puja un 3,85, vostè ha incrementat notablement la
despesa en capítol 1, despesa de funcionaris. La justificarà
després i ja hi entrarem, ja entrarem en l’IBANAT, aquesta
operació de l’IBANAT. A mi me pareix bé que posin les coses
com pertoquen, que la gent cobri d’allà on ha de cobrar i no fer
coses rares. Però bé, si ara el que arregla vostè és no fer coses
rares, m’haurà de reconèixer que l’any passat les feia rares,
perquè rar hi ha hagut alguna cosa, o enguany o l’any passat. Ja
hi entrarem.

Programes 441A i 448B, tot el conjunt d’aigua i a l’hora
després d’entrar dins l’institut aquí ja sí que no hi ha qui s’hi
aclareixi, però bé. En els programes sí ens hi podem aclarir.
L’any passat tenia 48 milions d’euros i ara té 48 milions
d’euros, és a dir, les dues primeres xifres no han canviat. Un
increment damunt el 2005 del 0,96%, és a dir, l’IPC pujarà un
3 i busques, aquí hi ha una disminució neta de 2 punts i busques,
amb tot el volum global de gestió de l’aigua, aigües depurades,
etcètera, els dos programes. Sr. Conseller, jo he agafat el
pressupost d’enguany, el de l’any passat, un ordinador, una
taula, he sumat, he restat, això no me va molt malament, només
m’equivoc un pic cada devers 140 operacions, però no massa
més. Per tant, m’agradaria que m’expliqués realment si vostè
amb menys doblers pensa fer una bona política i en tot cas què
és el que ha pogut llevar, perquè diu que no n’hi falten, vol dir
que això ja li està bé, què ha pogut llevar?

Gestió d’espais naturals. El que era un programa, el 533D,
ara vostè el divideix en 2, el 533D que se manté i en crea un de
nou, el 443L, la Xarxa 2000. Bé, els capítols se suposa que
aquestes dues coses se dediquen al mateix, protecció
mediambiental i això l’any 2005 eren 4.800.000 i tal... i ara són
4.200.000. Hi ha hagut una baixada d’un 1,22%, hi ha menys
doblers. Dirà “és que aquí hi posam el Canvi Climàtic”, home!
Me pareix que posar-hi el canvi climàtic..., després quasi
empataríem, però no me pareix que siguin les mateixes
funcions. Una cosa són els espais protegits..., vostè a més
significa aquí i ho ha dit, és que a més tenim la LECO. Bé,
perdoni Sr. Conseller, li vàrem ajudar a aprovar la LECO i ara
la deixa sense un duro, per favor! També és un poc filla nostra,
no la deixi aquí desvestida, hi posi qualque cosa o nosaltres li
farem esmenes per posar-li qualque cosa, no se preocupi. Les
carreteres seran igualment sostenibles si les feim un poquet més
barates, amb aquesta d’Eivissa que ja n’hem parlat tant, li dotam

aquest programa i vostè se queda com un rei, surt en els anuaris
europeus de ministres de la naturalesa, me cregui.

Protecció, control i defensa del domini públic hídric, una
disminució d’un 1,4%. La foca monjo, espècies silvestres,
conservació i sensibilització és el mateix pressupost de l’any
passat que se deia protecció d’espècies, supòs, una disminució
del 0,5%, sobre el pressupost de l’any passat, no sobre el
d’enguany. Divideix pel pressupost de l’any passat, no pel
pressupost d’enguany. Un altre me dirà és el 0,38, bé hi ha
aquesta diferència, explic com faig les operacions. Bé, vol dir
que les espècies protegides les protegirem menys, no només hi
ha una reducció en pessetes, hi ha pessetes constants, amb euros
constants i si tenim en compte la inflació malament anam. Per
tant, dediqui poc a les foques monjo d’altres bandes del món, ja
se’n cuidaran uns altres i en dediqui a les nostres, perquè si a
damunt això amplia el programa en el món mundial, bé la
globalització està bé, però hem de començar per nosaltres
mateixos i segurament aquí, dic segurament perquè és segur que
aquí tenim accions interessants a fer. 

Direcció del Canvi Climàtic. Home me pareix molt
interessant aquesta funció de transversalitat, és evident. Jo crec
que aquí vostès poden fer una bona funció posant de relleu a
altres conselleries accions que tal vegada allà no hi hauria, entre
els seus tècnics, etcètera, la sensibilitat de la possibilitat d’un
estalvi energètic. Tot i que programes d’estalvi energètic, per
exemple en educació, n’hi ha hagut durant molts d’anys,
promoguts en el seu moment pel Ministeri d’Indústria i després
aquí també. Però bé, a mi me pareix interessant. No està per
exemple aquesta direcció general que té una dotació petita,
naturalment tampoc no és direcció general que tengui gestió i
per tant, té un component de capítol 1 molt considerable, no sé
si l’ha calculat, però surt el 23,32% del pressupost d’aquesta
direcció general, quan la conselleria està entorn del 10%. És a
dir, més del doble afecta el capítol 1 a la Direcció General del
Canvi Climàtic. Són les seves xifres, jo l’únic que he fet és
treballar-les...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, l’he d’informar que du sobrepassat molt del seu
temps.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, la resta ho deixarem per la segona part.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Conseller de
Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Portaveu, estimat professor, li agraesc el to, vostè i jo ja fa més
de 22 anys que ens coneixem en política i l’hem sabut mantenir
sempre i esper que el puguem mantenir. 

A l’any 2003 en el mes de novembre, presentació de
pressupost del 2004..., efectivament jo vaig ser de lletres, jo
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vaig venir aquí a xerrar de lletres, podria xerrar de filosofia, fer-
ho venir bé. Però avui no, avui és un matemàtic, pur però,
perquè els doblers gastats estan reflectits en un igual d’una cosa
feta. Sí podia ser de lletres el 2003, perquè jo els podia contar
una ilAlusió, però ara no, l’espai que tenim que és aquest..., bé hi
ha més espais que és cada dimarts, però jo no tenc la sort
d’entrar cada dimarts, per algú seria una desgràcia, però jo no
tenc la sort, no podem discutir més. Però el que té aquest
pressupost és un fet consumat de qüestions que s’han acabades,
(...). I vostè pot pensar amb una botella de 0,750..., però jo puc
pensar amb un magnum... Li garantesc que pens amb una
botella grossa perquè me va ser fàcil agafar aquesta conselleria,
perquè hi havia molt poc fet.

Vostè me diu: “és que a vostès els falten doblers”. I a vostès
els sobraven. Jo vaig arribar a la Conselleria de Medi Ambient
i l’aval íntegre de 24 milions d’euros de l’IBASAN no estava ni
solAlicitat, ni cap dobler consignat per a aquest aval. L’aval
íntegre de l’IBAEN, 12 milions, ni estava solAlicitat, de què
serveix tenir molts de doblers damunt uns pressuposts i després
ni les empres? Sap que ho vaig tenir de fàcil Sr. Crespí en
aquesta conselleria, molt fàcil.

Clar, ha intentat dur la seva argumentació al tema de què
tenim menys doblers, no és veritat, no és veritat. Mirem
números globals, al final un gestor, un polític que a la vegada ha
de gestionar ha de ser capaç..., a un polític què se li recrimina?
Que no compleix la promesa, no és vera? Li recriminen moltes
vegades. Molt bé, jo quan començam la legislatura faig una
promesa dins la nostra conselleria, fins i tot aquesta fulla de
depuració i emissaris és del primer any, ha tornat vella, la
mateixa. I segueix pujant al final sense els emissaris 110
milions d’euros i amb els emissaris 158 milions d’euros. I amb
això feim una programació i aquesta programació ha de ser per
complir amb allò que hem dit que faríem, quan? A maig del
2007. En aquests moments allò que és depuració està tot llançat,
és que si fos així no estarien el maig del 2007. De passada no
puc llançar més, tenim més de 80 obres de depuració en marxa,
més de 40 obres en torrents. No se tracta de bravejar, se tracta
que els doblers que tenim de tots els ciutadans, fer-ho bé i
acabar bé les obres i així hi tot rebem d’aval 40 milions més
d’euros, a part del 2,1% d’increment de secció 15, tornam rebre
40 milions d’euros d’aval per seguir fent obres. Tal vegada
vostè a això no ho ha vist... ABAQUA, 40 milions més d’euros.
Clar, 2,1% d’increment secció 15, 40 milions més d’euros, a
part. És a dir, els pressuposts de la conselleria no són 97 milions
d’euros, són 97 milions d’euros, més 20 milions de venda
d’aigua, la qual cosa ja són 117 milions d’euros, més 40 milions
d’euros d’aval, 157 milions d’euros. És a dir, no creix la secció
15 més d’un 2,1%, però el que són les empreses públiques tenen
40 milions d’euros més, cosa que també vostès varen tenir. Per
exemple, allò que són avals del 2000 fins el 2003, vostès varen
tenir 45 milions d’IBASAN i 36 d’IBAL, un total de 81.300.000
d ‘inversió en 4 anys. 

Què té aquest Govern en 3 anys? En total té 116 de
l’IBASAN i 81 de l’IBAL, 197 milions d’euros. És a dir, a part
de la secció 15 que estan damunt 90-97 milions, hi ha una
inversió de 197 milions més en 3 anys. No se tracta de què
tengui menys doblers, és que el que he de fer és gastar els que
tenc, he de gastar els que tenc. És a dir, no pot ser que aquell
diputat menorquí d’Esquerra Unida, el Sr. Portella, va prometre
aquí la passada legislatura que faria la depuradora de Cala En

Porter i ho deia a cada pressupost la consellera de Medi
Ambient i ell ho deia quan anava a Menorca i jo vaig arribar a
Menorca i vaig trobar una senyora malalta asseguda a un lloc,
fatal, perquè tenia la depuradora aquí dins i li vaig dir: “jo a
vostè li faré la depuradora” i ja s’ha posat la primera pedra de
la depuradora de Cala En Porter, amb el batle, per cert, del seu
partit la setmana passada. Clar, jo no necessit gastar més
doblers. És a dir, enguany manejarem la quantitat una altra
vegada, de prop de 160 milions d’euros, 157 milions d’euros,
tornam estar per damunt dels 25.000 milions de pessetes. Però
25.000 milions de pessetes per 3 anys, més l’any passat i l’altra,
uns 30.000, estam xerrant que arribam a 87.000 milions de
pessetes gastats en medi ambient. Vostès durant els 4 anys no
varen arribar a 61.000 milions de pessetes i nosaltres ja en duim
87.000, lògicament la diferència és l’endeutament, sí, mitjançant
endeutament. 

Home! Podríem fer una cosa, així de clar, enlloc de tant
bones intencions, vostè m’ajuda a què Madrid amolli més
doblers, com els ha amollat en depuració a Catalunya. Com ja
li he dit, amb el Sr. Salvador Milà, d’Iniciativa-Els Verds de
Catalunya, tenc molt bona relació i lògicament me conta el tema
de les depuradores, però també me conta el finançament que
està tenint i jo no he obert una discussió en aquesta comunitat
d’això i ja era a l’altre pressupost i aquest any, una altra vegada,
aconsegueix més de 15.000 milions de pessetes i l’any passat
varen ser 17.000 per a Catalunya en depuradores, perquè
l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet fallida i jo no entr a
discutir a això perquè mentre discutim això no feim les altres
depuradores. De totes formes, Sr. Portaveu, vull que sàpiga que
complirem amb allò que ens vàrem comprometre, ho
complirem. 

I ara el tema de si no som objectiu estratègic. Sense cap
dubte som objectiu estratègic, en té cap dubte? Vostè té cap
dubte que una conselleria que és capaç de multiplicar un 150%
el que és capaç de depurar en terciari en 2 anys, o vostè té cap
dubte que un Govern que passa de tenir un 6% de territori
protegit a 16,2, o que és capaç d’arribar a acords..., és veritat
que vostès són un poc pares de la LECO, sense cap dubte,...

(Remor de veus)

...bé, és igual, o conco segon. El que és evident és que no hi
ha cap dubte, o que hagi apostat aquesta conselleria, amb el
consentiment lògic del President, perquè qui fa una direcció
general és el President, no és el conseller de Medi Ambient,
crear una Direcció General del Canvi Climàtic i anar cap
aquesta transversalitat que jo no he xerrat amb filosofia, he
xerrat amb actes, dient el número d’escoles, el número de
centres i el número d’habitatges i si tengués més temps diria fins
i tot en el carrer on estan. Però l’IBAVi li ho donarà demà, si
vol. És a dir, li estic xerrant de si som estratègics, estratègics
més no poder, si m’apura, més que mai. 

Després una altra qüestió que me comenta, l’IBANAT. Jo
l’únic que li puc dir és el següent,..., No el tema del Canvi
Climàtic, capítol 1. El secretari general m’informa que el que se
varen dotar són 2 places de tècnic que pugen un total de 65.000
euros, 2 tècnics els haurà de menester. I lògicament després la
Direcció General del Canvi Climàtic té el personal que va
assumir de Qualitat de l’Aire, les estacions de control de l’aire.
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IBANAT, és greu. Nosaltres ens trobam un pressupost, que
si no vaig equivocat era d’un milió..., jo també el tenc aquí.
L’any 98 IBANAT i vaig al 98 perquè governava el Partit
Popular, jo crec que és una qüestió que s’havia d’arreglar, però
ja, IBANAT tenia un pressupost de 878.000 euros i en canvi en
inversions reals tenia 4.900.000, que és allà on pagava realment
el personal. El 99 tenia 900.000 euros, el 2000 tenia 964.000, el
2001 en tenia 951.000, el 2002 en tenia 1.086.000, el 2003 tenia
1.700.000 i el 2004 vàrem passar a 2.400.000. El 2005 l’hem
passat a 5.700.000 i el 2006 a 8.200.000, i així i tot encara falta
1.200.000 o 1.300.000. I per què? Perquè el personal no se
pagava de capítol 1, se pagava de capítol 6. Bé i jo quan arrib
me trob unes oposicions convocades i que resulta que no tenen
doblers per pagar, perquè quan un és fix passa a ser capítol 1, no
ets un projecte d’inversió i en canvi no s’havia fet la vehiculació
dels doblers cap al capítol 1. Avui hem firmat el pacte
d’estabilitat amb Comissions Obreres i UGT i també amb els
representants del comitè d’empresa. És a dir, han vist
perfectament que la forma de fer les coses és capítol 1 i després
convocatòria. I enguany treurem 98 places, l’any que ve 140 i
el 2007, si no hi ha res de nou, 111. Ho dic perquè això són
coses que han de quedar clares. Lògicament el capítol 1 ha
pujat, però no se pot dir “vostès pugen molt el capítol 1", no, ja
els mateixos doblers que tenia disfressats de 6, no estic
empegueït de posar-los en allò que s’han de dir i clar, en política
això hi ha molta gent que no ho vol fer. Però jo en això vull
dormir tranquil cada dia i crec que el personal d’homes i dones
d’IBANAT se mereixen cobrar per capítol 1 i tenir estabilitat
pressupostària.

Després, els espais naturals. Miri, hi ha una qüestió
important perquè, això ha baixat un 0,41, això ha baixat un 1.
Miri, Biodiversitat és la direcció general que puja més de totes,
Biodiversitat en general puja un 4%. Si vostè mira Biodiversitat,
any 2005 i Biodiversitat any 2006, puja un 4%; 20.693.128, un
4% més que l’any passat. Això és la realitat de Biodiversitat, és
a dir, allò que gastarà la Direcció General de Biodiversitat puja
un 4% més. Després me diu: “vostè ha trossejat de qualque
manera els programes de subvencions, Xarxa Natura 2000",
lògicament perquè mai s’havien tengut en compte. Però després
passam a una altra realitat que li contaré Sr. Crespí, tal vegada
no se sap i que consta que queda en el Diari de Sessions per si
algú d’aquí 100 anys ho vol estudiar. Se convocaven les
subvencions d’espais naturals i després hi havia el 80% de
subvencions que no se repartien, cada any. He canviat aquest
sistema, s’ha de repartir, hem fet modificar les ordres i s’ha de
donar la possibilitat a la gent, mitjançant avals i terminis pugui
justificar les coses d’un any per l’altre. Per tant, tenir 1 milió d
‘euros de subvenció per després només donar-ne 200.000, pot
ser que llueixi molt dins la Sala Verda del Parlament, però dins
allò que és la rendibilitat de les persones que demanen
subvenció, era només d’un 20%. Així li ho puc demostrar el
temps del PP i el temps del pacte. 

I què hem fet? Canviar, la qual cosa el 1.200.000 euros si se
reparteix tot, sembla que serà així, serà la primera vegada a la
història que gràcies a la LECO perquè ja hem aplicat criteris de
LECO en subvencions, encara no d’espais perquè s’han
d’acabar els fons, que s’haurà repartit el 100%, mai s’han
repartit més de 100 milions de subvencions, quan tenim
1.200.000 euros que són 200 milions de pessetes. De qualque
manera racionalitzar la despesa és important i una de les coses,
jo que estava a un ajuntament i estava preocupat per 100.000

pessetes o 50.000 pessetes, si a un lloc que hi ha 1.200.000
euros en sobren la meitat, això seran per a una altra cosa. En
aquest cas no és un retall, sinó que se manté l’ajuda de l’any
passat.

I lògicament, per acabar, hi ha el tema de les espècies
protegides. Miri, el tema del vell marí és una història totalment
residual, una història de participar en un projecte que pot tenir
un sentiment a un moment donat i res més, els nostres projectes
allà on es concentren és en el Centre de Recuperació d’Espècies.
Nosaltres, per exemple, hem passat de 3 milions de pessetes,
18.000 euros de subvenció, o 12.000 euros, 2 milions de
pessetes de la Fundació Voltor Negre per al projecte de
recuperació del voltor, a 10 milions de pessetes, 48.000 euros
per una part i 12.000 a través d’IBANAT. O en aquests
moments posam en marxa un pla de recuperació en captivitat de
la milana que està en perill, no, no, li parl en paraules
majúscules, és aquí on gastam els 800.000 euros nosaltres. O els
158.000 euros que rep el Centre de Recuperació d’Espècies, que
és aquest que ha rebut més de 4.000 aus autòctones i que n’hem
alliberat més de 1.300 o 1.400, és aquí on ens concentram. No
sigui cosa que amb els mostatxos del vell marí ens puguem
despistar; a més, com que som molt clars és impossible que ens
llevin la visió que tenim davant.

Jo li puc assegurar, li vull agrair el seu to i li puc assegurar
que, segurament feim errors i més d’un, intentam fer política
mediambiental des de les estratègies dins aquest Govern. I ja
veurà, el temps, passi el que passi a les eleccions, no parl de
vots, ja veurà el temps que demostrarà què s’ha fet aquests
quatre anys i què s’havia fet abans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí, en torn de rèplica,
per cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, vostè no ha deixat part de la literatura, encara en
conserva bastant i en conserva bastant perquè tracta d’embullar-
me jugant a entrades i a sortides i bé o parlam del que entra o
parlam del que surt, el que no podem fer és mesclar; el que no
podem fer és mesclar, és que jo tenc doblers d’aquí, els gast, no,
no, miri, jo li he fet, totes les meves referències eren respecte a
despesa. D’on li venen els doblers? Miri, a mi m’és ben igual
qui els hi doni, jo el que vull saber és amb què els gasta, i això
és la meva política, l’altra política, la política financera, de si els
avals, això ja ho deix als meus companys diputats perquè ho
discuteixin amb el Sr. Conseller d’Hisenda i aquestes coses; jo,
vostè què fa amb els doblers que li donen? I primer ja li he dit
que n’hi donaven pocs, vostè me diu que no, home, això me
debilita davant els meus companys que me diran: ah idò de
Medi Ambient te’n llevam un parell per donar a Turisme,
perquè el conseller diu que ja n’hi sobren; diu, si vostè diu que
li van bé vol dir que n’hi sobren, i la resta que no són beneits, ja
veig que m’hauré de barallar amb ells, i jo que el volia defensar,
però bé, allà vostè, perquè tal vegada el Sr. Flaquer no és tan
bona persona com vostè i no és tan estratègic i se’n du els
doblers.
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Els avals, per cert, l’any passat eren 65 milions d’euros i
enguany són 40, o sigui que també han baixat, els ingressos
també han baixat. Però bé, jo no he parlat d’ingressos, jo
parlava de despeses.

I això del vell marí, evidentment que era una broma, perquè
jo no sé si els ha vist vostè als vells marins, no n’ha vist aquí a
Mallorca perquè varen desaparèixer que vostè no havia nascut,
jo tampoc, però els de Madeira sí que els he vist i són uns bitxos
bastant interessants, però bé; no, jo me referia, era una broma,
vostè enguany té menys doblers, però doblers nets, l’any passat
va gastar, encara no tenim l’execució final del pressupost, però
se suposa que va gastar, tampoc eren molts, 915.366 euros, són
aquí en el pressupost, tenia, per a les espècies protegides. I
enguany només en té 867.441. Què donarà de menjar a les
milanes aquestes, que les incorpora, que se suposa que tots els
que ja tenia l’any passat els seguirà donant de menjar, i a les
milanes què els donarem, Sr. Font? Ara m’ho haurà d’explica
això, perquè mengen molt i mengen carn, que és cara. Per tant,
vostè té menys doblers, menys doblers reals, ja no parlem de la
inflació i de tot això, en aquest programa tan petitó.

Clar, això del sanejament, vostè me pot dir el que vulgui,
perquè m’acaba de dir: hem adjudicat l’obra, estam en el mes de
setembre, vol dir que enguany, el que pagarà enguany serà una
tercera part de l’obra, l’altra ho pagarà amb el pressupost de
l’any que ve. Per tant, tota aquesta és una inversió compromesa
i pel que ha anat dient i pel que veim damunt l’execució del
pressupost que ens faciliten, que són sis mesos naturalment,
vostè l’any que ve té doblers a pagar de moltes obres que fa, val,
però són doblers a pagar, vol dir que més poca cosa podrà fer,
perquè ja té molt de compromès amb tot això. Pregunti, té molt
de compromès, clar que té molt de compromès, i és ver, perquè
si un fa feina i vostè en fa, és un home dinàmic i arriba prest a
la conselleria, empipa els seus directors generals, clar, no pot
tenir els mateixos de l’any passat perquè entre un i l’altre els
han matat tots, vull dir la consellera i vostè, que tots dos són de
la corda d’estrènyer fort, per tant ara li queden pocs doblers per
fer noves coses, que n’ha de fer encara.

Manteniment, s’han de fer millores de xarxa, etcètera, i això
nosaltres veim que realment hi ha una pèrdua neta de capacitat,
0,96 puja, front a una inflació d’un 3%, hi perd 2 punts, 2 punts
de capacitat (...). Compti amb els doblers de ca seva, Sr. Font,
si vostè guanya el mateix i el cafè li puja mig euro pot prendre
menys cafès, això és la primera classe d’economia a Harward
Institut, no importa anar més enfora.

Concretant, però, li volia fer una, sortint una mica al tema de
la seva conselleria, una pregunta concreta sobre la Llei
d’acompanyament, que té qualque cosa que té a veure amb la
seva conselleria, l’article 37, cànon de sanejament d’aigües, diu:
no està subjecte, modifiquen l’article, afegeixen un paràgraf a
l’article 2 de la llei, que diu: no està subjecte al cànon de
sanejament d’aigües l’abocament d’aigües residuals que es posa
de manifest per a la reutilització d’aigua depurada. Jo puc
entendre o intuir a què es refereix, però per suposat aquí ni
literatura ni matemàtiques, perquè això no ho entén ningú.
M’agradaria que vostè me digués exactament què vol dir. I si
seria susceptible que això es corregís, de manera que l’usuari
que està exempt ho sàpiga, perquè si no igual segueix passant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té paraula també, per cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, President, a veure si puc aclarir. Sr. Crespí, el que
intentam fer és un ball de números aquí i de paraules al final, sí,
sí. Anem a ser realistes, vostè me diu jo només tenc en compte
les entrades, no les sortides, bé, anem a ser realistes: tots els
governs que han tengut la Conselleria de Medi Ambient, han
emprat els doblers de tres maneres, de tres, ho dic perquè anem
a ser realistes, anem a ser exactes: un ingrés és el que posen a la
secció 15, l’altre, els avals que els han deixat fer, i l’altre la
venda d’aigua, aquests són els tres que jo empr, i jo empr 157
milions d’euros, mai no els empraran vostès governant cap any,
pujant ni el 10%, i això han estat 180 milions d’euros, 175
milions el 2004, 176 el 2005 i 157 el 2006, que baixa 25 milions
d’euros d’aval d’endeutament, per què?, perquè ja hem llançat
l’obra, no és ver que jo amb els avals normals perquè gastam
molt, no, no, és que no hi ha cap obra del món que es pugui
començar sense poder comprometre els doblers que ja els tens,
i jo la feina del 2004 els vaig comprometre amb l’aval del 2004,
i la feina del 2005 els vaig comprometre amb l’aval del 2005, i
amb aquests 40 milions que ara vénen comprometré la feina del
2006, el que passa és que això normalment els polítics no ho
fan,  el que jo em vaig trobar, convenis signats per 52 milions
d’euros a la conselleria, passats per ple de l’ajuntament, de cada
ajuntament i passats pel consell d’administració, sense la
consignació, la referència pressupostària que ho pagaria. Clar,
després, un problema de mil dimonis, la gent fa comptes que té
els doblers i resulta que no existien. Això és el que vaig trobar.
En canvi, jo, obra que faig, projecte que encoman, li referencii
de la part de l’aval els doblers que li toquen, com funcionen els
ajuntaments, eh?, que són més rigorosos que ningú amb això.
Clar, ara que he arribat a l’administració autonòmica, que no hi
havia estat mai en la gestió, me n’adon que això és estratosfèric,
però això és així, jo crec que els ciutadans el que volen és que
no encomanem una obra que no tenguem els doblers, me n’adon
que en general, en general, això funciona d’aquesta manera.

Després, si un diu 157 milions d’euros, clar si un agafa els
97, parlarem del 2,1, però jo tenc un 2,1 més, més la sort que
m’han donat 40 milions més d’aval, que 40 milions més d’aval,
no, no, 25 menys, jo no volia entrar en aquesta discussió, però
ja que el Sr. Quetglas diu 25 menys que l’any passat, l’accept,
però agaf l’envit, agaf l’envit perquè m’agrada jugar a truc, o
m’agrada glossar i contestar-les, accept l’envit, la qual cosa vol
dir que aquest govern a Medi Ambient, amb el que és inversió
per aval, quan acabi aquesta legislatura, abans que no acabi
aquesta legislatura, i li pugi l’IPC que vulgui dels altres anys,
resulta que el Govern anterior va gastar 81 milions d’euros, he
agafat l’envit, no ho haguessin dit, no hi volia entrar, no, no, no,
i nosaltres, 197, 197, de 81 milions d’euros a 197, és que és un
141% més i encara no hi ha el que gastarem el 2007. Així, la
Conselleria de Medi Ambient actual, quan acabi la legislatura,
haurà invertit prop d’un 40% més, i no em vull llançar més, ja
ho podrem discutir l’any passat d’ara, un any, si Déu ho vol, que
el que es va gastar en quatre anys, els mateixos quatre anys, hi
ha un 40% de diferència, i en quatre anys els preus dels doblers
no hauran pujat un 40%, no ens enganyem, que la discussió és
l’aposta, l’aposta està feta i està guanyada.
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La Direcció General de Caça, Educació Ambiental i
Espècies puja un 6%, i d’on pagarem la milana d’aquest 6% que
pujam? Clar, el pressupost si s’agafa d’un costat o de l’altre i
només es miren de les 27 partides, tres, les tres que a vostè li
van bé i es repeteixen moltes vegades, pot arribar a semblar
veritat, però si s’agafa el pressupost d’espècies, de caça,
d’educació ambiental, en conjunt puja, és molt senzill, davant
els pressuposts de l’any passat, és senzillíssim, ...

(Paraules innoïbles)

No, no, ...

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en diàleg, perquè si no, no ens aclarirem.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Vostè té el pressupost 2005 damunt la taula i el pressupost
2006, puja 204.000 euros el pressupost, 204.000, això no ho
podrà rebatre ningú, i és un increment d’un 6%.

(Comentari innoïble)

Sí, i el control de depredadors, enguany, està dins caça, que
l’any passat estava dins espècies protegides. Vull que quedi clar
aquest tema, no ens hem de preocupar d’aquesta qüestió, però,
a part d’això, la conselleria ha cercat també altres vies i
convenis, conveni amb Caja Madrid, no, no, aquí no hi ha el
conveni amb Caja Madrid, aquí no hi ha el conveni amb La
Caixa, només aquests dos convenis, execució 2006, és un milió,
... No, no, no hi ha res ocult, eh?, està signat públicament, però
no poden figurar encara al que són els pressuposts del 2006 per
una raó molt clara, no estan aprovats, s’incorporen aquestes
coses, no trobarà ajudes d’aquestes a uns pressuposts, els hi
incorporaran. I parlam d’un milió amb aquestes dues qüestions,
perquè n’hi ha més que encara no puc avançar o algun projecte
europeu com el Leader, d’1.245.000 euros, 245 que vénen via
Caja Madrid, per a temes que aniran a reforestació, i després
queda definir la comissió mixta creada amb La Caixa, el milió
d’euros del 2006, a quins projectes aniran dirigits. 

Així, nosaltres comptarem a la secció 15 amb els 97 milions
d’euros que representen un 2,1% més aquest milió 400 mil, que
ja no seria el 2,1%, estaríem parlant del 4 i busques, perquè
l’administració té l’obligació també de cercar recursos a fora, no
crec que sigui dolent ..., no, no, jo no l’engany, Sr. Crespí, jo no
l’he d’enganyar, vostè, lògicament, mantendrà aquesta postura,
però jo no l’engany, no em podrà dir que li estic dient una cosa
que no és veritat, jo li dic que en general, del pressupost de
l’any passat a enguany, sí, efectivament, li puja un 2,1%, ho he
dit tot d’una, he estat qui ho ha dit aquí dins, avui, el primer, no,
no, 2,1%, i després he explicat el que és la inversió real, perquè
a la gent no li preocupa el 2,1%, li preocupa que l’aigua de
Pollença sigui terciària, li preocupa que a Platja d’en Bossa es
faci la depuradora, que a Sant Carles, a Santa Eulàlia, també es
faci, que a Formentera també es faci, i a Cala en Porter, i a Port
d’Addaia, i a Pollença, i a Randa, i això no és una ilAlusió, Sr.
Crespí, és una realitat i seran inaugurades.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, igual que els portaveus
que m’han precedit, que vostè hagi comparegut avui davant
aquesta comissió per explicar-nos els pressuposts de l’any 2006,
igual que als alts càrrecs que l’acompanyen.

A mi sí que m’ha convençut, Sr. Conseller, pot estar ben
tranquil, tant a mi com al Grup Parlamentari Popular. Vull
destacar i agrair les explicacions que ens ha donat, crec que són
molt clares, molt concretes, i la seva exposició per a nosaltres
ha estat magnífica. Sr. Font, som molts els que pensam i, a més
a més, comprovam any rera any que les actuacions que s’han
fet, que es fan i es faran des de la seva conselleria són
excelAlents i, per tant, sense cap complex.

Quan vostè va agafar la conselleria, sé cert que es va haver
de ben arremangar, perquè aquesta conselleria estava totalment
deixada de la mà de Déu, i vostè no ha escatimat ni feina ni
recursos per aconseguir que la Conselleria de Medi Ambient,
avui, sigui un referent a les nostres Illes Balears. L’únic que té
de bo haver estat quatre anys a l’oposició és, Sr. Conseller,
poder comparar el que es va fer els anys anteriors, tenir un punt
de referència en temes mediambientals, no es pot passar pàgina
tan fàcilment perquè tothom ha d’assumir els seus errors.

Per tant, encara que es posin nerviosos alguns portaveus o
alguna senyora portaveu, senyal que no té la consciència molt
tranquilAla, que no es van fer les coses com s’havien de fer en
aquesta comunitat autònoma, i si algun conseller, li torn a dir,
Sr. Conseller, ha demostrat no tenir complexos, és vostè, i jo li
puc dir com a portaveu del Partit Popular en aquests temes, que
m’ha donat força per, amb la cara ben alta, parlar de temes
mediambientals avui per avui.

De tot el que vostè ha exposat a la seva explicació, volem
destacar dues coses molt importants, que són la creació de
l’oficina del canvi climàtic, que no tan sols tendrà una tasca de
conscienciació ciutadana com ha dit, sinó que també científica;
i també la creació de l’agència balear de l’aigua, aquesta
agència que té un pressupost total de 91.144.000 euros i que
gestionarà tant les estacions depuradores com tots els temes
relacionats amb l’aigua. La creació d’aquesta agència garanteix
el subministrament d’aigua potable, pel que ha dit vostè
preservarà els nostres aqüífers, millorarà la gestió del domini
públic hídric i potenciarà els mecanismes de depuració d’aigües
residuals.

També vull destacar de la seva exposició, i té raó, els
principis bàsics de la seva exposició són, i pot parlar de rigor, de
fermesa i de coherència, perquè és vertaderament real. Dins la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació
Ambiental volem destacar la llei balear de caça i pesca, que
l’any 2006 ja serà vigent, perquè ja és aquí al Parlament en fase
de presentació d’esmenes; també en temes d’educació ambiental
volem destacar el programa de centres ecoambientals, una
iniciativa, com ha dit, on ja hi ha moltíssima participació, crec
que ha dit de 85 centres que ja cooperen amb aquest programa.
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I la política de conservació, sensibilització en relació amb les
espècies silvestres, el pla de la lluita contra la utilització del
verí, entre d’altres aspectes, pel que fa a aquesta direcció
general.

De la Direcció General de Qualitat Ambiental volem
destacar la llei balear de contaminació acústica que serà un
instrument normatiu, com bé ha dit vostè. Amb aquesta
iniciativa legislativa es podrà fer compatible tant l’impacte
acústic com la qualitat de vida dels nostres ciutadans de les
Illes. I, com no, destacar que una volta aprovada la LECO, amb
el beneplàcit del Partit Socialista i d’altres, bé, amb l’ajuda, amb
l’empenta, la qual cosa agraïm moltíssim, aquesta aplicació es
devaluarà moltíssim perquè, com ha dit vostè, hi ha una inversió
d’1.300.000 euros, més 1.200.000 d’ajudes, i que ha demostrar
el respecte dels valors ecològics i l’harmonia amb la propietat.
Amb això ha demostrat el Partit Popular que vertaderament sap
dialogar i sap dur els temes per consens. Perquè, jo ho puc
garantir, perquè he estat a les quatre, cinc o sis reunions que
s’han fet a Menorca i puc manifestar aquí la quantitat de
propietaris que hi havia i el grau de satisfacció que tots ells han
demostrat en tot moment.

També li volem donar l’enhorabona pel pla d’estabilitat
laboral que avui ha signat, açò també és una demostració de
saber estar, del tarannà, per tant, que aquest pla hagi sortit amb
el suport de tots els representants sindicals, amb un pressupost
de 8,2 milions d’euros és importantíssim per garantir aquesta
estabilitat laboral dins la seva conselleria.

Per acabar també vull destacar que al llarg de l’any 2006 es
continuaran aplicant a la comunitat balear les directius incloses
dins la directiva Mar de l’aigua, una normativa, com ha dit
vostè, que serà totalment operativa l’any 2015, però que hi ha
el compromís seu que aquesta norma sigui totalment aplicada el
2010.

Crec que amb tot el que he dit, hi ha moltes coses que ja ha
dit vostès i que no importa que jo repeteixi, perquè nosaltres
estam d’acord amb vostè, però l’any passat, la Sra. Rosselló va
dir que el medi ambient per a nosaltres era pura cosmètica i
també que nosaltres només feim discursos buits, que no tenim
continguts. Enguany ja no ha dit el mateix, enguany ja no ho ha
dit, i açò per a nosaltres és un bon senyal. Des del grup
parlamentari el volem animar perquè avui s’ha demostrat que
amb feina, amb molta feina i una bona gestió de tot el seu equip,
hi ha uns bons resultats. I jo crec que precisament per als que
s’omplen la boca de tarannà, però el vertader tarannà no és
només un rictus a la cara, una xaladeta a un moment determinat,
sinó que és dialogar, escoltar, consensuar, gestionar amb
eficàcia i també amb lleialtat institucional, cosa que, Sr.
Conseller, jo li agraesc i estic convençuda, perquè ho sé pels
ajuntaments de Menorca que conec, estic convençuda que tots
els ajuntaments, tant de Mallorca, de Menorca, com d’Eivissa
i Formentera, estan molt contents amb la seva gestió.

No em queda res més que encoratjar-lo, des del nostre grup
parlamentari tendrà tot el suport, com li vaig dir l’any passat
som 30 diputats, senyal que hem convençut la gent i ara
l’acabarem de convèncer aquests anys que el nostre programa
electoral és el millor, és seriós i té bons resultats, per tant
nosaltres li donarem suport en tot i per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors diputats,
moltes gràcies a la  portaveu i a tots els que representa la
portaveu, que representa, lògicament, ciutadans de les quatre
illes d’aquest país que es diu Balear, sense cap dubte.

Per una altra part, jo li vull dir que, indubtablement, ja que
m’ha donat l’oportunitat, perquè no som jo que ho he de treure,
ho ha de treure algú, i jo crec que em permetran els companys,
tant del PSM com del PSOE, no dubti que aquí hi ha un gran
equip humà, aquí assegut hi ha un gran equip humà, qui està al
davant no té massa importància, li ho garantesc, i això, quan
acabi la legislatura, se sabrà i es veurà, que és el més important,
perquè saber-se, crec que es comença a saber, però ara la nostra
feina és que es pugui veure, que la gent ho pugui tocar i que
pugui dir, han passat quatre anys i hem millorat, queda molt per
fer, segur que quedarà i, de passada, ens podem equivocar, però
sé que hem avançat.

Per una altra part, lògicament que vostès han de parlar amb
la cara ben alta, bona seria, és que ha passat un temps, la nostra
gran lluita en temes de medi ambient era que semblava que uns
eren bons i els altres dolents, però quan tothom passa per la
bàscula, és igual, el millor que li ha passat al Partit Popular és
estar quatre anys a l’oposició, no té preu, perquè tots ja hem
passat a governar, i això fa que sigui tan gran la democràcia,
que fins que no ho tens no ho saps, però ara ho saps, i ara ho
tens, a part d’elements de comparació, que lògicament si fos a
l’inrevés, qui s’assegués aquí també compararia, no ho dubti. I
això és bo.

Li agraesc que doni la importància que té a aquest acord, a
aquest pacte per l’estabilitat que s’ha signat a l’IBANAT. De
vegades ens preocupen les persones de qualsevol indret del
món, que a mi també em preocupen, però de vegades a les que
tenim devora no les veim. I en aquest cas, el tema d’IBANAT
era un tema greu, així com a educació la mitjana, em pens, si no
vaig equivocat, d’interins era prop del 28-29% i es va lluitar per
arribar al 17, i amb aquestes oposicions que hi va haver enguany
ja s’ha aconseguit baixar i supòs que l’any que ve tornarà a
baixa, a l’IBANAT l’interinatge és del 85%, si un tanca els ulls
i pensa en homes, dones, famílies i alAlots, vespres, dormir, no
dormir perquè no tenc seguretat, la importància que té un pacte
d’estabilitat signat amb Comissions Obreres i UGT per un
conseller del Partit Popular, amb un equip que ha arribat a
acords, perquè aquesta gent tengui seguretat, per a mi és el més
important que m’ha passat durant aquests dos anys i quatre
mesos i no crec que em passi res més important, perquè al final
hi ha persones darrera les coses, persones que s’hi deixen la pell
i que ja hi eren abans i s’hi deixen la pell, així de clar.

I com a resum final, per no entrar més en ..., perquè si de cas
vostè i jo, Sr. Crespí, la Sra. Vadell ens dirà, i el president, que
ens ho poden dir al bar d’allà fora, però no constarà després al
Diari de Sessions, clar, si un mira i veu que cercam una política
de protecció basada en el consens, que la coordinació de les
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polítiques sectorials dels governs des de criteris de
transversalitat, que cercam, que feim una tasca de modernització
legislativa, és a dir, quasi res, llei de renous, de contaminació
acústica, és difícil aquesta, eh?, els ho garantesc, hi ha molts
d’ajuntaments, però això és valentia d’aposta, això és tirar-te
enmig, això és, el Sr. Crespí em fa així amb la mà, és que té tota
la raó, però això és el que val la pena en política, en política
anar amb la força de du l’ona i nedar per damunt l’ona, això és
per a polítics que tan vegada volen fer ... no ho sé, però jo no, ni
aquest equip tampoc, i es vol tirar a la piscina amb això, i hi ha
aigua en aquesta piscina, eh? Però si t’atures a pensar que la
LECO està aprovada -i agrair lògicament al Grup Socialista el
suport que ens va donar i també el to que va usar el PSM, i Unió
Mallorquina que també hi va donar suport, després hi va haver
un altre grup que crec que va fer un plantejament molt distint,
però especialment al Grup Socialista que hi va donar suport-;
però si la LECO, la llei de caça i pesca fluvial que és al
Parlament, la llei de renous, la llei d’avaluació d’impacte
ambiental i la llei IP-PC, això és un canvi tan important en
aquesta comunitat que tal vegada les conseqüències, encara no
som capaços, ni nosaltres mateixos, maldament ho intentem
cada dia, d’avaluar-les; o que el 80% d el’aigua que uses la
puguis tenir per reutilitzar en tractament terciari, és que no té
parangó, no en té.

Jo el que esper és continuar amb aquest entusiasme que
tenim aquestes 14 o 15 persones que som aquí, que no
convencerem naturalment tots els partits polítics, però estic
convençut que dins la nostra acció no és una qüestió de ser bons
alAlots, és una qüestió de conviccions, usant criteris
professionals i rigorosos a l’hora de tractar les qüestions
mediambientals.

President, agrair a vostè, a la mesa i a tots els diputats les
atencions que sempre rebem quan venim a aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat, només resta
agrair la presència del Sr. Conseller i les seves explicacions
sobre els pressuposts, i agrair també als alts càrrecs que l’han
acompanyat la seva presència.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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