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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’aquesta tarda i en primer lloc demanar si hi ha
substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Antoni
Alorda.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Eduard Puche.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2007.

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Conseller de
Medi Ambient per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2007.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller acompanyat dels següents
alts càrrecs de la seva conselleria: el Sr. Miquel Ramis
d’Ayreflor, secretari general; IlAlma. Sra. Joana Xamena,
directora general de Biodiversitat; IlAlm. Sr. Ventura Blach,
director general de Qualitat Ambiental; IlAlm. Sr. Joan Crespí,
director general de Recursos Hídrics; IlAlma. Sra. Patrícia
Conrado, directora general de Canvi Climàtic; Sra. Bàrbara
Mestre, directora executiva de l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental; Sr. Bartomeu Cantallops, director
econòmic i financer de l’Agència; Miquel Sintes, gerent de
l’IBANAT; Margalida Pocoví, directora d’Espais de Natura
Balear, i el Sr. Gabriel Serra, cap de gabinet.

Siguin benvinguts a aquesta sessió, gràcies per la seva
presència. I per fer l’exposició dels seus pressuposts, sense
limitació de temps en aquesta primera intervenció, té la paraula
el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Venim a presentar el que fa referència a la secció 15 i a les
empreses públiques que depenen de la Conselleria de Medi
Ambient per a aquest pressupost. A part dels alts càrrecs que
m’han acompanyat al llarg d’aquests quatre anys, o tres anys,
la quarta exposició, la novetat és que ja també ve la directora
gerent de l’empresa d’Espais de Natura Balear, la Sra.
Margalida Pocoví, empresa que s’ha creat al llarg d’aquest
exercici pressupostari.

En el moment de presentar a aquesta comissió els
pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient per a l’exercici
2007 és en certa manera inevitable remetre-nos a la tasca feta
durant aquests tres anys i en especial valorar la plasmació
efectiva d’aquesta tasca, en termes estrictament pressupostaris
que, entre d’altres coses, permetran visualitzar l’important
esforç d’inversió que s’ha fet per aquest govern els darrers tres
exercicis, per tal de dotar la política mediambiental del suport
financer necessari per poder dur endavant l’important salt
estratègic que, com ja hem recordar a anteriors compareixences
davant aquesta mateixa comissió, ha experimentat la gestió del
medi ambient en el conjunt de la nostra comunitat pel que fa a
l’àmbit competencial de la Conselleria de Medi Ambient.

Una anàlisi comparativa de com ha anat evolucionant
aquest esforç inversor al llarg dels darrers quatre exercicis
avala amb contundència l’afirmació que mai com durant aquest
quadrienni l’executiu autonòmic balear ha dedicat tants
recursos econòmics a gestionar una àrea que, històricament, ha
presentat mancances estructurals que era urgent afrontar des
d’un plantejament respectuós amb les formes, rigorós amb els
continguts i plenament solvent des de l’òptica estrictament
pressupostària.

En termes absoluts el global de la quantia que haurà
manejat l’àrea de Medi Ambient, el resultat de la suma de les
xifres referides a la secció 15 dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma i les inversions provinents de préstecs o
avals de les seves empreses públiques, més l’import de la venda
d’aigua dessalada, pel que fa als darrers tres exercicis, a les
quals hem d’afegir les previsions per al 2007, són especialment
ilAlustratives. Entre el 2004 i el 2007 aquest govern haurà
invertit, incloent les partides referides a les empreses públiques,
la suma global de 686 milions d’euros, 114.000 milions de les
antigues pessetes, en gestió mediambiental; repetesc, 686
milions d’euros.

Parlam, en conseqüència, d’un increment de més d’un 40%
en relació amb els números que varen regir l’actuació de la
Conselleria de Medi Ambient durant el quadrienni 2000-2003,
que sumant aquestes mateixes dades en conjunt ascendiren a la
suma d’uns 490 milions d’euros aproximadament. Tot i això,
hem de dir que a aquestes dades no hem descomptat les xifres
de 2000-2003 la part del programa pressupostari corresponent
a ports, gestionat durant el pacte de progrés per la mateixa
conselleria. Si es descomptassin d’aquest programa, el resulta
final seria que el Govern, presidit pel Sr. Jaume Matas, hauria
invertit 200 milions d’euros més que el govern del pacte a
l’àrea de Medi Ambient.

Per damunt d’imatges apriorístiques, la política d’un govern
es defineix realment en el seus pressuposts i aquestes dades són
el reflex d’un fet que s’ha de contraposar al que succeïa a un
temps encara recent, la voluntat política de prioritzar les
inversions relacionades amb l’àrea de la qual en som nosaltres
en aquest moment titulars. El manteniment del compromís de
l’executiu balear pel que fa a potenciar la capacitat financera a
la Conselleria de Medi Ambient a l’hora de seguir gestionant
amb eficàcia i recursos la seva àrea, queda també demostrada
en el fet que, per primera vegada, la Conselleria de Medi
Ambient té previst comptar per a l’exercici del 2007 i sense
comptar les partides referides a les empreses públiques i els
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ingressos no derivats dels propis pressuposts, amb un
pressupost superior, per primera vegada, als 100 milions
d’euros. Concretament, el pressupost inicialment previst per a
l’any que ve puja a 100.893.385 euros, la qual cosa representa,
si només agafam la secció 15, sense les empreses públiques, un
augment del 3,8% d’increment en relació amb els comptes de
l’any 2006.

A aquesta quantitat se li han d’afegir els 72 milions d’euros,
resultat de sumar la venda d’aigua; els 16 milions d’aval de
l’Agència i els 33 milions d’inversions per donar compliment
als convenis d’interconnexions i litorals, signats amb el Govern
central, amb el Ministeri de Medi Ambient. Així, la
comparativa 2006, eren 157 milions, i respecte del 2007 són
172 milions. Del total de la despesa presenta un increment total
del 9,5%.

Començant amb el repàs de les diferents direccions
generals, la dotació econòmica de la Direcció General de
Recursos Hídrics, sense comptar però les inversions que farà a
través de l’Agència, és de 55.463.000 euros. Una de les
principals prioritats d’aquesta direcció general per a l’any que
ve és continuar invertint en una millora substancial de
proveïment d’aigua potable als diferents municipis de les Illes.
L’instrument operatiu del qual se serveix la Conselleria de
Medi Ambient per a la consecució d’aquest objectiu és doble:
la cooperació amb els ajuntaments, a través de convenis i
consorcis d’aigües, i l’empresa pública Agència Balear de
l’Aigua de Qualitat Ambiental.

De fet, les previsions de la Conselleria de Medi Ambient
apunten que el 2007 serà l’any de consolidació d’aquesta
empresa pública que es va posar en marxa l’any 2006 assumint
les competències que fins a aquest moment desenvolupaven
dues empreses públiques ja existents a l’IBASAN i a l’IBAVI.
Entre les actuacions prioritàries que desenvoluparà l’esmentada
agència, la qual comptarà amb un pressupost de 102 milions
d’euros, destaquen precisament les vinculades amb la
realització d’estudis i també executar accions, per projectar,
construir, explotar i gestionar obres de captació, tractament,
potabilització, regulació, transport i distribució d’aigües, així
com la realització de totes les obres, instalAlacions i serveis
complementaris que siguin necessaris per tal de garantir l’accés
normalitzat dels ciutadans illencs a una aigua potable de
qualitat.

Per citar exemples, es desenvoluparan accions a través dels
consorcis d’aigües a Mallorca: a Artà, Valldemossa, Algaida,
Puigpunyent, Santa Maria, Esporles, Pollença, Mancor,
Caimari, Marratxí, sa Pobla, Muro, Llubí, Maria i Portocolom.
A Menorca: a Maó, es Castell i es Mercadal. I a Eivissa: a Sant
Antoni i a Sant Josep. I a Formentera lògicament des de Sant
Francesc a la Mola. En concret, l’esmentada empresa pública
destinarà un total de 17,5 milions d’euros a actuacions,
destinades a proveir aigua potable de qualitat als municipis de
les Illes, en compliment del conveni d’interconnexions signat
amb el ministeri, el qual permetrà desenvolupar obres
imprescindibles per tal que l’aigua de les dessaladores, també
en construcció, pugui arribar als nuclis de població que la
necessiten. Obres que van des de Sant Francesc a la Mola, a
Formentera, i des de Consell a s’Estremera, aquí a Mallorca.

També dins aquest conveni es contempla l’execució de les
obres pluvials d’Alaior a Menorca, sempre i quan el batle arribi
a decidir per on ha de passar els pluvials. S’ha de dir que és
l’únic municipi dels 67 municipis de les Illes Balears, Alaior,
que té doblers per arreglar pluvials, cap de la resta dels 66
municipis en tenen, es podrien enfadar. Convé que decideixin
per on ha de passar l’aigua.

S’ha d’afegir que el Pla d’infraestructures hidràuliques, el
qual contempla una inversió total de 235 milions d’euros entre
totes les administracions entre els anys 2006-2008; part
d’aquests 235 milions d’euros s’estan gastant dins aquest
exercici d’enguany. Preveu, a més, altres obres que redundaran
en la mateixa finalitat: executar a càrrec de l’aval de l’Agència
i que permetin el proveïment d’aigua de qualitat als municipis
amb problemes de nitrats. Es donen per tant passes tangibles
per solucionar els problemes de proveïment d’aigua, de forma
que aquesta sigui suficient i de qualitat a les nostres illes. No
falta aigua, però sí que falta qualitat i en això és en el que
estam.

Per una altra part, l’Agència Balear de l’Aigua també
continuarà destinant una part dels seus esforços pressupostaris
operatius a la remodelació, millora i en el seu cas construcció
d’estacions depuradores d’aigües residuals, així com la
continuació dels treballs d’implantació de sistemes de
telecontrol a les estacions de bombament per millorar la gestió
de les esmentades plantes de depuració d’aigües residuals. De
fet, es mantenen les inversions per aquest concepte. Amb el
pressupost de l’exercici del 2007 es comptarà amb les
remodelacions o noves EDAR, a l’illa de Mallorca: de Sóller,
que ha tengut una part pressupostària d’enguany i una que li ve
de l’any que ve; Puigpunyent; Binissalem; Alaró; Valldemossa;
Cala d’Or; Ca’n Picafort; Orient i sa Calobra. I a Menorca:
Alaior, que té una part que ve de l’exercici del 2006 i l’altra del
2007; a Cala’n Porter que li passa exactament el mateix, una
part de l’exercici del 2006 i una part del 2007; Binidalí, la part
dels colAlectors, perquè l’altra era del 2006 i 2005; Port
d’Addaia i Ferreries. A Eivissa: Sant Antoni, Platja d'En Bossa;
Santa Eulària; Cala Tarida i Sant Carles. I a Formentera, té una
part que ve del 2006 i una part que ve d’aquests pressuposts del
2007, que serà l’acabament de les obres que en part ja han
començat.

Segona qüestió, són colAlectors. Hi van colAlectors
importants, no vaig amb colAlectors que puguin costar 200.000
euros o 150.000 euros o 300.000 euros, els grossos, parlam
dels colAlectors de Muro; Eivissa Vila, tant pel que fa al
colAlector zero com pel que fa a l’emissari terrestre que va a
Talamanca, en què una part és del pressupost del 2006 i l’altra
del 2007; Sant Lluís-Binidalí; Galilea-Puigpunyent i la Mola-ca
Marí, a Formentera. Així com el 2006 contempla la connexió
Sant Francesc-la Mola, ara també d’aquesta mateixa conducció
anirà fent com a una T des de la Mola, l’artèria principal cap a
ca Marí.

Bombejos importants: el d’Eivissa Vila i Galilea-
Puigpunyent. I un nou emissari terrestre, com deia, a Eivissa
Vila a la zona de Talamanca. Més un conveni per a tractament
terciari amb l’Ajuntament d’Alcúdia.
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Es tancarà l’any 2007 un període netament inversor en
matèria de depuració que haurà permès fer efectiu un bot
qualitatiu per assolir l’objectiu del tractament terciari a la xarxa
de depuradores de les nostres illes. També es mantendrà
l’esforç inversor per a la millora de la situació dels nostres
torrents, amb una inversió per al 2007 de 6.200.000 euros, i un
total, pel que fa al 2004-2007, de 38 milions d’euros, incloent
la neteja i l’eventual condicionament del seu llit com a mesura
més eficaç a l’hora de prevenir unes hipotètiques avingudes
d’aigua en el cas de les pluges intenses.

Finalment, i pel que fa referència a la gestió i administració
del domini públic i hidràulic, l’actuació de la Direcció General
de Recursos Hídrics continuarà incloent activitats com és ara el
control i el seguiment de la piezometria dels aqüífers
mitjançant la xarxa de sondejos. En aquest punt, m’agradaria
informar que l’estat de les reserves hídriques, a octubre del
2006, són del 46% a Mallorca, 47% a Menorca i 58% a
Eivissa. És especial la satisfacció que ens produeix poder
anunciar aquestes dades, ja que suposen els percentatges més
alts d’aquests tres darrers pel que fa al mes d’octubre.

Altra actuació de la direcció general és el control i el
seguiment de la qualitat dels aqüífers de les illes o el seguiment
de les extraccions d’aigua i consum a tots els municipis. S’ha
de dir que aquí feim feina amb l’Institut Geològic Miner i en
pocs dies podrem tornar donar informacions respecte, vostès
saben que els aqüífers a les Illes Balears, gràcies a aquest
conveni que ja fa bastant d’anys que es té, són els aqüífers més
controlats de tot l’Estat espanyol.

I pel que fa referència a nitrats el que és evident és que la
informació que anam rebent tornarà ser a l’any 2006 positiva,
l’any passat va ser el primer any que varen baixar els nitrats,
després de 25, i pareix que la tendència segueix baixant.
Tendrem la informació disponible en uns quinze dies, però les
primeres dades són molt positives. Sense oblidar la realització
d’estudis hidrològics, l’actualització i millora del coneixement
del domini públic hidràulic i la colAlaboració i seguiment de
treballs inclosos en l’acord entre l’Institut, com deia, Geològic
Miner i la Conselleria de Medi Ambient, entre d’altres
objectius.

Tot l’objectiu de donar compliment als criteris de qualitat
de paràmetres d’aigua d’abocament contemplats a la Directiva
marc d’aigua i a la Directiva de zones sensibles. És oportú
recordar que per al compliment de la Directiva marc de l’aigua
ens haurem gastat amb tres anys 2,8 milions d’euros; només els
convenis amb la Universitat de Vigo i Balears, així com el
CESIC, sumen un total d’1,5 milions d’euros d’aquest total de
2.800.000. També s’ha de recalcar que l’any 2007 veurà
l’aplicació del decret, ara en tramitació, que persegueix que els
camps de golf paguin per l’ús de l’aigua depurada,
desenvolupant la previsió de la llei d’acompanyament
d’enguany 2006.

Per últim, en compliment de les previsions normatives ja
incorporades a la nostra legislació, l’any 2007 serà el primer
que permetrà veure els resultats d’una política de gestió de la
demanda d’aigua ambiciosa. Encara que a hores d’ara Balears
es trobi entre les comunitats autònomes amb menor consum i
per tant una millor gestió d’aigua per habitant, això ho va fer

públic el Ministeri de Medi Ambient l’altre dia, una política
responsable obliga a continuar impulsant mesures ambicioses
i no conformistes amb aquestes dades actuals. En aquest sentit,
hem de recordar que el Decret de fontaneria i baix consum, ja
vigent, obliga a instalAlar aquests dispositius a totes les obres
que a partir d’ara es duguin a terme a les nostres illes, siguin
cases, comerços, indústries, instalAlacions esportives o espais
públics. També s’augmentarà l’esforç inversor en el conveni de
fuites d’aigües vigent amb els tres consells insulars, el que
preveu l’Agència que es financiï aquest exercici 2007 serà
1.750.000 euros, per la qual cosa, afegit al 25% que correspon
als consells i l’aportació municipal per al 2007, s’invertiran
almanco 2.200.000 euros en el que fa referència a detectar i
arreglar fuites d’aigua, no en arreglar voravies ni embelliments.
En el període 2004-2007, perquè això ja serà el quart any,
s’hauran invertit pel Govern 5.500.000 euros i entre totes les
administracions, consells, ajuntaments i govern, més de 7
milions d’euros amb aquesta finalitat.

I fins aquí la Direcció General de Recursos Hídrics.

Pel que fa a la Direcció General de Biodiversitat, el
pressupost de l’esmentat centre directiu per a l’exercici del
2007 pujarà a 27.197.665 euros. Sense dubte, la seva gran
prioritat per al 2007 continuarà sent l’elaboració de la
normativa que permeti la declaració i gestió de nous espais de
rellevància ambiental. En aquest sentit, es preveu avançar en la
redacció dels plans d’ordenació de recursos naturals de la Serra
de Tramuntana. Aquest primer a hores d’ara ja desenvolupa la
tasca de recollida de firmes per a la declaració. Es Trenc-
Salobrar de Campos, Llevant a Mallorca i nord i sud de
Menorca per tal de fer possible l’aprovació d’instruments amb
el consens dels interessats, especialment els propietaris de
finques inclosos en aquests àmbits. Aquest augment de
superfície d’espai natural protegit, el qual pot passar de 30.000
hectàrees el 2003 a 94.000 el 2007, derivat de la previsible
declaració de nous àmbits amb PORN iniciat, han duit a la
conselleria a fer un augment de la despesa prevista en
subvencions a aquests espais.

Entre la partida 77 i 78 del programa 533D de la Direcció
General de Biodiversitat i la partida que amb el mateix fi té
prevista la nova empresa d’Espais de Natura Balear sumen un
total de 3 milions d’euros, essent intenció de la conselleria
treure una convocatòria plurianual per al 2007-2008 de 6
milions d’euros amb ajudes a aquests espais. És a dir, passam
d’1.200.000 euros a 3 milions d’euros, amb plurianuals, 6
milions.

El compromís de la conselleria a millorar la gestió dels
espais naturals protegits es tradueix, un pic més, no amb
paraules sinó amb xifres reals. S’intentarà facilitar al màxim la
tramitació dels ajuts, implementant nous mecanismes en aquest
sentit, fins i tot d’acostar l’administració a aquestes zones a
l’hora de tramitar els papers, maldament sigui, com diríem en
castellà, amb una rulot. A la vegada també es potenciaran els
instruments de gestió de Xarxa Natura 2000, parlam per a la
conservació d’aquests espais en el marc general de la
contribució que fa la comunitat autònoma de les Illes Balears,
els objectius de la Unió Europea que es deriven, entre altres
normes de les directives comunitàries de protecció d’aus i
hàbitats.
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Pel que fa a l’àmbit de la gestió forestal, està previst que
durant el proper exercici es continuïn desenvolupant accions
adreçades a tres grans objectius, com són: primer, la gestió
sostenible del territori forestal, amb l’objectiu últim de
redactar, tramitar i aprovar el Pla forestal de les Illes Balears.
Segon: la lluita contra els incendis forestals o el manteniment
dels equilibris naturals dels sistemes forestals, els quals es
desenvoluparan mitjançant el Pla de sanitat forestal de les Illes
Balears, amb la finalitat prioritària de lluitar contra les plagues
que amenacen els nostres boscs i les muntanyes, processionària
del pi, banyarriquer, limantria dispar, tomicus, etcètera, sense
oblidar la recuperació dels espais forestals afectats per l’erosió
o els incendis. En aquest apartat només aportaré una xifra, la
inversió en la lluita contra la processionària, entre el 2004 i
2007, haurà estat de més de 3 milions d’euros. Es tracta d’un
esforç sense precedents, enfocat a la utilització de productes
biològics i no químics, els quals causen una menor repercussió
ambiental però que s’han de repetir sovint per evitar una nova
expansió de la plaga.

Igualment, la Direcció General de Biodiversitat mantendrà
la colAlaboració amb l’IBANAT, l’Institut Balear de la Natura,
i amb el nou Institut Públic d’Espai de Natura Balear, per tal de
fer efectives les finalitats pròpies d’aquest nou ens públic, el
qual disposa de la seva preceptiva dotació pressupostària, entre
les quals destaquen la gestió i el manteniment dels espais
naturals protegits de les Illes Balears, de forma coordinada i
d’acord amb la planificació efectuada per l’esmentada direcció
general en aquest sentit.

Espai de Natura Balear és, com he dit, la nova empresa
pública del Govern de les Illes Balears creada per fer front a la
gestió i al manteniment dels espais naturals protegits de la
nostra comunitat autònoma, desenvolupant a més i entre
d’altres tasques l’educació ambiental i millora de l’ús públic,
signatura de convenis i de conformitat amb les previsions de la
llei d’acompanyament de la gestió de les finques públiques.
Amb un pressupost inicial de 5.701.000 euros, entre les
actuacions que està previst que dugui a terme durant el 2007,
destaquen entre d’altres: les cases de Ca’n Marroig al parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, o la millora de
l’accés i l’ús públic del monument natural de ses Font Ufanes,
o l’accés al parc natural de s’Albufera de Ca’n Blau, amb la
colAlaboració de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental.

Amb les aportacions derivades del conveni de la Caixa i
també amb fons propis, s’iniciarà la remodelació de les cases
de ca s’Amitger a Lluc, per adaptar-les com a nou centre
d’interpretació del paratge natural de la Serra de Tramuntana,
projecte per al qual s’ha seguit i s’ha emprat el mateix
arquitecte que la passada legislatura el govern anterior també
havia ja iniciat un estudi previ.

Per una altra part, des de la nova empresa pública es
continuarà desenvolupant un nou pla de senyalització de tots
els espais naturals protegits a les Illes Balears.

I finalment, en el cas d’aquesta direcció general, vull
recordar que l’Institut Balear de la Natura, l’IBANAT, tendrà
per al 2007 un pressupost de 10.606.000 euros. En aquest
institut la dotació per a la despesa corrent assegura l’assoliment

dels objectius d’estabilitat laboral, signat amb els representants
sindicals dels treballadors el mes de febrer d’enguany.

Haurem passat, és molt important a nivell social això,
haurem passat d’una estructura de plantilla, amb un 20% de
persona fixa i un 80% d’interins o eventuals a donar la volta a
aquesta correlació invertint els seus termes. Tendrem un 80%
de gent fixa i un 20% d’interins o eventuals. Entre els objectius
d’aquesta empresa pública la qual depèn de la Conselleria de
Medi Ambient destaquen les tasques de prevenció i extinció
d’incendis forestals i la restauració de les zones cremades pels
incendis forestals, mitjançant l’execució del Pla de repoblació
de zones cremades.

Només destacaré tres dades comparatives, relatives a aquest
àmbit competencial. Entre l’any 2000 i 2003 es varen executar
500 hectàrees de talla focs, entre el 2004 i el 2007 se n’han
executat 857 hectàrees de talla focs. L’augment pressupostari
en prevenció és també espectacular, passam de 2,6 milions a
6,8 milions d’euros. Per últim, les hectàrees repoblades han
passat de 63 a 303, l’augment arriba quasi a quadruplicar les
dades de l’anterior legislatura, sempre baix el compromís de
repoblar com a mínim el mateix nombre d’hectàrees de
superfície arbrada que s’ha cremat el mateix any.

També s’ampliarà la xarxa d’àrees recreatives del Govern
de les Illes Balears, arribaran fins a 45 i també s’ampliarà fins
a 15 la xarxa de refugis, la qual passarà, si no vaig equivocat,
de 7 a 15.

Per acabar, està previst continuar amb l’objectiu d’eliminar
les barreres estructurals a fi que les persones amb distint grau
de discapacitat també puguin gaudir d’aquests espais lúdics,
molts d’ells ja han fet totes les reformes.

Així mateix, durant el 2007 es resoldrà el concurs per a la
compra de finques, els Amunts d’Eivissa i s’Albufera des Grau
a Menorca., ja en tramitació, donant en conjunt un total d’1,5
milions d’euros, dels quals 500.000 pertanyen al pressupost del
2007, 500 als pressuposts del 2006 i els altres 500 seran del
2008 com a plurianual.

Entre les prioritats de la Direcció General de Qualitat
Ambiental per a l’exercici del 2007, en aquest cas passa a
l’altra direcció, sense dubte l’aplicació els mesos d’hivern del
nou Pla de qualitat de les platges amb la colAlaboració de la
Conselleria de Turisme, la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears i l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental, d’aquesta forma i al marge del
dispositiu que durant els mesos d’estiu el Pla de qualitat de les
aigües de bany dels darrers tres anys, amb la funció de netejar
la costa de les illes, es posarà en marxa un nou operatiu que
tendrà com a objectiu prioritari mantenir netes les platges
durant els mesos de temporada baixa.

Les nostres previsions són que aquest dispositiu, el qual
comptarà amb una dotació pressupostària envoltant els 600.000
euros, ja comenci a funcionar a finals d’aquest mateix 2006, si
és possible, i que es perllongui durant els primers mesos del
2007. La despesa total dels anys 2004-2007 en aquest projecte
d’inversió, només de la secció 15 i sense comptar amb la
inversió que fa Turisme i les seves empreses públiques, és de
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quasi 11 milions d’euros que s’han invertit en la qualitat de les
aigües de bany.

En total, les previsions pressupostàries per al 2007, pel que
fa a la Direcció General de Qualitat Ambiental, pugen a
8.537.883 euros, això sense perjudici, com ja hem dit, que
l’Agència Balear de l’Aigua de Qualitat Ambiental executi les
accions emmarcades en el conveni de litoral amb l’Estat, entre
les quals cal destacar el tractament i adequació del camí litoral
de Portocolom, que avui ha estat aprovat per la Comissió
Tècnica i la Comissió Mixta Govern central-Govern balear; la
primera fase del jardí botànic des Carnatge, la qual també ja ha
estat aprovada per la comissió; el reforçament del talús costaner
de Vila, el qual és una obra complicada del talús de Vila en què
s’està fent una prospecció de quins problemes podria tenir
aquest talús d’esfondrament. L’adequació de la zona humida de
la Gola a Pollença a punt de començar. La modificació de la
rasant de Cala Marçal, a punt de començar. L’adequació de la
façana marítima de s’Illot-Cala Morlanda, en aquest cas hi ha
document de síntesi consensuat i ara falta que es redacti el
projecte i quan estigui el projecte redactat, tornar reunir la
comissió, si la comissió està d’acord com ha quedat es duria a
la comissió tècnica i a la comissió mixta, fins que no hi hagi
acord definitiu a Manacor, lògicament no passa la resta de
tràmits, que és el que ha passat avui Portocolom, quan ja hi
havia document de síntesi, després hi ha projecte, el projecte
l’ha vist la comissió encarregada d’estudiar-ho a l’ajuntament
corresponent amb les plataformes que hi havia en pro i en
contra de les coses, i quan ells han vist que s’ha plasmat al
projecte el document de síntesi acordat és quan el Govern ho
planteja al Govern central. Portocolom ha passat això avui i tal
vegada a s’Illot pot passar en dos o tres mesos, o menys i tot,
és a dir, ja s’està redactant.

També l’adequació i zona per als vianants de la façana
marítima de Ca’n Picafort-Santa Margalida. I el projecte de
tractament litoral i habilitació del camí entre les platges de Son
Moll i Cala Aguait a Capdepera, el qual també ja ha estat
aprovat.

En matèria de residus es desenvoluparan les accions que
permetin millorar la recollida de residus perillosos, de
conformitat amb les previsions contemplades a l’estratègia
balear de residus. Amb aquesta finalitat, durant l’any 2007 es
convocaran, amb el suport de l’Agència Balear de l’Aigua i
Qualitat Ambiental, tota una sèrie d’ajudes als ajuntaments de
les Illes Balears per tal de contribuir a fer més operativa
aquesta recollida. Així mateix, l’any 2007 veurà el naixement
dels sistemes integrats de gestió nacional dels RAEE, piles,
pneumàtics i olis. Aquest fet reforçarà el diagnòstic de situació
que es va fer en el moment d’aprovar l’estratègia balear de
residus perillosos i per tant l’encert de la decisió de carregar
damunt la iniciativa i la butxaca dels propis productors el cost
de la gestió dels residus, crec que és molt encertada.

Si així es confirma, el cost del programa de Recopila es
podrà destinar a cobrir altres àmbits no coberts o necessitats
d’una millora de gestió, com és el cas de les bengales dels
vaixells o les fustes tractades. Dir, en aquest sentit, que del que
hem estat capaços és de tenir la paciència necessària, i parl del
Govern central i els governs autonòmics en plural, perquè en
aquests moments, el mes d’agost de l’any 2005 el ministeri va

aprovar el decret que regulava tot el tema dels RAEE, és a dir,
electrodomèstics; però hi havia un problema, que no regulava
un sol SIG, sinó que eren set o vuit, i clar tocava ser operatiu ja
des de l’any passat, i han seguit discutint amb el ministeri,
encara segueixen discutint però pareix que hi ha acord. El que
farà és que set d’aquests sistemes integrats de gestió s’han
ajuntat, guarden el seu nom propi, però hauran de treure
l’autorització a cada comunitat autònoma perquè la Direcció
General de Qualitat Ambiental l’autoritzi, i a partir d’aquí
podrà arribar a acords tant amb el Consell de Menorca, com
amb el Conseller d’Eivissa i Formentera, com amb el de
Mallorca per acordar els doblers que pagaran als que ho
recullin, parl de la recollida domiciliària, que ara és als punts
verds i hi ha aquestes cubetes amb televisors i ordinadors i
geleres i tot això, ja han acordat el preu. Una vegada acordat el
preu és quan ells han de demanar autorització a la direcció
general.

Pel que sembla, ens podrien demanar autorització abans de
final d’any, amb la qual cosa podem parlar que en el mes de
gener, febrer, març, com a molt, el que sigui ja recollida
d’electrodomèstics estigui instalAlada el cent per cent. Tots
aquests doblers que ara paguen els ciutadans, els ajuntaments
per endur-se’n aquestes cubetes que després aquí a Mallorca
van a Mac Insular, a Menorca van al Consorci, a Eivissa també
van al Pla i després aquí s’ha de cercar un gestor que s’ho
endugui, això ja costarà zero euros als ajuntaments, per la qual
cosa ha de costar zero euros també, no s’ha de repercutir en el
rebut de fems. I tendrem, a part de ja haver-hi el SIGFITO i el
SIGRE, tendrem tots els electrodomèstics, i pel que pareix
també les piles, ens podrem abaratir aquests doblers, i els olis.
I el que també està totalment tancat, que havia tengut una
espècie d’aturada, és que, el que era el SIGNUS, que era el
sistema integrat de gestió de pneumàtics, havia tengut com a
una aturada perquè el ministeri plantejava si a part dels
SIGNUS en naixia un altre, el SIGNUS mouria un 75% dels
pneumàtics de tot l’Estat espanyol i aquest altre un 25%, això
ha duit un retard, però jo crec que el ministeri, encertadament,
ha decidit donar via lliure al SIGNUS i el SIGNUS en aquest
moment també és a punt de tancar els acords amb les
comunitats autònomes. S’ha de dir que el SIGNUS la
incidència més grossa la sol tenir en els tallers mecànics i se’ls
endurà d’allà, però se’ls endurà gratuïtament ja perquè ha pagat
la roda.

D’aquesta manera, amb menys de 365 dies, tendrem
pneumàtics, RAEE, SIGFITO, SIGRE i poden néixer amb 365
dies més olis i piles. Crec que el bot és molt important, sense
haver de posar cap taxa a cap ciutadà.

Per una altra part, se seguiran suportant els programes
d’acompliment voluntari, destinar a aplicar criteris de
sostenibilitat de la gestió de les empreses a la nostra comunitat,
tant en EMAS o ISOS 14001, a més de potenciar l’aplicació de
l’Agenda Local 21 en els municipis de les illes com a un
instrument de diagnòstic i millora de les problemàtiques
ambientals a l’àmbit de l’administració local.

Aquesta decidida aposta ens ha situat a la comunitat
autònoma capdavantera en nombre de municipis adherits a
l’Agenda Local 21, estam per sobre del 90% del nivell de tot
l’Estat. És per això que es continuarà amb les subvencions als
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ajuntaments amb aquestes finalitats, tant la subvenció aquesta
clàssica de 4.000, 3.000, 6.000 euros, per anar desenvolupant
les distintes fases de l’Agenda Local 21, com la subvenció
d’aquest programa que vàrem crear nou, la partida 77,
programa 433B, que són aquells que ja estan dins la xarxa de
municipis sostenibles i desenvolupen projectes que el fòrum i
el diagnòstic va proposar, que aquí no hi havia cap subvenció
acordada, comptarà enguany amb una subvenció, com a tercer
any, de 350.000 per subvencionar projectes. És a dir, ja no tan
sols els doblers perquè es pagui part d’un tècnic perquè
desenvolupi l’Agenda Local 21, que va per una altra part, sinó
en aquesta partida, la 433B de la partida 77, 350.000 euros per
ajudar a subvencions directament a projectes.

També es mantenen les accions per facilitar l’accés dels
ciutadans a la informació mediambiental mitjançant el punt
d’informació ambiental, el PIA, el qual compta amb un
increment de consultes del 20% cada any, i que, amb data
d’octubre del 2006, ja supera les 7.000 consultes, amb una
mitjana de 23 consultes diàries. Això vostès saben que és un
projecte que va adjudicar el govern anterior, però que no estava
posat en marxa en el juliol del 2003. L’hem posat en marxa i
duim una mitjana d’unes 7.000 consultes al llarg de l’any. Si
acaba amb aquesta progressió, acabarem amb prop de 8.640
consultes enguany.

A més, cal afegir la participació de la conselleria a les
diverses fires locals, turístiques i mediambientals a fi de donar
a conèixer la tasca feta en aquest àmbit i divulgar al mateix
temps un missatge mediambiental fonamentat en criteris de
sostenibilitat, bones pràctiques i respecte a l’entorn.

La Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental comptarà amb un pressupost de 4.140.406
euros. I entre les seves prioritats destaquen, primer, per una
part continuar amb l’execució del programa de Centres
Ecoambientals que en l’actualitat compta amb 115 centres
adherits, amb més 45.000 alumnes que hi participen, com a
tercer any consecutiu, i desenvolupar el conveni vigent amb
l’Ajuntament de Palma, en virtut del qual es reconstruirà un
edifici singular, la Petroliera, ubicat al Portitxol, per tal de
desenvolupar programes d’educació ambiental relacionats amb
el medi marí.

Segona qüestió, per una altra, és continuar desenvolupant
accions relatives a la protecció d’espècies de fauna i de flora
amenaçades, prioritzant les relacionades amb els endemismes
de les Illes Balears. És important destacar, com a una de les
principals prioritats d’aquesta direcció general per a l’exercici
2007, el desenvolupament d’un projecte de suport a la
recuperació del vell marí i l’estudi de recuperació per
l’ecosistema balear d’aquesta espècie, sempre que s’obtengui
el consens general de la comunitat científica.

Tercera qüestió, dins l’àmbit de gestió cinegètica, des de la
direcció general es continuarà apostant per la gestió d’un vedat
social a cada illa, a més d’impulsar la formació i la implantació
activa del colAlectiu de caçadors. I com a gran novetat per a
l’any que ve, cal destacar que a través del Centre Cinegètic
Balear es realitzaran actuacions relatives a les bones pràctiques
relacionades amb les distintes modalitats de caça i iniciatives

formatives per a caçadors, camps de tir, exposicions, entre
d’altres moltes activitats.

I finalment, donaré quatre punts que és necessari recordar
per tenir la visió de conjunt de les tasques d’aquesta direcció
general. En primer lloc, vull destacar que aquesta direcció
general continuarà impulsant les accions incardinades en el
desenvolupament de l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental,
a la qual pertoca en aquest principi d’any fer el congrés. També
és obligat informar la cambra i recordar que l’Estratègia Balear
ve del govern del pacte i que l’hem desenvolupada durant
aquesta legislatura. També és obligat informar la cambra que
el Centre de Recuperació d’Espècies continuarà desenvolupant
les seves funcions, amb una dotació prevista a la partida 64000,
del programa 533F01, de 100.000 euros, 98.889. I per últim,
aquest centre directiu mantendrà a través d’aquest mateix
capítol els contractes d’anellatge, seguiment i control
d’espècies que ens permeten determinar, amb la colAlaboració
del GOB i d’altres entitats, com la Fundació Voltor Negre i
Amics de la Terra, l’estat real de l’avifauna de les Illes Balears.

Pas a la Direcció General de l’Oficina del Canvi Climàtic.
Per la seva part desenvoluparà al llarg del 2007 l’Estratègia
Balear contra el Canvi Climàtic, continuarà amb les seves
actuacions en el camp del control de la qualitat de l’aire i la
contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, es mantenen i
potencien les accions de conscienciació del ciutadà, orientades
a contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, a més de donar continuïtat al conveni de
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears per
l’Observatori del Clima, peça clau, crec jo, de tot el que pugui
afectar el canvi climàtic a les Illes Balears, no sé si el 2020, si
el 2010, si el 2030, si el 2040, no me toca a mi dir-ho, això
doctors té l’església, i els científics en aquest sentit fan feina i
s’han d’anar posant d’acord, però sí que nosaltres creim que es
tracta de governar de cara als científics i no d’esquena als
científics. I aquest Observatori del Clima del Departament de
Física de la Universitat de les Illes Balears sí que podrà
analitzar la tendència de tota una sèrie d’indicadors, no tan sols
la temperatura, no tan sols la pluviometria, sinó altres qüestions
que aniran aflorant al llarg d’aquests vuit, nou anys, perquè
després hi pugui haver sobretot una sèrie d’accions a haver de
fer, segons les conseqüències que pugui tenir.

Cal destacar en aquest àmbit tres accions de conscienciació
ciutadana. Per un costat, es desenvoluparà una campanya de
televisió, amb un anunci dirigit al ciutadà, amb un missatge que
la seva contribució a aquesta tasca és imprescindible. Destacar
també que la companyia GESA lliurarà, juntament amb el
rebut, un missatge de caire ambiental, fent una crida a la
contenció del consum. Per una altra part, es realitzaran estudis
sobre les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, dins l’àmbit
de la nostra comunitat, i s’exerciran les potestats atribuïdes a la
Llei 1/2005 i la seva normativa de desenvolupament sobre el
control i comerç de dret d’emissions de CO2. Finalment, es
milloraran les eines d’accés a la informació sobre aquesta
qüestió per part dels ciutadans, mitjançant una decidida
optimització dels mitjans informàtics de què disposi l’oficina.

En total, la Direcció General de Canvi Climàtic destinarà a
desenvolupar la seva tasca la suma de 847.000 euros, als quals
també s’hi han d’afegir una part que vendran dels 102 milions
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d’euros que manejarà l’Agència Balear de l’Aigua i s’ha
d’afegir que durant l’any 2007 es repartirà als ajuntaments
ajudes per a compra de vehicles elèctrics per valor de 540.000
euros. Aquests doblers sortiran de l’Agència Balear de l’Aigua
Qualitat Ambiental i Litoral. Es tracta de donar mitjans a les
administracions locals que possibilitin a les seves tasques
diàries la disminució d’emissions amb finalitat exemplificativa
per als ciutadans.

I pel que fa a la secretaria general i una vegada ha entrat en
vigor la nova Llei d’avaluació d’impacte ambiental, una de les
prioritats continuarà sent l’avaluació ambiental estratègica de
plans i programes. Amb aquest objectiu final s’impulsarà
aquest servei, així com també la necessitat de coordinar els
esforços a les administracions públiques que més sovint
presenten plans per passar el tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental, bàsicament ajuntaments i consells. Igualment, es
continuaran tramitant les autoritzacions ambientals integrades,
amb vistes a aconseguir l’objectiu fixat a la Llei estatal de
prevenció i control de la contaminació, per tal que en un breu
termini de temps les grans indústries illenques potencialment
més contaminants s’ajustin als paràmetres definits a
l’esmentada norma.

El pressupost previst a la secretaria general per al 2007 puja
a 6.706.000 euros.

I com a conclusió: aquestes dades posen, una vegada més,
de manifest, senyories, un fet evident, un fet que, per una part,
explica la contundència de l’esforç inversor que acab de
detallar, i per una altra part, marca un autèntic punt d’inflexió
en tot allò que farà referència a la gestió mediambiental en el
conjunt de la nostra comunitat. Em referesc, lògicament, a la
definitiva equiparació del medi ambient a la resta de sectors
estratègics de les Illes Balears, Educació, Turisme o Sanitat,
posant així de relleu la importància objectiva que per a aquest
govern té regular un àmbit d’actuació absolutament essencial
per al futur d’una comunitat que crec que en aquest punt, tots
hi coincidirem, només podrà dissenyar un futur creïble des de
criteris de respecte a l’entorn i d’una aposta decidida per a la
sostenibilitat en la gestió dels recursos naturals d’aquestes illes.

I ha estat precisament la consideració com a sector
estratègic de la gestió mediambiental a les Illes Balears la que
ha permès, en la nostra opinió, i gràcies fonamentalment als
esforços inversors realitzats durant els darrers quatre anys,
trobar vies realistes de solució, en definitiva, en uns casos,
pendent encara de tancar en altres. Els importants dèficits que
a l’any 2003 subsistien en matèria mediambiental en el conjunt
d’aquesta comunitat; impulsant per a aquest fi tota una sèrie de
mesures que, sense trencar el necessari consens socials, que
precisi d’una gestió mediambiental amb vocació d’estabilitat,
poguessin contribuir a normalitzar un sector massa sovint
empès a situacions de màxima crispació i de profund desacord
entre el que al cap i a la fi són distintes maneres d’interpretar
com s’ha de gestionar el nostre entorn natural i de quina forma
es pot garantir realment la seva preservació.

Quan encara no fa deu anys que la gestió del medi ambient
es va segregar a efectes operatius i pressupostaris de la seva
conselleria matriu, com era Obres Públiques, pens que la
Conselleria de Medi Ambient està en disposició d’afrontar amb

garanties aquesta nova etapa, en la qual solucionar una part
important de les mancances estructurals a les quals abans m’he
referit s’imposarà definitivament una gestió més normalitzada
del medi ambient i del patrimoni natural d’aquestes illes. I ho
podem fer des de la tranquilAlitat que ens dóna haver sabut
reconduir un procés altament negatiu, en virtut del qual la
gestió mediambiental anava camí de convertir-se de forma
definitiva, i així era de fet, quan nosaltres vàrem arribar en una
qüestió d’estricta obediència ideològica, basada en clixés que
ja fa temps que varen quedar superats i sense tenir en compte
la tasca real que s’estava fent per preservar un patrimoni que,
com ja he recordat, no fa massa temps en seu parlamentària, és
de tots i ningú no se’n pot adjudicar la seva exclusiva
representació, per molt de pedigrí que es pensin tenir.

Els fets senyories, i ja ho deia en Churchill, són caparruts,
els fets diuen que la Conselleria de Medi Ambient haurà donat,
durant aquests darrers quatre anys un salt qualitatiu
d’extraordinària importància, en virtut del qual s’hauran posat
les bases per aproximar la comunitat autònoma de les Illes
Balears als paràmetres mediambientals propis de les regions
europees més avançades. Ja no la vull comparar amb la resta de
l’Estat espanyol, anam massa per endavant, tant si parlam
d’aigua com si ho feim de protecció d’espais naturals; de neteja
del litoral; de residus perillosos; de contaminació acústica o de
protecció d’espècies, sense oblidar la lluita contra el canvi
climàtic, a partir de criteris de conscienciació d’exemplaritat i
transversalitat en la resta de l’acció del Govern, trobam un
escenari mediambiental que correspon a una societat moderna,
adulta i responsable. Una societat que no accepta paternalismes
superats ni vol veure convertir el seu entorn en un simple camp
de batalla dialèctic entre polítics que, massa sovint i engrunats
probablement en una dinàmica endogàmica que es
retroalimenta, obliden que estan per servir la societat balear i
no per adoctrinar-la des d’una quimera superioritat moral.

Per fer això, senyories, que no comptin amb nosaltres, la
nostra tasca continuarà sent fer feina amb els recursos
econòmics, tècnics, humans i operatius adients, perquè la gestió
mediambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
continuï transcorrent pels camins del sentit comú, el rigor, el
respecte i l’eficàcia, elements damunt els quals podrem garantir
realment un vertader futur mediambiental per a aquesta terra.

Moltíssimes gràcies i estam a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara qualque grup demana fer
ús del que és previst al Reglament de suspendre la sessió? Déu
minuts?

Idò, tal com demana el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, se suspèn la sessió per deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de preguntes o observacions per part dels
grups parlamentaris. En primer lloc, té la paraula la Sra.
Rosselló, per un temps de deu minuts, en nom del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller de Medi Ambient, així com agrair la
seva explicació respecte dels pressuposts de l’any 2007 i també
donar la benvinguda a la resta d’alts càrrecs que l’acompanyen
i en aquest sentit, dit això, ja entraria en el que m’agradaria que
fos avui una sessió bàsicament, jo el que li plantejaré són
preguntes que m’agradaria que se’m responguessin respecte de
dubtes que tenc respecte dels pressuposts que s’han presentat.

Així i tot, m’agradaria fer unes pinzellades prèvies molt
breus, en primer lloc, m’agradaria agrair al Sr. Conseller de
Medi Ambient, Sr. Jaume Font, que me contestàs al que li
deman i no que contínuament, com ha fet durant tota aquesta
legislatura, es dedica a recordar-me el passat. El passat ha
passat i ara el que importa és parlar concretament d’aquests
pressuposts d’enguany i per tant, a partir d’aquí esper que les
respostes es concretin en el que es demana.

En segon lloc, també m’agradaria esmentar que per part del
nostre grup sempre hem dit que el medi ambient no és només
aquesta conselleria ni molt manco. Aquesta conselleria té una
sèrie de competències que evidentment ha de gestionar, i per
això farem també les preguntes corresponents, però el medi
ambient és un tema molt més global que inclou tota l’activitat
d’aquest govern; i nosaltres hem de dir, com també hem dit,
que al llarg d’aquesta legislatura el medi ambient de les Illes
Balears ha estat molt malmès, no dic exclusivament per aquesta
conselleria, sinó per totes les polítiques generals del govern del
Partit Popular. I que, a més, s’ha invertit molt en fer malbé al
medi ambient i per a nosaltres no s’ha invertit prou, almanco al
mateix nivell, per fer-li un bé o per protegir-lo.

Dit això també, elements molt genèrics que no només són
aquesta conselleria sinó que són la gran majoria de conselleries,
però que també en aquesta hi veim, és que són uns pressuposts
continuïstes en aquest cas, veim que no hi ha massa diferència
respecte d’anys, almanco ho farem en referència a l’any passat,
i és com tancar aquesta legislatura, s’ha de tancar d’aquesta
manera, i bàsicament hi ha tres potes que veim que es tanquen
de la mateixa manera, per tant una línia de fer els pressuposts
molt general per part del Govern. S’augmenten de manera
significativa les despeses de personal i les despeses corrents. Jo
vull recordar que el Partit Popular, almanco a nivell de
Parlament, era molt crític en aquest àmbit, jo crec que sempre
fa falta més personal, sobretot per cuidar les coses; però en
aquest cas es fa un augment significatiu. Per altra banda,
s’augmenten les despeses financeres, per tant el pagament
d’endeutament. I es mantenen o es baixen les inversions sigui
en funció del que ara parlam. Per tant, creim que aquestes
característiques són les generals, que no només és la
Conselleria de Medi Ambient sinó en general la resta també de
conselleries i que cada vegada s’aboca més a actuacions
pròpies, nosaltres entenem de l’administració, a les empreses
públiques que, en aquest cas, també han augmentat com la resta
de conselleries.

Dit això, per tant, aniré a fer preguntes concretes que
m’agradaria que se’m contestassin. Respecte a temes
relacionats amb la biodiversitat, li voldria demanar al conseller,
si me podria explicar, perquè no ho he trobat, igual és que no

ho he sabut cercar, no ho he trobat, a veure si hi haurà
continuïtat del projecte Life Posidònia o ja s’ha acabat o és que
no ho he vist? A la memòria no he vist cap referència, en els
distints pressuposts de les distintes direccions generals o
programes tampoc no he vist cap partida concreta i m’agradaria
si em podria contestar.

També m’agradaria que me contestàs si el programa Med
Wed Sudou, que era un programa europeu, que era molt
important, perquè sobretot es tractava de preservar les zones
humides, si aquest programa, el qual tampoc no he vist, si és
que ja no es durà a terme, si és que es considera que no s’ha de
dur. M’agradaria que me contestàs.

Per altra banda, una altra pregunta referida a aquests temes,
és que he vist una partida per a ajudes a propietaris, és a dir, he
vist o m’ha paregut entreveure que les ajudes a propietaris dins
espais naturals protegits són a les transferències de capital als
Espais de Natura Balear, concretament, s’hi dediquen
1.700.000 euros. M’agradaria saber aquestes ajudes a
propietaris com les tenen estructurades, per si són a propietaris
concrets o són associacions de propietaris i si efectivament
aquesta transferència de capital es dedicarà a aquestes ajudes
a propietaris dins espais protegits o potser que no sigui així.

Per altra banda, una partida pressupostària respecte dels
plans de gestió en Xarxa Natura 2000, m’agradaria saber
exactament quins són els plans de gestió de Xarxa Natura 2000
que han fet.

També m’agradaria si me pogués explicar quina quantitat
han destinat a la treta de pins de les tempestes de novembre del
2001. Vostès han posat en el pressupost el cap de fibló, o hi ha
una partida del cap de fibló que va passar el 2004, crec
recordar, però no hi ha una quantitat almanco concreta a la treta
de pins de la tempesta del novembre del 2001, que vull
recordar que el govern, que el govern no, que el grup del Partit
Popular en fa fer un tema de primera magnitud en el seu
moment i que va dir que ho arreglaria tot. I a mi m’agradaria
saber a veure si em podria dir a quina partida està.

Per altra banda, veim que a l’ens de dret públic d’Espais de
Natura Balear, la despesa de personal és molt elevada,
concretament 2.341.555 euros es destinen a persona fix i
eventual, més 485.000 euros destinats al personal contractat.
M’agradaria saber quines funcions durà a terme aquest
personal.

Respecte a temes d’aigua, tot allò que fa referència a
qüestions d’aigua i que intentaré també concretar les meves
preguntes, sense entrar a fer cap valoració; voldria demanar
quines són les partides concretes adreçades a la gestió de la
demanda d’aigua. No he vist en lloc el pla d’obres i serveis
adreçats als consells insulars, no sé si estan conjuntes aquestes
partides o estan separades, si se’m pogués indicar on són.

Per altra banda, al programa 441A, proveïment d’aigües,
baixa 4 milions d’euros pel que fa a transferències de capital,
tant a empreses com a consorcis. Voldria demanar per què hi ha
aquesta baixada tan important i si s’eliminen inversions o per
què, venc a dir, aquests 4 milions d’euros on van destinats o on
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són, si de qualque manera se’m poguessin explicar aquests 4
milions d’euros.

En el programa 431B, també de sanejament, augmenta en
inversions els 3 milions d’euros més, el que volia era saber si
hi havia un transvasament de despeses o de doblers i, en tot cas,
respecte a les inversions en sanejament, m’agradaria me
concretàs, potser vostè ho hagi dit, Sr. Conseller, jo igual no ho
he sentit tot, i si ja ho ha dit m’ho diu i jo ja ho llegiré en el
Diari de Sessions, però si no, si em pogués dir: quines
actuacions es pensen dur a terme respecte del sanejament i
sobretot si me podria, concretament en temes de manteniment
de depuradores, si em pot dir quina quantitat concreta hi
destinen.

Per altra banda, això supòs que tant a l’Agència Balear de
l’Aigua en què he vist una quantitat de 8 milions d’euros, però
més que res si m’ho pot explicar.

Respecte als temes de qualitat ambiental, tot allò que fa
referència sobretot a gestió de residus i tot allò que fa
referència a contaminació, etcètera, jo li volia demanar un tema
molt concret, però m’agradaria saber: es transfereixen 70.000
euros, en el programa 443B, a empreses privades, m’agradaria
si me pogués explicar per a quines actuacions.

Per altra banda, també m’agradaria a veure si em podria dir
quina colAlaboració en matèria de gestió de residus tenen amb
els consells insulars, tenint en compte que almanco hi ha una
activitat que diu que es destinarà o que es farà una colAlaboració
en aquesta matèria amb els consells insulars, jo li vull recordar
al Sr. Conseller que hi ha hagut crítiques per part del Consell
Insular, almanco, de Mallorca de manca d’actuació per part de
la Conselleria de Medi Ambient del Govern; m’agradaria saber
si ens pot especificar molt breument la colAlaboració
pressupostada que hi ha respecte dels consells insulars.

També demanaria per què han eliminat l’activitat referida
a tramitació i aprovació dels plans d’eliminació de residus, que
enguany no hi ve, no sé si és que vostès han decidit que aquest
tipus d’activitats o de plans no s’han de fer o ho tenen a una
altra partida que jo no he descobert.

Per altra banda, també m’agradaria saber quines inversions
amb el conveni del litoral pensaven dur a terme dins el 2007,
ja que parlam dels pressuposts del 2007, i quines inversions i
a quins llocs. Veig que ha dit que avui s’havia signat o s’havia
acordat el passeig marítim de Portocolom, aleshores,
m’agradaria si almenys ens en pot fer cinc cèntims si ja és un
projecte i quin pressupost tendrà.

També m’agradaria que me pogués explicar quines
actuacions en fondeigs han fet, tenint en compte que tampoc no
hi veig una partida pressupostària concreta.

I vaig acabant, Sr. President.

Respecte d’una altra qüestió, que és el tema del canvi
climàtic o seguiment i vigilància del canvi climàtic, hi ha el
mateix pressupost que l’any passat, les mateixes actuacions,
pràcticament no canvia res. Vostè mateix ho ha dit, és un tema
que encara hem d’esperar vuit, nou o deu anys, no ho sabem, ja

veurem després què farem; jo només li he de dir, Sr. Conseller,
també li he dit en moltes ocasions: no s’ha d’esperar perquè
això ja és aquí, però bé, tenint en compte vostès les polítiques
que han fet referides al canvi climàtic, no vostè, sinó el seu
govern, referides al canvi climàtic, evidentment tampoc no
esper massa. Però així i tot, li voldria demanar, concretament,
quines campanyes ha fet la Conselleria de Medi Ambient per
reduir les emissions de CO2, si m’ho pot explicar un poc i així
conèixer millor quines actuacions s’han fet?

Per altra banda, i acab, en matèria de residus, tot i que hi
havia la qüestió de qualitat ambiental, no he vist un augment
significatiu de pressupost destinat sobretot a un tema que a
nosaltres ens preocupa, que és el seguiment, la vigilància, el
control tant dels abocaments incontrolats, com per exemple tota
la part que fa referència al seguiment dels plans de restauració
de pedreres, els quals ha autoritzat la conselleria, tenint en
compte que és un tema preocupant, m’agradaria saber si
consideren que amb els pressuposts que hi ha és suficient i, en
aquest sentit, agrairia moltíssim al Sr. Conseller que me
contestàs aquestes preguntes, si és possible.

I que eviti, si pot, o ho deixi per al ple, les referències
continuades a la gestió dels quatre anys anteriors, perquè si no
m’hauria d’explicar els setze anys també anteriors del Partit
Popular, perquè així si no, faré com si no hagués governat
ningú abans del 2000.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Vol contestar ara, Sr.
Conseller? Té la paraula, també per deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Rosselló, de totes formes això és un espai de llibertat i la
llibertat és poder dir el que un troba i jo no la condicionaré a
vostè ni crec que ningú m’ha de condicionar a mi, i sobretot jo
que vaig morir, que vaig nàixer, perdó, vaig nàixer el 1961, i
quan va morir en Franco jo tenia 14 anys i n’han passats 31, ja
saben l’edat que tenc idò, hi ha coses que me recorden cada dia
i jo jugava amb calçons curts en aquest temps. És a dir que
cadascú digui el que troba que ha de dir, no passa res,
maldament jo sé que coses del passat a tothom l’enfaden, a mi
mateix, i cadascú té les beaces necessàries per transportar el
que pugui i quan no pugui que tiri la tovallola.

Ha fet una petita intervenció, abans d’entrar a les preguntes
concretes, que han estat moltes i molt seguides, amb dificultat
i tot per apuntar, però comença el discurs del debat de
pressuposts i hi haurà temps per discutir el que sigui, però ha
fet una petita introducció que feia referència que el Govern ha
fet malbé moltes coses, devia parlar de destrucció. Miri, el
Govern tot el que ha fet, perquè hi ha moltes coses que han fet
els consells i moltes coses que han fet els ajuntaments, perquè
els consells són comunitat autònoma també, i els ajuntaments
tenen uns plans generals o normes subsidiàries que els ho han
aprovat els consells, per la qual cosa tothom té els seus
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controls, però de tot el que ha fet el Govern no ha fet res malbé
a nivell mediambiental, perquè tot té la seva avaluació
d’impacte ambiental. I en canvi, allò que feia malbé l’entorn no
s’ha deixat fer, com pot ser la urbanització de s’Ullastrar
d’Eivissa, com l’ampliació de l’abocador des Milà a Menorca
o com pot ser l’ampliació de s’Estanyol a Mallorca.

Això és la realitat, això són les regles del joc, que a un no
li agradi, les poden canviar, està claríssim, però no ha fet res
malbé el Govern. Si ha fet res ha fet sostenible l’actuació i té la
seva avaluació d’impacte ambiental i no s’ha discutit, amb tres
anys i quasi set mesos, cap acord de la Comissió Balear de
Medi Ambient, ho dic ara que ho puc dir i ho puc dir fort. Pot
ser que ara qualcú ara s’hi posi a dir-ho, però durant tres anys
i set mesos cap actuació de la Comissió Balear de Medi
Ambient, i això és mèrit del secretari general i dels directors
generals que en formen part i dels seus tècnics, ni una sola
disposició, amb la qual cosa no val dir això, està fora del marc
en què jugam, està fora del partit que jugam, està fora del
terreny de joc que ens donam, perquè si no s’haguessin discutit
les avaluacions d’impacte ambiental, que els informes no
haguessin estat correctes. A partir d’aquí tota la resta pot ser
discussió de barra de cafè en què, lògicament, jo ja no hi
entraré, a part de què m’agrada discutir, però no és el lloc.

Respecte de la despesa de personal. Això, Sra. Rosselló,
vostè quasi no m’ho pot dir, que l’ampliació de la despesa se’n
va a uns 6.200.000 euros, 6.400.000 euros; tota la despesa de
capítol 1 és la despesa del que abans es transferia al capítol 7
a IBANAT i IBANAT ho tenia dins capítol 6, com a inversió.
I ara vostè té a capítol 1 uns 6.300.000 euros, que és el que dic
que surt a la primera intervenció de tenir un 80% de gent que
era eventual i un 20% fix i ara passarem a tenir el 80% fix i un
20% eventual i, en lloc de pagar-lo amb capítol 6 que és
d’inversió, que és com es pagava i encara es paga qualcú,
pagar-se del capítol 1 que és allà on pertoca, amb la qual cosa
no s’ha incrementat res de personal. A part que això surt de
l’acord signat del pacte d’estabilitat amb tots els sindicats,
UGT i Comissions Obreres i el Comitè d’Empresa, en el febrer
d’enguany, un dels grans pactes per a l’estabilitat laboral
d’aquesta comunitat autònoma. Que, per cert, tot això ve d’una
suspensió d’unes oposicions en què es varen mobilitzar més de
1.500 persones que el Jutjat ha dit que estan ben suspeses, ho
dic perquè crec que es contesta per sí sola.

Després, en el que diu del projecte Life Posidònia. Jo no
vull parlar d’enrera, però el projecte Life Posidònia vostè toca
saber que acaba dia 31 de desembre del 2006, amb la qual cosa
no toca tenir res pressupostat el 2007. No, però és una pregunta
que un que ha estat son pare sap quin dia va néixer el seu fill o,
almenys, jo sé quin dia varen néixer les meves tres filles. I
després, l’únic que hi haurà del Life Posidònia és, i està pagat
i no consta ja en el pressupost del 2007, és la gestió dels
fondeigs fins a final de temporada que ve, que segueix sent
gratuït i després ja s’haurà de parlar amb el Govern central per
si hi ha una cessió d’això, per si hi ha una concessió o si el
Govern decideix entre el Govern central voler-ho explotar ell
o compartit amb el Govern balear, però això ja vendrà en el
mes de setembre, en el mes d’octubre de l’any que ve. I jo crec
que el nou govern, una de les primeres feines que hi hagi, quan
hi hagi el canvi de govern, si no me toca a mi estar en aquest
lloc o perquè vostès hagin guanyat o perquè el president trobi

que he de ser a un altre lloc, serà una de les coses que pens
donar-li a negociar a la pròxima consellera o conseller.

Després, m’ha fet una pregunta que m’ha paregut entendre
que era el projecte europeu Med Wed. El projecte Med Wed va
acabar fa un any, per la qual cosa tampoc no ha trobat
pressupostària el 2006 ja, ja no el 2007, el 2006.

Les ajudes que hi ha per a espais naturals protegits, hi ha
tres partides: una d’1.700.000 euros, una d’1.300.000 i una
petita part que ja està directament a l’empresa pública. Com es
repartiran? En base a l’ordre de subvencions que es va aprovar
l’any passat. Què té? Ajudes a propietaris que hi ha dins els
espais naturals protegits, com ha passat enguany amb el
propietari de s’Albufera des Grau o l’any passat o l’altre o quan
vostè era consellera. Si no està dins espai natural protegit, no
pots. Hi haurà una línia també d’ajudes a associacions que fan
feina dins aquests espais naturals protegits, això és el que hi
haurà, amb unes convocatòries que podran justificar les coses
durant dos anys, perquè moltes vegades la gent el problema que
té és que s’autoritza una subvenció en el mes de juny i l’ha de
justificar en el mes d’octubre, i de vegades aquestes
subvencions són per a un projecte d’electrificació. A partir de
què té la notificació del mes de juny ha de moure els papers
d’un interès general en el seu ajuntament i en el seu consell i
tarda nou mesos; quan arriba el moment de justificar la
subvenció encara no té el permís. Això és el que feim els
polítics, de vegades feim retxes dins l’aigua. I què hem fet?
L’ordre serà per a dos anys i la gent tendrà temps de tramitar
les autoritzacions i de poder justificar, sense haver de fer res
rar.

L’altra qüestió -vostè president m’avisi quan trobi que ja me
pas, que no he mirat el rellotge, gràcies president. El tema de
la gestió dels LIC, nosaltres hem començat amb la gestió de 14
LIC marins respecte dels quals estam acabant els plans en
aquests moments i Europa els haurà de revisar i ja ha vist
Europa, ara varen venir de la comissió el mes passat i ja tenen
informació d’aquests plans de gestió. I seran els primers plans
de gestió de LIC de tot l’Estat espanyol, una vegada més serem
els primers, i encara no s’ha fet l’aprovació definitiva. Però ho
seran, ho dic perquè els marins els hem tret tots.

Després me demanava el tema dels pins. Segurament que el
desastre del 2001 és la catàstrofe ecològica més grossa
d’aquesta terra que ha patit en temps recents, els darrers 100
anys o 110 anys, haurà estat el desastre més gros. Jo li puc dir
que nosaltres hem invertit moltíssims doblers, fins i tot vàrem
haver de llevar perills importants devora els solars de
CAMPSA o REPSOL, si se’n recorden que tots els pins eren
allà, jo no sé perquè no es varen llevar. I hem hagut de llevar
molts de pins que encara quedaven; hi va haver un moment, no
enguany, fa un any i mig ja, dos exercicis pressupostaris, en
què tècnicament ja era impossible treure els pins perquè els
pins estaven degradats, la feina dels pins quan s’havia de fer no
varen bastar tots els esforços i sé que n’hi vàrem dedicar molts.
Per la qual cosa els pins que no es varen retirar el que es fa és
que en aquest moment formen part de l’entorn, a segons quins
casos es degraden, en la majoria de casos, perquè allà on encara
hi havia pins bons hem fet tota una sèrie de subhasta en què
s’han tret. Hem tret més de 400.000 pins més del milió i mig de
pins que es varen treure, que s’havia dit que n’havien caigut un
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milió i mig, 1.700.000 pins, només de trets n’hi ha 2 milions,
i jo supòs que n’hi ha un milió per terra, dels quals molts ja
estan en procés de desintegració total i absoluta. I això en
aquest cas.

Després, tema d’aigua, gestió de la demanda de l’aigua.
Convenis, vostè m’ha dit una cosa, clar, me preocupa que,
vostè forma part també del Consell de Mallorca; el Consell de
Mallorca ha firmat tres convenis amb la conselleria, el Consell
de Menorca ha firmat tres convenis i el Consell d’Eivissa i
Formentera tres convenis, els quals van a part del pla d’obres
i serveis, totalment a part, jo tenint l’experiència municipal no
vaig voler que anassin dins el pla d’obres i serveis, perquè si no
després el que feim els batles o exbatles és que volem arreglar
un carrer, arreglar la canonada de l’aigua bruta, la de la neta,
l’asfalt, la voravia, posar faroles a un banc i si potser una
jardinera, i els doblers de les fuites se’n van per les bardisses.
I això és un pla aposta que el Consell de Mallorca ha convocat
cada any i el Consell de Menorca també, on es fan projectes
només per detectar i arreglar fuites. I parlam ja de quilòmetres
arreglats, les dades les podem donar del mes d’abril amb els
tres consells, perquè ha estat una aposta molt potent, i són tres
convenis firmats. D’on es treuen aquests doblers? Aquests
doblers es treuen, que vostè me demanava, en aquest cas de
l’aval de l’ABAQUA.

La baixada dels consorcis, la baixada dels consorcis vull
entendre -aquest? Ah, sí, vostè aquesta partida que veu, que és
la partida del pressupost de capítol 7, que és el programa 441,
el que ha vist que desapareix és 1.400.000 euros perquè l’any
passat, o enguany, el 2006, s’acaba de pagar la dessaladora de
Vila, amb la qual cosa l’any que ve no hi ha el pagament de la
dessaladora de Vila que s’ha anat pagant durant els darrers 7 o
8 o 10 anys, desapareix aquest pagament, ja era hora que
desaparegués aquest pagament. De totes formes la dessaladora
de Vila l’hem de fer nova, vull dir que és una espècie de
cafetera, és un desastre. I farem un concurs ara perquè es faci
totalment nova la dessaladora; s’ha de dir que hi ha uns costs
que hi són, tenim el solar, tenim l’edifici, s’ha de canviar la
maquinària., i la concessió, tal vegada per a 20 o 25 anys, ho
parlarem amb el consorci de Vila per mirar que no hi hagi
problemes i també amb una tecnologia ... 1 quilovat
d’electricitat d’aquesta dessaladora costa quatre vegades que 1
quilovat de la dessaladora de Palma, s’ha de renovar tota.

Després, ...

EL SR. PRESIDENT:

L’inform que ha passat ja el seu temps, vagi acabant ...

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

Vaig acabant idò. El tema de les inversions en sanejament
en què vostè me demanava quines actuacions; jo les hi he dit a
la primera intervenció i les hi he pogut dir municipi per
municipi.

I el manteniment de les depuradores, el que li puc dir és que
fins al mes de març o abril està en un manteniment que bianual
eren 15 milions d’euros i que, en tot cas, es prorrogarà.

I el tema dels residus, que me demanava, he volgut entendre
que eren els consells, colAlaboració amb els consells, amb els
residus, vull entendre que és amb els enderrocs; són enderrocs
el que vostè me demanava? No? És que no l’he entesa, llavors
m’ho explicarà.

Partida de fondeigs? Partida de fondeigs no n’hi ha haguda
cap, perquè els fondeigs anaven dins el Life Posidònia, eren
part dels 6 milions d’euros.

I el passeig marítim de Portocolom, ja es té el projecte el
qual va ser consensuat i representants i tot del seu partit varen
venir el dia que vàrem fer la reunió a la conselleria i varen
donar el vist-i-plau al projecte perquè el ministeri el pogués
avaluar i avui el ministeri ha donat el vist-i-plau perquè tiri
endavant.

Si de cas després intentaré contestar-li això del canvi
climàtic i la reducció d’emissions de CO2 i abocaments
incontrolats de pedreres i el control que duim d’aquestes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra.
Rosselló, té cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. En primer lloc, també molt breument, per primera
vegada m’ha contestat qualque cosa sense que s’enfadàs massa.
I només una qüestió a dir-li al Sr. Conseller, jo som molt
respectuosa, no faltaria més, amb que cadascú pugui expressar
el que troba, no faltaria més, però també hi ha una qüestió i que
es tracta que dins la democràcia és un valor important que és el
respecte cap a l’altre, en aquest sentit vull dir-li que avui si jo
li planteig aquestes preguntes és perquè som a una sessió de
control i seguiment dels pressuposts, no perquè jo, una altra
vegada serà en el ple i que parlarem d’altres temes, però avui
parlam de pressuposts i parlam dels pressuposts de l’any que
ve, és a dir, del 2007, i per això li he plantejat totes les
qüestions que li he plantejat.

També molt breument, perquè no puc deixar de fer-ho,
només li vull dir al Sr. Conseller, que jo sí que m’he llegit
moltíssims d’acords de la Comissió Balear de Medi Ambient,
jo no entraré que allà tothom digui el que diu el que ho diu, no
hi entraré perquè ho desconec i no hi som, però sí li he de dir
que la gran majoria de coses de la Comissió Balear de Medi
Ambient, el que surt en el BOIB, el que jo llegesc, que ho
llegesc, tots són favorables a la gran majoria de projectes que,
al nostre entendre, no estan en la línia de protecció del medi
ambient. Per tant, crec que és un procediment que s’utilitza
senzillament, no vull dir que en alguns casos, evidentment, com
vostè mateix ha dit, el cas de s’Estanyol i alguns altres, hagi
estat més que res per pressió europea, etcètera, però que de fet
els temes d’avaluació d’impacte ambiental són un pur tràmit,
Sr. Conseller, o almanco nosaltres ho veim d’aquesta manera.

I respecte de personal jo no li deia res d’IBANAT perquè
vostè ha tengut molta sort, la qual jo no vaig tenir, faré una
referència al passat que no m’agrada gens fer-la perquè som a
un seguiment de control de pressuposts de cara al 2007, i és
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que li va permetre posar en el capítol 1 una cosa que, en aquest
cas a nosaltres no se’ns va deixar, però era un passat que
teníem del Partit Popular, el qual tenia uns tipus de contracte
molt en precari a tot el personal d’IBANAT a la qual cosa
ningú mai no hi ha fet referència, i que, precisament, era una
mala cosa, era una mala herència a la qual nosaltres vàrem
intentar posar remei, que no ho vàrem aconseguir i que vostè,
a més, sap que té també una sentència on se li diu que no es va
fer d’una bona manera aturar unes oposicions; però jo no
entraré en això, l’important és que pugui tenir el personal amb
bones condicions laborals que era el que feia falta. Per tant,
benvingut sigui, però si hem de parlar més enllà ho hauríem de
fer.

Després, entrant en qüestions que es veu que jo no m’he
explicat bé; li he demanat, no sé si vostè m’ho pot concretar a
l’altra intervenció que tengui, en aquests pressuposts del 2007
què hi destinen al tema dels pins, bé, a les conseqüències de la
tempesta del novembre del 2001? Ho dic perquè, vostè mateix,
quan va fer la presentació dels seus primers pressuposts i
prèviament també ja el Partit Popular havia fet d’això un gran
tema d’Estat, havia dit que era una qüestió que si no es llevaven
els pins hi hauria incendis i seria un desastre. Jo només li
deman, jo veig que ara vostè està molt tranquil encara que hi
hagi pins en el bosc, jo tampoc no ho veig, anem a veure, no
entraré ara a discutir un tema com aquest, però tampoc no és
tan seriós com vostès deien, però m’agradaria que me digués
quina partida pressupostària destinen concretament a això.

Després, una altra qüestió i perdoni, Sr. President, però ...
Una altra qüestió és que, vostè m’ha dit allò dels convenis en
aigua, passant al tema d’aigua. Miri, jo el que li he intentat
demanar, es veu que no m’he explicat bé, entendré que no ho
he dit bé, ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, senyora diputada, perdoni. Prec silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És que si no ... Gràcies, Sr. President. És que la partida del
pla d’obres i serveis jo no la veig. Per tant, només li demanava
si els convenis que vostè diu que han signat amb els consells,
és a dir, la partida d’obres i serveis s’ha destinat a aquests
convenis, a veure com ho han fet? Dic jo, perquè els doblers no
els trob, li deman que m’ho digui, per ventura vostè m’indicarà
quin camí he de seguir per veure on hi ha una partida per al pla
d’obres i serveis i una partida per a convenis de reparació de
fuites.

Per altra banda, també m’agradaria demanar-li, amb una
pinzellada molt grossa: les dessaladores on són, que vostè va
dir que farien? Sa Costera, si me podria dir un poquet. I
sobretot, el projecte que vostè va fer i que vostè quan va entrar
també va eliminar totalment, que va ser l’artèria transversal que
va reconvertir en una interconnexió amb la suposada
dessaladora d’Alcúdia, la qual no ha arribat, m’agradaria que
ens pogués dir com està tot aquest tema.

I ja per anar acabant, en el tema de residus, el que li
demanava és que en els seus pressuposts del 2007 es diu que hi

ha una activitat, i per tant hi ha d’haver una partida, de
colAlaboració amb els consells insulars. No especifica quina, jo
no li he dit si era pel tema dels enderrocs, és tot allò que fa
referència als residus. Com vostè sap, vostès tenen o vostè té o
el seu govern té una competència importantíssima en la
vigilància, el seguiment i el control de tots els residus, és una
competència seva; jo només li deman, perquè a més hi ha hagut
crítiques del Consell Insular de Mallorca almanco, que jo
conegui, no ho sé dels altres consells, respecte d’un tema
concret, el qual sí ha estat d’enderrocs, però també d’altres, i
clar, si es critiquen mútuament vostès que es duen tan bé, jo
l’únic que volia saber és què hi farien i quina partida
destinarien a la colAlaboració amb els consells insulars.

El tema dels fondeigs sí que és important, Sr. Conseller,
independentment del Life Posidònia, perquè el tema, per
exemple, de ses Salines d’Eivissa i Formentera, el tema
sobretot de la regulació dels fondeigs d’Eivissa i de Formentera
és un tema clau respecte de la protecció d’un espai, com és el
de ses Salines. Jo no sé si això ho tenen incorporat dins les
partides de gestió -bé, jo li deman, quan no ho trob ho deman,
i crec que és la meva feina que he de fer avui aquí, vostès són
molts, jo som tota sola o som molts poquets nosaltres per saber
on són aquests doblers.

I ja acab, vostè m’ha dit això de Portocolom, m’agradaria
saber la resta; primer, Portocolom quan es començarà? Si es
començarà aquesta legislatura, abans? I en segon lloc, la resta
de convenis de litoral que eren també bastant doblers si els
començaran o els aprovaran els projectes aquesta legislatura o
si quedarà per a després.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, també cinc minuts.

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

Gràcies, president, no sé si me donarà temps a tot, però bé.

Doblers a pins del 2001 no n’hi tenim cap ja, cap, ja estan
podrits, cap, zero.

Després, convenis de fuites d’aigua. Ho dic perquè quedi
clar, estan podrits, no hi hem posat cap duro, ha de formar part
de la matèria orgànica que hi haurà a l’espai, això m’han dit els
mateixos tècnics que li varen dir a vostè que els havia de llevar
en un any i mig perquè si no perdia valor. Bé, i si no és ver, jo
si els tècnics són beneits no en tenc la culpa, jo tenc els
mateixos i jo crec que els tècnics no són beneits i convendrà
començar a dir això als tècnics perquè jo no ho som tècnic
forestal ni de biodiversitat, som el que som.

Convenis de fuites d’aigua. A veure, no li puc dir d’una
manera més clara, les fuites d’aigua li he dit que van a l’aval de
l’ABAQUA i van a un pla d’obres i serveis distint, amb
convenis distints i una convocatòria distinta que surt cada any
al BOIB i ha tret el consell cada any. ABAQUA, de l’aval, dels
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16 milions d’aval. I el pla d’obres i serveis normal va al
programa 512A, com sempre, a la partida 76100; 512A, partida
76100, molt bé.

Després el tema que me comentava de la colAlaboració amb
el consell insular respecte dels residus. Sra. Rosselló, això és el
conveni que va firmar vostè, del pla director; la partida és la
secció 15, programa 443C, que és Conselleria de Medi
Ambient, gestió de residus, partida 76100, de consells insulars,
2.556.573, és fàcil en aquest cas. Clar, jo és que me pensava
que me demanava una altra cosa, perquè aquest és un tema que
ve donat per un conveni que hem de pagar que vostès saben
que vàrem fer fer l’aval a TIRME, qui té el deute és TIRME,
vaja disbarat, perquè el govern no podia. Haguessin pogut fer
un consorci, però bé, jo no m’hi fic, que és ilAlegal ho tenc clar,
però com que cos amb cos no es piquen en aquell moment
ningú no va dir res, perquè com que havien de sortir del tema
i havia de posar els doblers qualcú, això és aquell famós
conveni que hi havia d’haver el forn d’animals, se’n recorda?

Després els fondeigs. A veure, els fondeigs, fins dia 30 de
setembre de l’any que ve, estan totalment pagat dins el Life
Posidònia, els 6 milions d’euros, els quals, lògicament, com
que ja venen d’exercicis anteriors jo ne les he de tornar
pressupostar. I he dit que quan acabi això, perquè vaig haver de
demanar autorització a l’Estat per fer aquest projecte; aquest
projecte es va enviar a Europa i no es demanar autorització a
qui és el propietari d’aquest terreny o d’aquest espai de la
làmina d’aigua corresponent, que és l’Estat, i amb la ministra
Narbona vaig aconseguir l’autorització per fer això. Sí, sí, és a
dir, l’autorització per posar fondeigs jo donava per fet que
estava feta, però no estava feta, la vàrem haver de solAlicitar, és
increïble això, perquè hi ha zones que són d’aigua interior, en
què no l’he de menester, però a les zones que són d’aigua
exterior sí l’havia de menester.

I després hi ha una altra qüestió aquí, és molt important,
però que enguany hi ha hagut a ses Salines d’Eivissa i
Formentera les tres grans concentracions de fondeigs del Life
Posidònia, les quals són qüestions que venen d’enrera, es
coneix que hi hauria aquests fondeigs. I en total haurem superat
els 7.000 amarraments en aquests fondeigs, és a dir, 7.000
àncores que no s’han tirat en aquests llocs concrets que
necessiten d’aquesta protecció. És a dir que això és important?
Era important ara i era important fa cinc anys, però fa cinc anys
no es va fer i ara s’ha fet, que quedi clar aquest assumpte.

Després, l’altra qüestió que me diu, ah, també estam mirant
com regulam, una cosa que tothom s’hi ha posat, els del PP, els
del pacte, tots durant molts anys i no ho han arreglat, que són
els fondeigs de s’Estany des Peix a Formentera. I si no hi ha res
de nou, tendrem una proposta abans que acabi la legislatura.

Els projectes que me deia vostè de costes. Els projectes de
costes els hi he llegit un a un, però tornaré fer, que són: el
tractament i adequació del camí litoral de Portocolom,
segurament abans que acabi la legislatura estarà a punt de
licitar; perquè clar, això, una vegada que hi ha acord, l’ha
d’aprovar la comissió i a partir d’aquí ha de començar
l’exposició pública i després de l’exposició pública ha de
passar l’avaluació d’impacte ambiental. La primera fase del
jardí botànic des Carnatge sí estarà abans que acabi la

legislatura. El reforçament del talús costaner de Vila hi haurà
almenys el projecte de l’actuació que ha de menester per actuar
i esper que a l’estiu estigui adjudicat. L’adequació de la zona
humida de la Gola estarà començada. La modificació del
vessant de Cala Marçal estarà acabada abans de finals de gener.
L’adequació de la façana marítima de s’Illot-Cala Morlanda
esper que estigui aprovat el projecte, però no licitat.
L’adequació i la zona per a vianants de la franja marítima de
Ca’n Picafort que estigui a punt de començar. El projecte del
camí de platja de Son Moll i Cala Aguait començarà abans del
final de legislatura. Això són els projectes que hi ha havia en el
2006-2007, n’hi ha molts més que van del 2008 al 2009.

I no sé si me deix qualque cosa, però li havia de contestar
al tema del canvi climàtic. Miri, nosaltres no passam res per al
futur, però ningú no sap exactament què passarà i abans que
ningú no sàpiga exactament què passarà aquest govern ha
decidit aprovar un pla director energètic aposta per al gas
natural, el qual redueix el 80% dels 2.100.000 tones que
nosaltres ens passam de contaminació respecte d’un augment
del 15% del tractat de Kyoto. I aquest govern, que ha fet
autovies, que ha fet carreteres, que n’ha fet el consell, que ara
en faran els consells també i alguna serà desdoblament, que
mengen territori exactament igual, ha fet l’aposta per al
transport públic en tema de metro i tren que mai no s’havia fet
en aquesta terra, mai.

L’esquerra, que solen ser uns grans partits que dominen els
símbols, aqueixa vegada el símbol de metro no l’han tengut, i
qui comença una..., sí..., i el PSM el volia, la passada
legislatura, tenim els papers, eh?, tenim els papers, varen deixar
qualque paper per la Vicepresidència, el tenim. No es posin
nerviosos; a més, és un poc per fer-ho un poquet més distès,
així de clar.

(Remor de veus)

La primera línia de metro l’ha posada en marxa aquest
govern, i supòs que a Madrid i a Barcelona, abans d’haver-hi
set línies de metro o deu primer n’hi va haver una, i després
d’una va venir la dues. Però la gran aposta en transport públic
l’ha feta aquest govern, energia i transport públic.

Molt bé. És a dir, no esperam, no esperam, hem decidit que
l’energia de cara al futur en aquesta terra sigui energia molt
més neta que la que tenim, i hem decidit fer una aposta pel
transport públic molt més forta que la que s’havia fet mai, i
hem decidit que quan s’estan fent els hospitals, quan s’estan
fent els habitatges de l’IBAVI, quan s’estan fent els centres de
dia i quan s’estan fent les residències s’hi fiquin components
d’estalvi energètic que mai no s’havia plantejat, i es fa feina
d’una manera transversal.

Però, a part d’això, hem decidit governar de cara amb els
científics, i els ho hem dit als científics. L’altre dia va venir
aquí el cap del tema de meteorologia de la Universitat de
Barcelona que està a TV3; ve un senyor fa un mes i diu: “El
problema que aquí tendrem és que l’aigua pujarà 80
centímetres a la mar”; l’altre dia ve aquest senyor de TV3, que
és un catedràtic -em pens- de Barcelona, i diu: “El problema
que tendrà Balears no serà que pujarà la mar, el problema que
tendrà Balears és que sàpiga gestionar els recursos hídrics,
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aigua”. Jo supòs que els problemes que tendrem serà l’aigua,
que pot pujar la mar i molts d’altres, però..., i serem un poc més
vells, com diu el Sr. Crespí. Però, clar, quina és la forma de no
equivocar-te? No posar això en mans dels polítics, no posar
això en mans dels polítics, i aquí està la nova dimensió, posar
això en mans dels científics. I quins són els científics d’aquesta
terra?, el departament de física de la Universitat de les Illes
Balears, i posant a aquesta gent tots els doblers i tots els
elements i equipaments que necessiten per poder fer una
predicció, aquests pròxims set, vuit anys que vénen, que pugui
determinar exactament què passarà, que no ho sap ningú. 

Però no hem esperat aquesta predicció. Allò del gas, allò
del transport públic és una aposta que potser vostès trobaran
insuficient. Molt bé, només els he de dir una cosa, puc estar
d’acord amb vostès, però ho han d’entendre, és bastant més
grossa que la seva aposta.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. L’inform que ha consumit quasi el
doble del temps, però...; amb la generositat d’aquesta
presidència del que es tracta és que contesti les preguntes dels
consellers.

La Sra. Vadell té la paraula pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista per 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Volia donar les gràcies al Sr.
Conseller per la seva presència i també saludar els alts càrrecs
que l’acompanyen.

Bé, procuraré a la meva intervenció no repetir massa i que
el conseller no s’hagi de repetir, perquè la veritat és que
arribam en aquests debats a tornar anar sobre els mateixos
temes una vegada i una altra i crec que hem d’anar una miqueta
a allò pràctic.

Jo també per llevar un poc de ferro a l’assumpte li diré, Sr.
Font, que si de tant en tant el Govern fes més cas al PSM es
podrien penjar més medalles, perquè la veritat és que l’únic
partit que duia en el seu programa electoral el metro a la
Universitat era el PSM, i en el Pla director sectorial de
transport ferroviari és una proposta del PSM aprovada en
comissió en aquest parlament i el Govern ha tengut el detall de
publicar-ho fotocopiat damunt del Pla director de transports, la
qual cosa m’alegra i guardaré com un record entranyable aquest
pla director de transport i el posaré dins una vasa.

Acabada ja aquesta anècdota començaré a fer uns
comentaris sobre el que he vist amb una primera ullada sobre
aquest pressupost. Jo crec, Sr. Conseller, que aquest pressupost
no satisfà cap expectativa, ni tan sols la seva. Vostè ha
demostrat durant aquests quasi quatre anys que és un home
feiner; això ja ho sabíem, però ha fet molta feina, n’ha feta fer
molta als seus alts càrrecs; no només ha fet feina en gestió sinó
també en normativa, i cada any, quan ens presenta els
pressuposts ja hem de recordar els de l’any passat, que el Sr.

Crespí ja li va dir que no pujava ni l’IPC, i enguany no cobreix
les expectatives que a tots ens agradarien, i ja dic que crec que
ni tan sols les seves.

Aquest pressupost en línies generals crec que no té massa
comentaris a fer, perquè presenta unes partides als diferents
programes, que uns pugen, els altres baixen en relació als anys
passats, i cada any hi ha una oscilAlació que uns anys uns pugen
i els altres baixen. En aquest pressupost puja sanejament, puja
qualitat ambiental, una miqueta, les xifres no són gens
espectaculars, però hi ha aquesta mica d’oscilAlació; puja una
miqueta gestió de residus, puja un poquet el canvi climàtica, la
Direcció General de Medi Ambient també puja un poquet, i el
que puja més és la gestió d’espais naturals en xifres rodones. La
gestió de caça també puja una mica... I davallen espais de
rellevància ambiental, la Xarxa Natura 2000, domini públic
hidràulic, ordenació del litoral, conservació del medi natural,
planificació forestal, proveïment d’aigües, etc. O sigui, que més
o manco ens movem dins els mateixos paràmetres, i comentaris
a fer, grans comentaris, crec que no n’hi ha, perquè segueixen
una línia continuïsta.

Li he de dir que una cosa que és positiva d’aquests
pressuposts és que la filosofia de la seva conselleria,
contràriament a la d’Obres Públiques, que hem comentat avui
matí, no és començar i tancar un pressupost, un període
legislatiu, sinó que la política és de continuïtat; són projectes i
programes a llarg termini, la qual cosa fa que sigui coherent
amb la funció d’aquesta conselleria, perquè la protecció del
medi ambient no és una cosa puntual, sinó que és una cosa que
ha de tenir una continuïtat en el temps.

Feta aquesta primera valoració dels pressuposts m’agradaria
comentar algunes coses i fer-li una sèrie de preguntes que
intentaré no repetir, com he dit abans, i algunes sí que no em
quedarà més remei perquè possiblement no hagi captat amb la
concreció que voldria. Sí que vostè ha fet referències molt
superficials sobre algunes coses, però començant ja pel primer
programa, el 441A, de proveïment d’aigües, que baixa una
mica en referència a l’any passat, m’agradaria saber les
inversions concretes que es faran, perquè hi ha una
transferència del capítol 7 que baixa una mica, l’any passat hi
havia 16 milions i ara n’hi ha 12, en números rodons, que es
traspassen a l’Agència Balear de l’Aigua, són transferències de
capital; a veure quines inversions es faran.

Després veim que pugen les transferències del capítol 4;
supòs que seran per a personal, m’imagín. I una pregunta que
li volia fer és que torni repetir -ja sé que ho ha dit, però
m’agradaria que hi insistís un moment- és quines actuacions
pensen fer i quines propostes pensen fer a la població per
conscienciar de l’estalvi d’aigua. I una altra que també ha
passat una miqueta superficialment és quines actuacions
concretes pensen fer per disminuir el nivell de contaminació
dels pous i quin pressupost s’hi destinarà.

Passant a sanejament, a sanejament i depuració, puja,
aquesta sí que puja, i també m’agradaria saber..., això ja ho ha
dit, per tant m’estalviaré la pregunta i també li estalviaré la
resposta sobre les transferències, quina destinació tendran. Però
sí que m’he apuntat una cosa que vostè també ha passat molt
superficialment, i aquesta era una pregunta que tenia per fer-li.
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En el pressupost de l’any passat, a la Llei d’acompanyament del
pressupost, hi havia un article que deia que a partir del 2006
s’havia de cobrar per la utilització d’aigua depurada en els
camps de golf; això vostè ja ho ha dit, però no ha concretat què
és el que s’ha recaptat, quins convenis s’han fet amb quins
ajuntaments, i en definitiva quins beneficis s’han tret d’aquest
article de la Llei d’acompanyament de l’any passat.

Després de l’administració i els plans mediambientals res a
dir, més o manco és com l’any passat. De la qualitat ambiental
vostè ja n’ha parlat, sobre les ajudes que es donaran per
desenvolupar agendes locals 21. M’ha paregut sentit que es
convocaven convocatòries d’ajudes; per tant era una pregunta
que li havia de fer que no només és per a la redacció de
projectes sinó per a coses concretes; si em podia explicar,
maldament l’ordre estigui feta, per quins conceptes s’ajudarà
als ajuntaments, també li ho agrairia.

Un altre programa, el de gestió de residus, pràcticament el
75% se’n va als consells, vull dir que el 75% se’n va als
convenis amb els consells, però també tenc una pregunta que
vostè n’ha parlat però no m’ha quedat clar i és una pregunta
molt concreta; vostè ha parlat de la recollida domiciliària
d’electrodomèstics, ha dit que no pagarien ni els ciutadans ni
els ajuntaments, a veure qui pagarà, qui assumirà el cost
d’aquesta recollida.

Després un altre tema, seguiment i vigilància del canvi
climàtic, quina quantitat s’invertirà i quins programes es faran
de conscienciació de cara als ciutadans per intentar reduir els
gasos efecte hivernacle; i a veure també si hi ha paràmetres que
ja s’hagin pogut amidar sobre les diferències que hi ha entre
principi d’any i final d’any en l’emissió de gasos, a veure si
s’han fet aquests estudis o si hi ha dades, ja. L’Oficina del
Canvi Climàtic va començar a partir l’any passat, ja el 2005,
crec, i a veure si en un any hi ha dades concretes sobre la
variació dels primers mesuraments als d’ara, sobretot perquè
ara ja hi ha més autopistes que funcionen; a veure si hi ha hagut
variació.

Veig que el 443L, espais de rellevància ambiental,
disminueix una mica, minven les inversions. Jo no sé si ho he
captat o si ho he interpretat bé, però hi ha una sèrie de
disminucions de partides que possiblement es trobin a
l’empresa pública que s’ha creat nova. Per tant hi ha un
transvasament. Era un dubte dels que tenia, però veig que sí,
que les partides que disminueixen a una sèrie de programes
passen a augmentar l’empresa pública aquesta.

Bé, després hi ha una pujada que és bastant significativa a
la direcció i serveis generals de Medi Ambient, que és el
programa 511A. Puja el capítol 6, inversions; m’agradaria
saber en què invertiran, a veure si és en projectes..., no ho sé,
de millora dels sistemes informàtics de la conselleria o..., no ho
sé, perquè així mateix hi ha una pujada de 400 milions,
aproximadament, i és important aquesta pujada i m’agradaria
saber en què s’invertiran, i són de capítol 6.

A l’ordenació de litoral hi ha un objectiu de la conselleria
que és determinació de valors de qualitat de les platges i aigües
de bany, programes de neteja. On es pensa actuar? Vostè sap
que fa uns anys que duc una mica l’obsessió de Portocristo, a

veure si s’ha fet res en aquest sentit i a veure si pensen actuar
en aquest indret. Si es pensa actuar a llocs concrets i quin
pressupost s’hi destinarà.

Veig que a la planificació forestal, al programa 533B, s’ha
de redactar un pla forestal i s’han de signar uns convenis
ambientals en els monts declarats d’utilitat pública. Jo crec que
això és una novetat i correspon a un..., vaja, nosaltres hem anat
esmenant, presentant esmenes aquests darrers anys per aquest
concepte; per tant ens alegram que finalment hi sigui. Veu, Sr.
Conseller, com ha de fer cas al PSM, de tant en tant?; després
té les nostres felicitacions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vadell, ha sobrepassat el seu temps. Vagi acabant.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, ja; perdoni, però la veritat és que són molts de projectes,
molts de programes, i no ens podem...

Jo sí que li voldria fer una observació, perquè no tenim
temps per fer-li totes les preguntes que li volíem fer. Una
pregunta: a la gestió sostenible de la caça, per a vedats socials
veig que passa una partida a l’IBANAT de 72.000 euros, i jo
no sé si aquí hi ha una duplicitat de competències, i
m’agradaria que m’ho aclarís, perquè veim que hi ha vedats
socials per dos llocs; a veure si es trepitgen les competències,
o si es dupliquen, o a veure si hi ha una delimitació de funcions
d’un lloc i de l’altre.

I pel que fa a les altres empreses públiques, Sr. Conseller,
em sap greu haver d’utilitzar més temps perquè el president ja
m’ha advertit i, si de cas, ja li faria més preguntes en el segon
torn d’intervenció. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Conseller, per contestar
també té 10 minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré que la ideologia que vostè
ha començat quedi per al final, per al final de la següent
intervenció, però allò que és evident és que sempre quedarà el
dubte que si un dia haguessin governat el PP i el PSM què
hagués passat, però aqueixa no (...) de nosaltres sinó de vostès.
Així de clar.

Respecte a..., jo li vull agrair molt les seves paraules que ha
dit avui aquí que allò que més puja són espais naturals. Sense
cap dubte és la gran història d’aquests pressuposts. És  creure
o no creure en els espais naturals i vostè mateixa ho ha dit, amb
la qual cosa és impagable el favor que m’ha fet en aquest sentit.
I també és impagable el favor que em parla de política de
continuïtat. Sens cap dubte; si li puc explicar després la
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continuïtat a la segona intervenció, la hi explic. Intentaré
contestar les preguntes que, si no, no em bastarà el temps.

Estimacions..., quines actuacions pensam fer en tema
d’estalvi d’aigua? Les que estam fent, les que estam fent. Clar,
la castanya és tan forta que potser i tot que no ens haguem
adonat; és a dir, el conveni de fuites d’aigua; aquí s’havia parlat
durant 20 anys -tots, els partits polítics tots, el PP el primer- de
fer polítiques de gestió de la demanda de l’aigua, “hay que
hacer gestión de la demanda del agua”, això són titulars que
queden de cine, “hay que ser sostenibles cuando se actúa”. Sí,
però..., i...? És a dir, per primera vegada quatre convenis amb
els quatre consells on cada ajuntament es demostrarà qui té
voluntat o no de reparar les fuites d’aigua. Gestió de la
demanda de l’aigua, 5.500.000 posats pel Govern a un total de
7 milions, 1,5 milions més, posats pels consells i els
ajuntaments, però 5.500.000 pel Govern. La veritat és que
m’hagués agradat que la voluntat dels consells i dels
ajuntaments hagués estat, sobretot la dels consells, hagués estat
igual que la del Govern, i no ho ha estat, han posat un 25% del
que nosaltres hem posat.

Segona qüestió de gestió de la demanda de l’aigua. Per
decret, directament al butlletí, fontaneria de baix consum. En
fontaneria de baix consum estalviam prop d’un 35% d’aigua,
automàtic; qualsevol casa, comerç, indústria, equipament que
hagi de menester una aixeta, un vàter o una dutxa fontaneria de
baix consum. Això ara ja ningú no pot donar cap obra..., és tal
castanya, aquesta... Cap ajuntament no pot donar llicència
d’obra que el projecte no dugui la fontaneria de baix consum.
O l’altra és que qualsevol habitatge plurifamiliar ha de
menester comptador individual, per decret. Més no puc fer, 365
dies per 4 són 1.000 i busques; no, és que no podem fer més. És
a dir, el que hem dit durant 20 anys, i segurament és la
formació municipal que m’ha duit a això, ha estat..., estic
cansat d’escoltar, estava avorrit d’aqueixa història. Paf!, tres
actuacions contundents. I després un mèrit que tenen tots els
ajuntaments de Balears o almenys el 95%, que els ajuntaments
fa anys que tenen tarifes progressives. Allò que estava
demanant la ministra, avui matí li deia al secretari d’Estat “ya
te gustaría tener -li he dit- tú, de los 40 millones de ciudadanos
el 95% que tuviera tarifas progresivas”, i ell ha dit davant tots
els mitjans de comunicació: “Es que la gestión del agua en
Baleares es ejemplar”. Tampoc no és pagat el que ha dit el Sr.
Serrano avui matí, tampoc no és pagat. Que podem millorar? ...
No, clar, això t’infla, ves si t’infla, com un paó, com un paó,
t’infla, després de les castanyes que el Sr. Boned em va donar
ahir, en el bon sentit, t’inflen, coses d’aqueixes, lògicament,
perquè tots som humans.

El tema de la contaminació de pous nosaltres la feina que
feim amb l’Institut Geològic Miner i la Direcció General de
Recursos Hídrics és un control exhaustiu, i tenim en marxa
dues o tres descontaminacions a llocs concrets que vostès
coneixen, com Santa Gertrudis, Eivissa capital..., és a dir, coses
que vàrem trobar i hem anat arreglant. Allò que sí podem
constatar, així com va passant el temps, és que hi ha tota una
sèrie d’indicadors que baixen, i aquí s’ha d’agrair en aquest cas
als pagesos, que la forma de tractar la pagesia la terra els
darrers 15 anys ha canviat molt, adobs i tot, amb la qual cosa
els nitrats, que van baixant poc a poc, comencen a donar el
resultat que estan minvant. Això no lleva que no hagis d’actuar

en tema d’aigua, amb la qual cosa per a descontaminació de
pous en concret nosaltres estam fent allò de Santa Gertrudis i
altres cosetes d’aquesta, però no feim més que normativa nova
que, a l’hora de fer pous, s’hagin de formigonar perquè no hi
pugui haver filtracions de l’aqüífer superior a l’aqüífer inferior,
i després revisam aquests pous amb una màquina que ara
compram amb aquest pressupost, que això no s’ha fet mai, és
l’única comunitat de tot l’Estat espanyol. Quan acabi el pou
haurà de menester final d’obra; quan tengui el final d’obra
aniràs allà amb aquesta màquina, que té una espècie de
televisor, una sonda amb càmera, i veurà si realment està
d’aquesta manera. Jo crec que millor contribució és difícil de
fer; tant de bo, amb els milers de pous que tenim, tots els
tenguéssim d’aquesta manera.

El tema dels camps de golf. El tema dels camps de golf la
Llei d’acompanyament de l’any passat duia el mandat
d’organitzar això. Hem fet el decret i estam a punt d’enviar-lo
al Consell Consultiu, em pens, falta poc ja per al Consell
Consultiu. Està a punt d’enviar-se al Consell Consultiu, i tots
els camps de golf que emprin aigua depurada del Govern..., per
exemple, a l’Ajuntament de Palma, a l’Ajuntament de Calvià i
a l’Ajuntament d’Alcúdia l’aigua depurada és de les seves
depuradores, maldament nosaltres paguem el manteniment del
cànon o el que sigui; aquí l’ajuntament podrà fer l’acord.
Nosaltres podrem fer els dels camps de golf que beuen l’aigua
nostra, i està pactat 0,12 euros per metre cúbic si l’aigua ja
arriba amb tractament terciari inclòs, o 0,03, que és un duro el
metre cúbic, si l’aigua és sense cap tipus de tractament terciari,
un secundari normal, que en molts de casos és el que hi ha a
segons quins llocs, però a segons quins llocs ja els arriba aigua
amb un terciari, i segons la qualitat, i això també tendrà a veure
amb la qualitat, un decret de qualitat de vessament que està fent
el Ministeri de Medi Ambient, podrà estar pagant, d’aquest
0,12, potser està pagant 0,6, 0,4, segons el nivell d’això. I això
ho pagaran a partir d’aquest any que entram.

Després Agenda Local 21. Agenda Local 21 hi ha dues
línies; una línia que és per a diagnòstic, que és aqueixa de
3.000 o 4.000 euros, 5.000, per a això; hi havia només aquesta
línia d’ajuda, i ara enguany és el tercer any que, clar, els
ajuntaments complien l’Agenda Local 21 fent el diagnòstic,
fent els plans d’acció, i tenien tota una sèrie d’obres que havien
acordat amb el fòrum a fer però, clar, l’única forma de finançar
que tenien eren els doblers de la seva butxaca, dels
ajuntaments, o ficar-ho dins el Pla d’obres i serveis del consell,
que n’hi ha que hi fiquen coses d’aquestes. Nosaltres el que
hem fet ha estat obrir una línia, enguany és el tercer any, va
començar amb 275.000 euros i ara està a 350.000..., bé,
450.000 és amb l’ajuda que donam a part, és a dir, per
subvencionar projectes. Quins projectes?, només poden
presentar projectes que el pla d’acció d’aquest municipi que ha
acabat el seu procés de l’agenda local va aprovar dins el fòrum,
i l’any passat ja hem repartit els 350.000 euros.

Els RAEE, qui paga? A vegades pens que he de deixar la
política i m’he de fer formador de polítics. Ja sé que això no ho
he de dir però parl tot sol, qualque vegada. Qui paga els
RAEE?; el sistema integrat de gestió qui el paga? Jo; quan
compr una rentadora em cobren 18 euros, m’explic?
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Canvi climàtic, com farem aquesta conscienciació? Estam
fent la conscienciació des de distintes línies. Hem fet ja
distintes accions. Se sap..., és a dir, el primer objectiu que
tenim en canvi climàtic és que la gent no posi en dubte que el
canvi climàtic pot succeir, i jo del que estic més content és que
acaba la legislatura i tothom comença a estar convençut que pot
passar el canvi climàtic. No, no, però només aquest fet, a part
dels científics, el seu rotlle que tenen, que un diu que ens
congelarem i l’altre que ens ofegarem de calor, uns diuen que
pujarà la mar i els altres que no pujarà la mar, pas, no ho sé, no
ho pos en dubte, jo crec que hem d’estar preparats per una cosa
i per l’altra, per si de cas; com deia aquell, hombre precavido
vale por dos. Molt bé, davant d’això nosaltres començam
campanyes de sensibilització a través de GESA; GESA en el
seu rebut segurament del mes de desembre o gener, a part
d’arribar-te el rebut, que aqueixa factura la sol mirar, la
d’electricitat, eh?, també arribarà la informació de tota una
sèrie de bones pràctiques a fer per gastar menys, que duu a
aquestes baixades. Hem tancat un acord amb Eroski Center
SYP perquè també a partir de Nadal o alguna cosa així, quan tu
pagues el teu tiquet de compra també t’entreguen tota una sèrie
de mesures que tu pots fer per estalviar en tema d’emissions de
CO2. 

A part d’això hem presentat fa molts pocs dies la guia de
bones pràctiques, que en aquest moment s’està repartint a tots
els ajuntaments. I, a la vegada, presentam una campanya de
ràdio i televisió dins aquest Nadal en tema de menys consum
d’energia en general, tant aigua, com electricitat, tot. I després
hi ha un document que s’està elaborant en coordinació amb la
Conselleria d’Educació, l’està liderant la directora general de
Canvi Climàtic, que és un llibre, un book didàctic del que és el
canvi climàtic, per impartir a les escoles. Després tot el que són
ecoescoles; el que es prima més són tots els projectes d’aquests
45.000 alumnes que van destinats a temes de canvi climàtic.
Això ho fa la Direcció General de Canvi Climàtic dins la
Direcció General d’Educació Ambiental.

És que jo l’únic que deman -que es pot fer molt més, no ho
neg; jo no puc més, jo els ho garantesc-, jo l’únic que deman és
que es miri el que hi ha, que es pot tocar, es pot mesurar, i el
que han fet els governs anteriors començant pel Partit Popular
l’any 83 fins al darrer. Que es pot fer més? No ho neg, però jo
no els parl de propostes de futur, eh?, els parl de coses
concretes.

Després em parlava de..., ah, de les emissions. Jo li puc dir
que en aquest moment el que està en vigor, el que s’ha de
complir, que és el Pla d’assignacions d’emissions de CO2, d’un
tipus d’indústries que són les que estan dins el Pla
d’assignacions nacional i que en du el control l’Estat, nosaltres
tenim una sèrie d’indústries que en total tenien assignades
5.481.000 tones de CO2 a l’atmosfera durant tot l’any, hi ha
GESA amb totes les seves centrals, TIRME, la cimentera de
Lloseta, també hi ha una sèrie de teuleres, ... Dins el primer any
d’aquest pla d’assignacions podíem admetre 5 milions ...,
mentida, perdó, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla estan
exemptes de compliment, no importava complir, però vàrem
quedar amb totes les empreses que havíem de fer l’esforç
d’estar dins la mitjana de l’Estat espanyol, en lloc de 5.481.000
tones, n’han emès 5.530, hem tengut una desviació del 0,91%,
el desviament de l’estat ha estat el 5,97%, sense haver de

complir només tenim un desviament del 0,91. La mitjana ha
estat del 5,97. Per exemple, Andalusia s’ha excedit d’un 1,74,
Catalunya d’un 3,97, Astúries d’un 4,47, Canàries d’un 7,15, el
nostre referent era saber si érem capaços de ser com Canàries,
perquè Canàries tampoc no té gasoducte en aquest moment, i
nosaltres tenim el 0,91 i ells el 7,47, en canvi altres comunitats,
com que tenen molta indústria de salt d’aigua, han pogut tenir
reduccions importants, com La Rioja que ha reduït el 39, menys
39, però clar, tot d’una que arribi el gasoducte aquí, la castanya
cap avall nostra és molt llarga.

Em diuen que he de tallar. Ordenació del litoral, en principi
anam a controlar els abocaments, fer un catàleg d’abocaments
i d’emissaris, que no se n’ha fet cap mai, no dels públics, sinó
de tots, i després tirar endavant.

Amb el Pla forestal, una altra coincidència meravellosa que
tenim.

I a la caça que hi ha vist una doble partida és perquè una és
per als vedats socials, i l’altra per als centres cinegètics.

Una pregunta que m’ha fet, crec que l’havia contestada
abans, que era la que feia referència a la davallada del
programa 441, que és el tema que li he dit de recursos hídrics,
que estava a 22.100.000 abans, i ara està a 19, és el tema de la
dessaladora d’Eivissa.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vagi acabant perquè ja ens hem passat molt.

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

Sí, m’he passat, sí, acab. Ha vist una pujada de 180.000
euros, que és per la Fira ecològica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara, té la paraula per part de ...
Perdó, perdó, la Sra. Vadell en torn de rèplica.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, ja estan més o menys
aclarits els dubtes que tenia. Simplement li volia fer un
comentari sobre la nova empresa Espai de Natura Balear, és
una empresa nova, per tant, no la podem valorar, no té punt de
comparació perquè no hi ha un referent anterior, ja que és de
nova creació, però m’ha cridat l’atenció una cosa, i vostè i jo
hem coincidit en una sèrie de coses, avui li he tirat un parell de
floretes, la qual cosa no em sap gens de greu, però també em
permetrà que ara no n’hi tiri. Amb el tema d’aquesta empresa,
jo crec que és un tribut per a la pau, aquesta empresa s’ha fet
per ..., vostè va començar la legislatura fent una sèrie
d’actuacions molt criticades, tant pel nostre grup com per altres
grups, com era la reducció d’espais naturals, els ha tornat
volgut restituir i ha volgut tornar a fer noves figures de
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protecció amb el consens dels propietaris, jo crec que aquesta
empresa és el tribut que vostè ha de pagar a aquesta protecció.
Li diré per què.

Aquesta empresa nova, m’he entretengut a fer comptes, del
pressupost total d’aquesta empresa nova un 41% se’n va a
personal, que és molt, crec jo, un 29% se’n va a subvencions a
propietaris de terrenys, que, per cert, vostè ha dit que era una
convocatòria de subvencions, no es farà cap conveni directe?
També, això no ho ha dit, m’agradaria que m’ho explicàs
després, i el 28 restant, a inversions, són 1.609.707 euros dels
quals 600.000 aniran a compra de terrenys i els altres,
1.009.707 euros, a gestió i manteniment d’espais naturals
protegits, però d’aquest milió, 485 tornaran a personal, per tant
crec que li queden pocs recursos per poder fer una bona gestió.
O sigui que aquesta empresa és el que li ha servit a vostè per
poder declarar els espais naturals sense els moviments de
personal que vostès mateixos varen (...) la passada legislatura.
Desitj i esper que la gestió i l’activitat d’aquesta empresa siguin
profitoses en benefici dels espais naturals de les Illes Balears i
que la superfície d’espais protegits vagi creixent en funció de
la natura i de les característiques naturals dels terrenys i no en
funció de qui sigui el propietari.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Conseller, quan vulgui, té
la paraula.

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

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. La veritat,
li vull dir una cosa, Sra. Vadell, vostè lògicament pot pensar
això, però a nosaltres no ens ha passat pel cap en cap moment
això que acaba de dir vostè, i li explicaré per què.

El personal que passa a l’empresa de Natura Balear és el
personal que està a l’IBANAT que estava assignat a Parcs, més
els funcionaris de Biodiversitat que feien gestió d’espais
naturals. I l’embull que hi havia, perquè te n’anaves al Parc de
l’Albufera, i allà trobaves una brigada d’IBANAT destinada al
manteniment del parc, els tècnics de la direcció del parc, que
eren funcionaris de Biodiversitat, i els educadors ambientals
que tenien cura de les arribades, que eren d’Educació
Ambiental i Caça; i cadascun, quan li demanaves alguna cosa,
jo no depenc de tu, jo depenc d’aquell, i jo depenc d’aquell
altre, i jo d’aquell altre, vostè creu que jo puc tancar un acord
d’aquesta envergadura sense problemes laborals on passen 87
o 83 persones a l’IBANAT, Espai de Natura Balear, sense un
acord sindical i que la gent no està conforme com està? No, no
s’ho pensi, això ho pot pensar, però no té res a veure, res a
veure. I no tan sols això, passa la gent que hi havia i que estava
en aquesta història, i una cosa que ha de tenir clara: aquest
pressupost no inclou el pressupost de nous espais que es
declarin encara, aquest pressupost nostre, no digui que no se’n
declararà cap, que perdrà el torró de Nadal, jo esper que per a
Nadal en tenguem algun i, si no és per a Nadal que sigui per als

Reis i, si no és per als Reis que sigui per a Carnaval, però que
sigui creïble, no de disfressa. El tema és aquest, el que passa és
que és mal de creure. Res de tribut de la pau ni res d’això.

Tot aquest personal abans estava dispers a distintes
direccions i a distintes empreses públiques, i ara passa a estar
al mateix lloc. I la prevenció i extinció d’incendis la fa
IBANAT, i gestió d’espais naturals ho fa Espai de Natura
Balear. Si a un moment donat hem de colAlaborar, colAlaboram,
com colAlabora IBANAT amb Recursos Hídrics o amb Qualitat
Ambiental o amb una altra conselleria. 

Però em permetrà, ja que m’he administrat bé, sí, em
permetrà que li pugui intentar ... Vostè em deia que aquests
pressuposts no satisfan la nostra expectativa, no, la superen, la
superen, la superen, 150 milions d’inversió en depuració, 38
milions d’inversió en torrents, que ni de la legislatura del 91 al
99 el PP no els va fer, parlam que passam, vostè ha dit que
vàrem desclassificar, sí, de 30.000 hectàrees a 94.000, en
conservació d’espècies un centre que no n’havíem tengut mai
cap, és a dir, una labor legislativa brutal, brutal, amb un
consens altíssim, LECO, Llei de caça, Llei d’avaluació
d’impacte ambiental, i intentarem treure la Llei del renou, si és
possible. Però, sobretot, parlam de quatre lleis amb una
incidència brutal, la Llei d’avaluació d’impacte ambiental
pionera del món, del món, la Sra. Rosselló bufa, però és així,
l’Estat espanyol, per exemple, no avalua l’avaluació d’impacte
ambiental dels hospitals ni de les escoles, per exemple, ni té el
perquè, aquí els passam i hem de creure en l’autoestima dels
ciutadans de les Illes Balears i podem ser reivindicatius, però
a mi el que és negatiu no em farà perdre la felicitat, mai, jo no
som pessimista, som optimista, i li vull dir més.

En prevenció forestal, la feina que s’ha fet s’ha multiplicat
de 2,3 milions a 6,8. En temes de tallafocs, dins aquesta
previsió, li he donat les xifres a la primera exposició, o quan li
he parlat de la repoblació, repoblam més de superfície arbrada
que la que s’ha cremat cada any; o el tema de la xarxa per dur
aigua a tota l’illa d’Eivissa, o la Mola a Menorca, o la
dessaladora de Ciutadella, o la interconnexió nord-sud a
Mallorca, obrint una artèria cap a Manacor i una cap a
Porreres, no tan sols no ens satisfà, sinó que ens supera, mai no
trobarà en temes mediambientals ni una feina del 5% del que
s’ha fet, en coses que afecten els ajuntaments, és a dir, a la
Mola, d’aquí 7 mesos, un home o una dona, un nin o una nina,
que mai no ha obert el grifó, o que quan obria el grifó era
perquè el camió cisterna havia dut aigua a l’aljub, ho podrà fer
sense haver de cridar el camió, o quan anava al bany, si era
molt conscient mediambientalment, sabia que anava a una fossa
sèptica i a un pou negre, i no, ara anirà a una depuradora. O un
conveni de litoral que dóna per arreglar coses i hi hem arribat
amb consens, on hi havia crispació; plataformes contra,
plataformes a favor, hem posat la gent d’acord, hem signat,
hem tirat endavant ... Això no és que ens satisfaci, és que jo no
me’n puc avenir, i li ho dic sincerament. O digui’m vostè un pla
de neteja de litoral amb tot el que ha estat el tema del Pla de
qualitat de les aigües de bany, amb més de 600 tones de brutor
agafades en tres anys, lloat per tothom, per tothom o ...-encara
veig que em queden trenta segons-, o tot el que sigui el projecte
aquest que vostè em deia de Life Posidònia que s’ha pogut dur
endavant quan estava ferit de mort. Ho dic perquè, clar, no
satisfà l’expectativa, ha dit, és molt dur encara que sigui molt
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senzill, eh?, l’expectativa no tan sols la satisfà, sinó que la
supera, i sobretot hi ha hagut un compromís del president
Jaume Matas, pressupostari amb aquesta conselleria. Sanitat,
Educació, Obres Públiques i a 20 milions d’euros Medi
Ambient, eh? Sanitat, Educació, Obres Públiques i a 20 milions
d’euros Medi Ambient, cerquin aquest rànquing abans i contin-
m’ho, si poden.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Andreu Crespí, per deu
minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. Conseller. Bones tardes, jo crec que avui vostè
deu estar content i supòs que tal vegada hi està pel mateix
motiu que jo, ja que ha fet una intervenció important sobre el
canvi climàtic, jo crec que avui els ciutadans que més
contamina del món, han pres una decisió que els costa molt més
rectificar el Protocol de Kyoto que ho feien fins ara, i, per tant,
això ens beneficia a tots, perquè nosaltres som molt poquets i
encara que contaminem molt, això afecta poc, ells són molts i
contaminen moltíssim. Per tant, ens trobam una mica més a
prop d’això. No sé si vostè se’n congratula, però crec que sí,
que ha de ser així, perquè tot home progressista s’ha de
congratular d’aquestes coses.

Bé, avui venim a escolar el Govern, que compareix a petició
del Govern, per acabar l’explicació del pressupost que començà
amb el lliurament d’aquest artefacte, en el qual la Conselleria
d’Hisenda i Innovació ens ha introduït les seves xifres. Jo a
vostè el voldria advertir i que fes una queixa formal al
conseller, perquè mentre vols imprimir una empresa pública
qualsevol, surt això, i quan vols imprimir la seva, surt això, per
tant jo li diria al conseller que per què no hi posa les empreses
públiques de Medi Ambient aquí dins, també, i ens queden
buides. També el voldria advertir que hi ha algun error de
sumes que no quadren segons facis les inversions per un cantó
o per un altre. Jo som una persona caparruda i m’agrada sumar
i restar en vertical i en horitzontal, i, per exemple, ni diré una,
perquè després m’he cansat i no n’he volgut cercar més, però,
per exemple, en el programa 443A, on hi ha aportacions de la
Secretaria General de Medi Ambient i de la Direcció General
de Biodiversitat, aquí hi ha un error, per un costat surt una
quantitat i per un altre, en surt una altra, és a dir, si ho fan
d’una manera surt una quantitat i si ho fan d’una altra manera,
en surt una altra. M’imagín que hi ha altres errors perquè quan
sumes les inversions territorialitzades en horitzontal surt una
quantitat i en vertical en surt una altra, i algun error hi deu
haver dins aquesta nova tecnologia que encara no està al final
depurada, però un ho ha volgut utilitzar, i això té els seus riscs.

Bé, en qualsevol cas, aquesta és una compareixença que fa
vostè per explicar-nos més el pressupost i, per tant, jo no em
dedicaré avui a fer crítiques a aquests pressupost, per això
tendrem el debat i, a més, crec que la crítica amb fonament,
profunda, s’ha de fer quan el culpable acaba de justificar-se, no
el podem jutjar abans que acabi de defensar-se, en tot cas,

davant el tribunal que, en aquest cas, som nosaltres pobrets. Per
això he demanat deu minuts, perquè volia tenir les preguntes
que li faré, les volia tenir ben escrites, perquè, si vostè no és
capaç de precisar-ho suficientment, jo li entregaré el paper
perquè m’ho faci arribar correctament, per això he demanat
aquests deu minuts i ara puc ... Supòs que tothom diu, “ah!, era
aquest doi”, es devien pensar una altra malifeta o que ja
m’havia d’injectar alguna cosa per intentar sobreviure. Res de
tot això, res de tot això.

Miri, li faré una dotzeneta de preguntes, que és una cosa
com a molt mallorquina, dotze, ni una més ni una menys.

Primera. Quin pressupost destina la conselleria a
incrementar la depuració terciària i a quins llocs l’aplica?

Segona. Té prevista alguna partida pressupostària per actuar
en aquells municipis que no disposen de separació de recollida
de pluvials, de la qual vostè ha responsabilitzat a molts de
problemes de les depuradores, és a dir, que de qualque manera
també la conselleria se n’hauria de beneficiar de tot això, per
tant, com que és necessari posar un poc d’esca perquè la gent
piqui, jo crec que vostè hauria de promoure, així com diu que
a algun lloc ho fa, destinar unes partides a conscienciar els
ajuntaments que és molt bo el fet d’aquesta separació de
pluvials, n’hi ha que en tenen a una part i no en tenen a una
altra, etc. Aquest també seria un signe de modernitat.

Quina destinació té 1.700.000 euros de transferències de
capital de la secció 96, Espais de la natura balear? Crec que ja
un altre diputat li ho ha comentat, a mi m’agradaria més
concreció. Vostè ha fet aquí un panegírics dels científics, a mi
tampoc no m’agraden els governs de científics, no, jo crec que
han de governar els polítics, que han d’escoltar els científics i
llavors han de prendre decisions, però el que sí que m’agrada
és que em contestin bastant científicament, és a dir, per això ho
he fet per escrit. La destinació d’aquest 1.700.000 euros.

Quina destinació tenen -pregunta 4- 1.009.707 euros
d’inversions immaterials de la secció 96, Espais de la natura
balear, perquè em sembla com a molta inversió, pel fet de ser
immaterial, eh?, perquè si fos material, un ho entendria, però
com a immaterial, m’agradaria saber exactament què és.

De la mateixa manera que voldria saber quina destinació
tenen els 600.000 euros d’inversions immaterials de la secció
-aquí hi ha d’haver un error, després l’hi corregiré-, quina
destinació tenen 1.192.000 euros d’inversions immaterials de
la secció 85, Institut Balear de la Natura. Una altra inversió
immaterial important. Són, si no m’equivoc, en total,
10.192.538 euros d’inversió immaterial, que suposen
pràcticament un 25% de la inversió total sobre el pressupost
territorialitzat, és molta immaterialitat, eh?, si això són esperits
que circulen, hi ha un trànsit espiritual enorme.

Després voldríem saber quina destinació tenen els 318.720
euros d’immobilitzat material de la secció 85, Institut Balear de
la Natura.

Quina destinació tenen els 6.947.896 euros d’inversió al
municipi de Palma, del programa 441B?
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I també quin destí té el 1.010.000 euros d’inversió
immaterial del programa, no, perdó, d’inversió del programa
314A, Ordenació del litoral.

Aquí hi ha un error, em sembla, no ho sé, ara ho miraré.

Quin és el deute i els terminis d’amortització de l’Agència
Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental? El deute global i en
quins terminis, i si hi ha diversos deutes i en diversos terminis,
com estan.

I quines actuacions es faran amb els 49.007.039 euros
d’inversió nova de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental? Com a mínim, les més grosses.

I quines actuacions es faran amb els 11.027.000 euros
d’inversions de reposició de la mateixa agència?

Aquestes són les dotze preguntes que jo li volia fer. Esper
la resposta, no sé si he esgotat el temps o no, però és igual.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perquè s’ha cenyit al temps que tenia, Sr. Crespí.
Gràcies. El Sr. Conseller té la paraula per contestar, també té
deu minuts.

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

Gràcies. Sr. Crespí, per començar, des del respecte que li
tenc i l’estima que ve d’aquell diu que em vaig haver de quedar
els 14 professors, és a dir, que vostè en va saber més que jo,
eh?, i vull entendre que ..., no bé, però me la va fer bona, però
amb gràcia, per això ho accept. Vull entendre que vostè vol dir
que els demòcrates han guanyat a Estats Units ..., ah!, em
pensava que volia dir això, la qual cosa a mi m’alegra, vull que
ho sàpiga.

El tema que diu vostè, sobre la partida 443A, que està
repartit entre Secretari General i Biodiversitat, nosaltres tenim
aquest tema molt clar, despeses de personal 138.220 euros,
retribucions de personal laboral 105.000 euros, laboral eventual
105.000, ...

(Intervenció del Sr. Crespí inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, ... no, és que si entren en aquest diàleg ni
quedarà gravat ni surt al Diari de Sessions ni res, per tant
millor que li digui a la rèplica, encara que jo li agraesc
l’observació, no sé si al conseller li és útil o no. Gràcies.

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

Sí, i jo estic convençut que el Sr. Crespí i jo, amb els micros
oberts seríem capaços de poder xerrar i no barallar-nos, però
vaja, en tot cas li passaré còpia d’aquest full perquè està
detallat i al final són 188.220 euros.

El pressupost que té amb increment terciari tot el que jo li
estic dient, una part important és terciari, el que passa és que
quan es projecta, per exemple, les distintes depuradores que he
dit abans, ... per exemple, quan jo li dic Mallorca, Sóller,
Puigpunyent, Binissalem, Alaró, Valldemossa, Cala d’Or, Can
Picafort, Orient i Sa Calobra a Mallorca, totes, totes, totes dins
el projecte tenen tractament terciari, el que si puja 14 milions
d’euros Can Picafort, o 11, el terciari representa 2 milions o 3,
però d’aquestes que he dit a Mallorca, totes. D’Alaior, Cala En
Porter, Binidalí, Port d’Addaia i Ferreries, a Menorca, totes. A
Eivissa Sant Antoni, Platja d’En Bossa, Santa Eulàlia, Cala
Tarida i Sant Carles, totes. I la de Formentera també. Quin és
el percentatge? Varia, perquè també depèn del terciari que
vulguem, al final, si hi ha reutilització o no, però pot estar sobre
un 20, 25% del cost global de la depuradora.

Parlava de la partida de separació de recollida de pluvials,
em deia que seria signe de modernitat. No, en aquest cas no,
cap euro, cap euro, els signes de modernitat és aquell
percentatge d’ajuntaments a les Illes Balears que saben llegir la
Llei de bases de règim local i han posat les pluvials, és que si
no, penalitzam aquells ciutadans que amb els seus imposts han
pagat la modernitat separant les pluvials o posant les aigües
brutes o posant infraestructures d’aquestes que després veuen
que aquell que no ha estat modern i no ha volgut fer
contribucions especials, el batle o batlessa, regidor o regidora
que ha tengut por de perdre la cadira, com que no ha complit
amb la modernitat, amb el temps li donen subvencions més
grosses per fer les coses, amb la qual cosa, cap euro per a
aquest tema, perquè ja basta el que ens costa poder controlar
les depuradores. Li he de dir que en segons quins casos i dins
aquest nou pla de sanejament a nivell nacional de qualitat de
depuració, els 600 milions d’euros que nosaltres hem plantejat
en molts de casos hi ha tancs de tempesta d’aigua abans
d’arribar a la depuradora, perquè maldament tengui pluvials en
segons quins casos arriba més aigua perquè tapar tots els forats
és complicat, no és ver? I sí que dins aquest nou pla que hem
presentat d’ajudes a Madrid, que estam lluitant per si hi pot
haver un 25 o un 30% de subvenció, hi haurà tancs de tempesta
abans d’arribar a lloc, n’hem fet algun ja, a Pollença, aquesta
legislatura, és nou.

El 1.700.000 euros de la secció 96 són subvencions,
subvencions, en total hem de tenir 3 milions de subvencions.
1.700.000 d’ajudes a propietaris, després la partida que vostè
m’ha dit d’1.00.707 euros, he volgut entendre, aquesta és per
executar tots els plans anuals d’espais naturals protegits, i
després hi ha, em deia, ... el Pla d’ordenació del litoral, que
dins aquest tema hi ha el Pla de neteja, el tema de les banderes
blaves, el Pla de neteja tant d’estiu com d’hivern.

Després, aquesta partida d’EMAYA que em deia, que és
EMAYA i EMSA a Alcúdia,  és la que suma aquests
6.947.000, la partida 141B puja a 6.947.846. Aquesta és per a
EMAYA a Palma i EMSA a Alcúdia.4.000.700 per EMSA i
després per a Alcúdia 2 milions i busques, quasi 3. A aquests
dos ajuntaments, a part dels doblers que reben del cànon, hi
feim aquestes inversions, que s’han pogut fer.

S’ha de dir que per subvencions de xarxes separatives, Sr.
Crespí, no posarem cap duro li he dit, volia dir cap duro més
dels que ja posam, perquè clar posam 1.800.000 euros cada any
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per poder fer aquestes coses que van al Pla d’obres i serveis, és
a dir, els doblers del Govern només poden anar per a pluvials
o per a aigües brutes. Nosaltres mantenim aquest tema. Hi
havia una possibilitat, aquests 5.500.000 que hem invertit en
detecció de fugues i reparacions, els haguéssim pogut posar
aquí, i es va voler i vàrem veure que era prioritari la gestió de
la demanda de l’aigua, com he explicat anteriorment.

Després, aquí hi ha una sèrie de coses més que jo en aquest
moment, però com m’ha dir que em deixarà el full, li podré
contestar, que eren els 318.000 euros de la secció 85, que no
sé...ah, sí, aquesta és la partida dels vehicles, dels cotxes de
l’IBANAT, de la renovació dels cotxes de l’IBANAT. 

Després hi ha una inversió, m’està dient, de 1.010.000 euros
a la partida 314A, ah!, no, que ja li he dit que és la d’ordenació
del litoral, que li he explicat. Després em demana el deute i els
terminis, no els sé, com que sé que m’ajust a la legalitat perquè
no em deixen fer cap préstec de res que Hisenda no m’ho digui,
però en tot cas, jo crec que vostè està en el seu dret de
demanar-nos-ho i nosaltres d’intentar fer-li-ho arribar. L’únic
que sé és que quan no és legal no em deixen, que és el que toca,
eh? No és res més, però no la tenc dins el meu cap perquè no
vull mals de cap de deutes, que en aquest cas pertanyen a altres
conselleries.

I després, m’està parlant de 49 milions de l’Agència Balear
de l’Aigua, per a quines inversions? Aquestes inversions
d’aquests 49 milions, a una part important d’aquests hi ha els
doblers de manteniment, altres tenen a veure amb molts
d’aquests projectes, assistències tècniques i direccions d’obres,
i qualque part de finançament d’aquestes d’obres que jo li he
anat dient de cada illa.

També em deia d’11 milions de l’Agència Balear, que
supòs que fan referència a les despeses corrents i al personal
que s’ha d’anar pagant i a totes les coses, vull entendre. I en tot
cas, com que em passarà les preguntes li podré contestar amb
més exactitud aquestes coses. Jo crec que almanco d’aquestes
12, 8 queden bastant clares, i queden les altres 4 de les quals
podria intentar donar-li millor informació.

I, per acabar, i així no ens passarem, només dir-li que en el
tema de les subvencions d’Espais de natura balear, també la
Sra. Vadell m’ho ha demanat, estam xerrant de l’ordre de
subvencions, el que serà l’ordre ja la vàrem treure l’any passat,
i ha donat la possibilitat, enguany, que a l’Albufera del Grau,
per exemple, l’autoritat de gestió hagi pogut decidir línia
prioritari. La línia prioritari és del 70% i la línia normal és del
50, cosa que abans el màxim que es donava era un 35 o 40%.
Passarà el mateix als altres llocs, al Grau, que ningú no hi té res
a dir, i els propietaris són propietaris igual i que no hi ha cap
problema, han tengut subvencions del 70% enguany, per
exemple per a la instalAlació de tot el tema d’eliminació de
purins, i això funciona exactament igual.

Després hi haurà  una línia -que em deia la Sra. Vadell, i no
he pensat a contestar-li, però ja que em ve bé en aquest moment
perquè vostè m’ho ha demanat- hi haurà una línia també per a
convenis. Pos l’exemple, ara hi ha els excursionistes que es
preocupen pel fet que no podran passar per segons quins llocs,
això no ho ha dit ningú encara, per començar. I si hi ha qualque

lloc que mediambientalment no es pot passar, idò, no s’hi podrà
passar! A veure si ara els conservacionistes resultarà que
s’alarmaran per segons quines coses! I en segons quines altres
intentarem fer convenis perquè les excursions tradicionals s’han
de continuar fent exactament igual, exactament igual. Amb
quina filosofia? Amb la filosofia LECO que ens proposava fer
aquest convenis. 

Bona seria que no poguéssim anar d’excursió a l’Estremera,
o bona seria que no poguéssim anar d’excursió a La Costera o
al Puig Roig o a Massanella! Però hi pot haver qualque tros de
Massanella on convengui no anar-hi perquè està creant uns
problemes. Com es pot estar creant qualque problema a
qualque zona del Ferreret de les que hi ha, de massa gent que
hi va, i que a vegades les soles de les sabates duen coses que
poden perjudicar després al ferreret. És igual, si  som
ecologistes, en allò bo i en allò dolent, no només amb la
llengua i quan som al carrer.

Moltíssimes gràcies, i intentarem fer-li arribar aquests
contestacions abans de dilluns.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí en torn de rèplica
té 5 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, molt bé, moltes gràcies. Jo li agraesc les seves
respostes, comprenc que eren preguntes molt concretes, però jo
crec que el que hem de fer és..., vostès ens donen unes xifres
molt globals, un textos amb una política, vostè ha explicat com
una tromba, que és l’habitual, una sèrie de coses que haurem de
llegir tranquilAlament en el repòs del Diari de Sessions que es
publica molt ràpidament, bé, i amb tot això farem una
avaluació. 

Home! Vostè m’ha retret una malifeta que diu que li vaig
fer, però estic segur que si no m’hagués demanat qualque cosa
que era impossible, hauria aconseguit que ho fes, perquè vostè
vendria, vendria un cotxe sense rodes al campió del món
d’automobilisme. I clar, com que vostè és vehement i a més és
un home que transmet un cert optimisme, clar, ens ven aquí un
pressupost, entusiasmat, i no hi pot estar tant. No pot ser. Li ha
dit la meva companya, és veritat, nosaltres ho entenem, i
entenem que no pot dir “quin desastre!”, evidentment que no,
però nosaltres voldríem que disposàs de més doblers per fer
coses. Miri si l’oposició l’aprecia! Perquè clar si no l’apreciàs,
diríem “no, que li llevin tot” no, no, a qualcú li haurien de
llevar, però a vostè volem donar-n’hi  més.

Miri, ha fet un petit joc de xifres, ha imputat les taxes, el
que es cobra per vendre l’aigua i tot això. Home!, per què no
descompta els interessos que paga, també?, perquè no em dirà
que això va en bé del medi ambient, pagam uns interessos, ...
anem al pressupost, anem al pressupost de la conselleria. El
pressupost de la consellera, 100.893.385, punt. Què ha pujat?
L’IPC, justet l’IPC, no arriba, una mica menys de l’IPC, per
tant ... I tenint en compte que l’any passat sí que va ser un any
dolent, perquè aquell sí que va ser dolent, perquè no varen ni
tan sols pujar l’IPC. L’any passat li vaig calcular que vostè
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arrossegava un dèficit respecte de l’IPC de l’any anterior d’un
1.800.000 euros, ara ha recuperat un milió, però en du 800.000
de dèficit, trobam que vostè hauria de tenir 800.000 euros més,
i tenint en compte que hi ha algunes conselleries que sí que han
tengut uns increments bastants notables, conselleries que, vostè
n’ha esmentat algunes, però n’hi ha d’altres que també els
tenen, nosaltres creim que aquest pressupost no és just amb una
política certament mediambiental que moltes vegades sorprèn.
Vostè diu que la ministra es va sorprendre que aquí aplicam
tarifes progressives, jo no sé des de quan les aplicam, però jo
sempre les havia vist progressives, supòs que els ajuntaments
d’aquí, no sé per què, les aplicaven progressives, perquè
aquesta és una tarifa municipal. És ver que encara hi ha zones
que no hi són. Per exemple, a Palma hi ha zones que no és
progressiva, són els residuals, però que no tenen la xarxa
d’aigua potable normalitzada i encara funcionen un poc a
l’antiga, per tant no és rar que hi hagi territoris d’Espanya on
això no funcioni, aquí no ha estat així, però no és un mèrit que
ara ningú no es pugui arrogar sinó que ve històricament. I, per
cert, ja que diu això, no estaria malament analitzar si la
progressivitat de l’impost de depuració és tan progressiu com
hauria de ser, ja que vostè ha tret el tema, jo no el pensava
treure, però jo trob que es podria fer una anàlisi a veure si és
tan progressiu com les tarifes, jo li diria que no, el (...) és més
considerable que en el cas tarifari, no arreglarem el món, però
crec que es podria millorar la progressivitat.

I vostè també és un home amb sort, i a més ens ho diu cada
dia, perquè, clar, miri si no hi ha diferència, que vostè ha de
discutir amb la Sra. Narbona i amb qui havia de discutir la seva
antecessora, per tant, home!, li tenim una certa consideració,
perquè a vostè el Bonjesús l’ha beneficiat amb una ministra
sensible al medi ambient i arriba a acords on els altres no hi
pogueren arribar, perquè clar, en el marginal que vostè ha tret
aquí, però jo també em marginaré una mica, home!, no se
m’apunti el gasoducte, que a més no és seu, eh?, és d’una altra
conselleria, però això del gasoducte és del Pla energètic de la
legislatura anterior, per l’amor de Déu!, i per què no el férem?
Home, no serà perquè el Ministeri d’Indústria no s’hi oposàs
gràcies a les accions de determinats diputats d’aquesta cambra
en aquesta legislatura, si no, el gasoducte ja l’hauríem tengut,
ja el tendríem ara, no l’hauríem tengut llavors perquè això du
feina, però l’hauríem pogut inaugurar ara. Per tant, tots feim
coses, uns en fan més que uns altres, uns tenen el camí més
difícil i els altres el tenen més fàcil, però, sobretot, el que jo
crec és que hem de demanar una mica de coherència, i jo tract
de ser-ho, coherent.

Bé, amb tota aquesta informació que m’ha donat i la que em
donarà, segons s’ha compromès, abans de dilluns, dilluns basta,
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
tancar la nostra petita conversa, quasi quasi particular, de l’any
1991, jo estic content del que vàrem tancar i, si pot ser, fins i

tot ret un petit homenatge a una persona que ja no hi és i ens va
ajudar, com era el seu amic i bon company meu, Sr. Teixeira,
de fet el que férem està ben fet i allà és.

Sobre el tema que els doblers són per fer coses, clar que sí,
i vostè voldria que tenguéssim més doblers, podríem tenir més
doblers, però jo li dic que són mals de gastar, eh?, no he volgut
treure el tema d’execució pressupostària, el convid que demani
l’execució pressupostària de la Conselleria de Medi Ambient
des que existeix, i que miri sobretot aquests darrers quatre anys,
estam parlant d’execucions pressupostàries del 99, 98 i
busques, 99%, és brutal, això. Aquesta és l’altra història, però
li puc dir que si em donassin me's doblers, podríem lluir-nos
avui, el dia del pressupost aquí, però després s’han de gastar,
els doblers s’han de gastar ben gastats, eh? Són molts de
doblers, quasi 30.000 milions de pessetes, són molts de doblers,
molts. Jo quan pensa en un ajuntament que amb 1.000 milions
o 1.500, 50.000 pessetes eren 50.000 pessetes, i aquí 30.000
milions, ja n’hi ha, eh?, es poden fer moltes coses, i se n’han
fetes.

Després, el tema que vostè diu si hem ficat la venda d’aigua
o els imposts, no, no, el compte de la vella, despeses, ingressos.
Per gastar tenim 172.435, perquè tenim els ingressos de
172.435, lògicament aquí hi ha interessos, corrent, roba del
personal d’IBANAT, cotxes i coses d’aquestes, i l’increment,
Sr. Crespí, si el miram només de secció 15, sense cap empresa
pública, és del 3,8%, és a dir, si el miram sobre el que són els
100.893.000 respecte dels 97.130.000 de l’any passat, és un
3,8, però si vostè ho mira, perquè jo no vaig tenir només 97
milions d’euros l’any passat, en vaig tenir 157.774.000,
97.130.000 de secció 15, 20.043.987 de venda d’aigua, més el
que era l’aval, 40 milions d’euros; tenia 157 milions d’euros,
i enguany en tenc 172.435.000, amb la qual cosa el meu
increment és de 9,7. Si això ho junt, i això és bastant més alt,
ja li agradaria a tothom que l’IPC fos el 9,7 pel tema de la
nòmina, si això ho junt amb el que hem tengut, li estic dient que
en quatre anys hem estat capaços de pujar un 40% d’inversió
global del que ha estat el quadrienni anterior, si ho divideix
entre 4, és una mitjana de pujada d’un 10% cada any. A més,
vostè domina aquesta part perquè vostè és de ciències i sap que
no és filosofia, aquí hi ha un igual, i l’igual és que és un 40%
més d’inversió, lògicament dut al meu costat, no al seu.

El tema del mèrit de les tarifes progressives, sense cap
dubte, no és cap mèrit del Govern ni de cap govern, és mèrit, en
tot cas, dels ajuntaments que, llevat de ..., em pens que hi ha
regidors almenys de tots els partits polítics, de tots els que són
representats a la cambra i d’altres que no hi són, com a
independents o com a coalicions, però també és el fet d’una
societat que és la que menys aigua gasta de tot l’Estat espanyol,
conjuntament amb Navarra, la qual cosa és una tradició i una
cura cap a l’aigua molt distinta d’altres llocs de tenim, de forma
ancestral. Què passa?, que jo crec que amb això no ens hem de
conformar, no ens podem conformar, podem encara optimitzar
més. El que sí és mèrit d’aquest govern i dels pressuposts han
estat els convenis de fuites d’aigües, qui ha posat els doblers i
qui ha iniciat això ha estat aquest govern, els comptadors
individuals o la (...) de baix consum, és un decret, és així de
clar.
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I després vostè m’ha intentat comparar la ministra Narbona
amb el ministre Matas. Bé, bé, només li vull dir una cosa, quan
a mi m’han rebaixar el Pla forestal amb doblers importants, he
protestat, he discutit i he continuat fent feina; quan no em
passen Cabrera i a Andalusia li passen Doñana, (...), he
protestat, he discutit i he continuat fent feina; quan les
dessaladores tenien el 80% d’ajudes dels fons de declaració i
han passat al 30, he protestat, he discutit, però he continuat fent
feina. Jo  tenc clar, en política s’ha de tenir clar si un hi vol
estar i fer coses, que aquells espais que pot pactar pacta, i
aquells que no pot pactar, no pacta. Però jo si no pact un dia,
no tanc la porta un altre dia, però supòs que no tothom és
Jaume Font, en canvi sé que Jaume Matas és com Jaume Font
en aquest sentit, perquè amb Castella-La Manxa, amb Aragó i
amb el País Basc, hi havia coses d’aquestes que s’han resolt, no
cregui que és mèrit o demèrit d’uns o dels altres, és saber
separar el gra de la palla.

Res més, agrair-li les seves paraules, nosaltres intentarem
aportar-li el màxim d’informació, com sempre hem intentat fer.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula ara la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Agrair-li, Sr. Conseller, que hagi
vingut a explicar-nos avui els pressuposts per a l’any 2007, i
també vull agrair als alts càrrecs que l’acompanyen que siguin
aquí. Fa tres hores que sent xerrar, per tant, em fa ilAlusió ser
l’altra cara de la moneda i xerrar un poquet.

Miri, Sr. Conseller, un any més l’hem de felicitar per la seva
magnífica explicació dels pressuposts i per les respostes clares
que ha donat. Des del Grup Parlamentari Popular hem vist com
any rera any els pressuposts de Medi Ambient han anat
augmentant i evolucionant, posant de manifest l’esforç inversor
al llarg d’aquests quatre anys que ha fet la seva àrea de medi
ambient. Aquesta àrea de medi ambient, quan el PP va tornar
a governar les nostres Illes, presentava uns dèficits molt
importants en infraestructures que avui, gràcies a l’esforç
inversor, com he dit abans, i amb un total que vostè aquí ha
exposat, de 686 milions d’euros entre els anys 2004 i 2007,
hem anat corregint i avui som les Illes Balears un referent a
l’Estat espanyol en gestió mediambiental.

Des de la seva conselleria s’ha fet una feina responsable i
seriosa, amb rigor i professionalitat, i ho dic ben convençuda,
actuant a cada municipi, sigui del color polític que sigui,
perquè ho hem pogut comprovar, jo des de Menorca i també als
altres municipis de Mallorca i d’Eivissa, sense discriminar
ningú ni fer cap distinció política. Amb tota tranquilAlitat li dic
que des del Grup Parlamentari Popular estam orgullosos de
defensar i donar suport a la seva conselleria, perquè tant vostè
com els que formen el seu equip, el secretari general, els
directors generals, gerents, tècnics, han donat una lliçó
d’eficàcia amb la gestió del medi ambient, i cregui’m que no és
fum de formatjades perquè és una cosa palpable.

Si jo fos un d’un partit d’esquerres, li ho dic personalment,
em posaria una mica gelosa i nerviosa al mateix temps de veure
la quantitat de feina que s’ha fet des d’aquesta conselleria, i no
feim comparacions, crec jo, per caprici, sinó perquè de vegades
les comparacions són necessàries per donar una visió de
l’increment que hi ha hagut de tots aquests anys, anterior fins
i tot al 2000.

Què ha passat? Que des de l’any, com ha dit vostè, del 2000
al 2003 fins avui, hi ha hagut un increment de més del 40%, és
a dir uns 200 milions més d’euros que el govern anterior, del
pacte. Per tant, aquest increment del 3,8 a la seva conselleria
més tots els altres que li hem d’afegir de venda d’aigua, d’aval
de l’Agència, de convenis, tal, representa una inversió
importantíssima per a les nostres illes.

No entraré en molts de detalls perquè vostè ja ho ha explicat
molt bé, però crec que la bona feina feta per l’Agència Balear
de l’Aigua que aquest dies ha estat qüestionada amb el tema de
depuració i que jo he defensat creient el que deia totalment, les
noves depuradores, el manteniment, el subministrament d’aigua
potable de qualitat a tots els municipis, acabar les dessaladores
que són tan necessàries per tenir aigua de qualitat a Formentera,
a Eivissa, també a Ciutadella, la millora dels torrents, destacar
també, com ha dit vostè, el decret de llanterneria de baix
consum, que és importantíssim, i també la creació d’aquesta
nova empresa pública que jo tenc esperances que sigui una
empresa molt important, Espai de Natura Balear, per gestionar
i mantenir els espais naturals protegits i propietat fins i tot del
Govern.

També estic vertaderament contenta de veure, i els felicit,
perquè es farà efectiu el compromís dins el 2007, de la compra
de finques a l’illa d’Eivissa, als Amunts i a l’Albufera des Grau
de Menorca, amb un pressupost d’1,5 milions, açò és important
per a les illes menors.

I també vull destacar, perquè l’he trobat molt interessant, el
nou pla de qualitat de platges, ampliant a la temporada baixa,
els mesos d’hivern, la neteja de platges, crec que és una feina
importantíssima i m’agradaria que quedàs destacada al Diari de
Sessions.

Totes les direccions generals, per descomptat, també tenen
la nostra enhorabona, com ja he dit.

No vull repetir més coses perquè no em vull pesada, a més
vostè ja ho ha explicat i molt bé, però sí que, per acabar, li vull
donar el nostre suport, una vegada més, perquè s’ho mereix,
tant vostè com els seus colAlaboradors. Aquests quatre anys han
estat molt importants per al futur de les nostres illes i amb
passes fermes i decidides crec que aconseguirem que el medi
ambient no sigui només una consigna verda, sinó que tothom se
senti implicat a preservar, mantenir i estimar la riquesa
ecològica de les nostres illes en tots els àmbits. Jo crec que ho
aconseguirem des d’aquesta conselleria de Medi Ambient si
continuam com fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Vinent. Sr. Conseller, ja per tancar
aquest debat, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Gràcies,
portaveu del Partit Popular i portaveu, gairebé, en el 95% dels
casos dels temes de medi ambient en aquesta legislatura.

Jo, president, en primer lloc, voldria agrair, perquè les
legislatures acaben normalment quan acaben aquestes dates, jo
voldria agrair, en primer lloc, a aquesta presidència, la mesa i
als membres d’aquesta comissió, la comoditat que ens han fet
sentir a la conselleria a l’hora de venir aquests quatre anys a
explicar els pressuposts, i gràcies a la seva benevolència per
poder-nos expressar i dir el que sentíem, crec que ha estat un
orgull poder participar en aquesta comissió, en aquest cas,
altres vegades hi ha participar des de l’altre lloc, ara des
d’aquesta part, agrair-li, i també gràcies, ena quest moment, al
Grup Parlamentari Popular que ha donat suport a aquests quatre
pressuposts. Vull agrair a la seva portaveu i a tot el grup, que
ens hem sentit molt còmodes i, lògicament, amb el nostre grup
ens hem sentit molt a gust i que sabíem que estàvem
desenvolupant una feina que és de compliment de programa, i
segurament alguna cosa pot ser que quedi i segurament alguna
cosa es podria fer millor, però aquest darrer pressupost acaba
d’arrodonir les coses a què ens havíem compromès, i una altra
cosa, aquestes coses surten perquè hi ha un gran equip, aquí a
la meva dreta i a la seva esquerra, jo, al final, com ha dit el Sr.
Crespí, sé posar la solfa a la partitura i si tenc bons músics al
meu costat, la cosa sol sortir bé, i m’agrada estar dins el meu
límit de capacitat i reconèixer les coses som són. I jo crec que
si el món sapigués reconèixer això, i hi hagués menys doctes
pel món, el món seria més just. I, efectivament, aquests d’aquí
tenen la culpa d’això.

És evident que vostè constata un increment important que,
lògicament, la Sra. Vadell, la Sra. Rosselló, el Sr. Crespí,
creuen que és insuficient, i jo crec que és el seu paper, i
nosaltres pensam que un 40% més d’inversió en medi ambient
en quatre anys és un esforç important, ells pensaran que tal
vegada havia de ser més, per l’època que estam, de la nostra
era, del que sigui, pel segle que és, no hi ha res a dir, però jo
crec que hi ha un esforç clar. I és evident que els esforços fets
per l’Agència Balear de l’Aigua, els dos antics instituts i
IBASAN ha estat brutal, és una llàstima que alguna discussió
de darrera hora pugui posar en dubte o que se’n puguin anar el
director o la directora preocupats a casa seva, això és
meravellós, una societat que té directors o gerents que se’n van
preocupats a casa seva, després d’una cosa d’aquestes, és una
comunitat que té futur en els seus ciutadans que es dediquen a
la política. L’Agència ha fet molta feina, molta feina i ben feta.

Parlava també de la nova empresa, efectivament la nova
empresa té un repte important, l’empresa té dues germanes,
ABAQUA i IBANAT, IBANAT és incontestable en aquest
moment, silenci pur, la lliçó és tan grossa en prevenció i
extinció que quasi quasi ni se sap, aquí hi ha el Sr. Miquel
Sintes, que és el director gerent, això és boníssim, i la nova
empresa té la dificultat d’haver de posar en marxa coses, també
amb duies germanes, com ABAQUA i IBANAT que ho han fet

molt bé, almenys al nostre parer, com vostè deia, però que crec
que en sortirà bé, sobretot perquè la dispersió que hi havia de
personal estarà concentrada a un mateix lloc.

I, ja per acabar, sense cap dubte si aquesta legislatura es
recordarà també per coses concretes, serà pel seu pla de qualitat
de les aigües de bany, sempre hi haurà un dia que això va
començar i que ningú no ho havia pensat i que algú ho va
pensar, així de clar, i ara, a l’hivern, el nou pla havia creat
algun problema a Menorca, amb els ajuntaments que governa
el Partit Socialista, però el director general va tenir una reunió
aquesta setmana passada, i jo crec que les coses ‘han reconduït
i qui vulgui que es vagi a fer net, s’hi anirà, i qui no ho vulgui
no hi anirà, així de clar, cap problema ni un, és un tema
totalment voluntari, la temporada turística s’allarga, necessitam
invertir doblers en aquest sentit.

I el darrer és el tema de les finques públiques, tant a les
Pitiüses com a Menorca era fonamental, i aquí sí que li vull dir,
ningú no m’ho ha dit, que crec que és insuficient, crec que la
propera legislatura hem d’invertir més en aquestes coses. Però,
si un s’atura a pensar, a les Pitiüses s’han comprat una finca
que representa el 5% de Formentera, aquesta legislatura, que es
el Cap de Barbaria, eh?, no ha estat a Eivissa, però sí a
Menorca.

I, per acabar, dir-li que intentarem ser rigorosos i que tot
això que plasmen aquests pressuposts, intentarem que acabin de
fer la feina que ens havíem proposat.

Gràcies, Sr. President, a vostè, a la mesa i a tots els
membres de la comissió perquè, li ho dic sincerament, no per
rentar-los la cara, que ens hem sentim molt a gust durant
aquests quatre anys explicant els pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans d’aixecar la sessió, agrair,
com no pot ser d’una altra manera, la presència de l’Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, les seves explicacions, agrair molt
especialment les paraules amables que ha tengut cap a aquesta
presidència i la mesa d’aquesta comissió i, per suposat, també
agrair la presència dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

Moltes gràcies a tots. S’aixeca la sessió.
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