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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, primer de tot, demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Maria Binimelis per Gaspar Oliver.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Dolça Mulet per Miquel Nadal.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch per Joana Barceló.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Carolina Torres per Antoni Marí i Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passarem idò al primer i únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a les preguntes registre d’entrada
número 2747, 2364, 2365, 2366, 2746, 2752, 2753, 2754, 2755,
2756, 2757, 2859, 2860, 2861 i 2862/03.

1) Pregunta RGE núm. 2747/03, de l'Hble. Diputada S ra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a ajuts per destinar a lloguer els
habitatges buits.

Per formular la pregunta 2747/03, relativa a ajuts per destinar
a lloguer dels habitatges buits, intervendrà la diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, que és l’autora de la mateixa. Té la
paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, Sra. Consellera, tenint en compte que la
política de la Conselleria d’Obres Públiques, a vostè, tant a la
seva compareixença com a distintes ocasions, en les quals hem
pogut escoltar respecte de quines són les actuacions que durà
a terme en aquesta legislatura pel que fa a ajuts per afavorir els
joves a la seva adquisició d’habitatge, del primer habitatge, o
d’algunes altres línies d’ajut que pensa dur a terme la seva
conselleria, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
li voldríem plantejar una qüestió que, al nostre entendre, és
fonamental dins tot allò que suposa intentar sobretot incentivar
o obrir una línia d’ajuts perquè surtin al mercat de lloguer, en
aquest cas de lloguer, però també de compra del que podrien
ser 40.000 habitatges, en aquest cas, que hi ha a Palma, però
que evidentment també a altres indrets.
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Entenem que el fet d’apostar perquè els habitatges buits
puguin ser també o facilitar la seva oferta, això d’alguna manera
és molt positiu de cara que posa al mercat tot un seguit de
cases o d’habitatges que ja existeixen, amb la qual cosa en
alguns casos s’han de millorar perquè s’han de rehabilitar o
s’han de cercar mesures per tal que estiguin en més bones
condicions, però es posen habitatges existents. I això, a més de
ser positius perquè aquests habitatges es reutilitzen o es tornen
utilitzar per altres persones o pel mateix propietari, també fa que
no s’hagi d’augmentar el que seria urbanitzar més, sobretot a la
perifèria o al voltant en aquest cas, en el cas de Mallorca, més
a Palma, però a d’altres ciutats, i en el cas, evidentment, de les
altres illes exactament igual. És a dir, entenem que és una bona
fórmula, per tal, com dic, habitatges que ja existeixen que eviten
d’alguna manera també la construcció de més urbanitzacions i
més zones diríem urbanes, la qual cosa, a un territori limitat ,
com el que tenim a les nostres illes, és un tema que, al nostre
entendre, s’ha de prioritzar.

Per tant, i per això, tenint en compte, a més, com vostè molt
bé sap, perquè va ser el Partit Popular, és a dir, el Govern
espanyol, que va aprovar concretament la llei que va du el Sr.
Rato, la qual, precisament va ser la llei d’acompanyament de
l’any 2003, a la qual es va fer una modificació de la Llei
d’Hisendes Locals, en la qual permetia tota una sèrie de
mesures fiscals que, a més, hi ha hagut, diríem, que l’aplicació
d’aquesta llei que ha volgut dur endavant el Sr. Gallardón, Batle
de l’Ajuntament de Madrid, ha tengut una conseqüència de
precisament no poder fer una fiscalitat que, al nostre entendre,
era positiva, de cara precisament a posar habitatges buits en el
mercat i, en aquest sentit, fer o rebaixar o fer que aquest IBI fos
més elevat o donàs possibilitats a poder-ho posar en el mercat,
nosaltres entenem que això és una bona via, però és una via
que ha estat avortada d’alguna manera per al propi Partit
Popular, degut a altres temes que ara no hi entrarem.

Però, tenint en compte, per tant, la necessitat que aquests
habitatges buits es posin en el mercat per moltes raons, algunes
ja exposades per jo ara, voldríem saber, per part de la consellera,
si tenen o té qualque previsió la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transport d’obrir una línia d’ajuts per afavorir que
surtin en el mercat de lloguer, concretament, en aquest cas li
demanam concretament, els 40.000 habitatges buits que hi ha a
Palma. Precisament Palma, vostè sap perfectament, que és una
macrociutat, en aquest moment, dins Mallorca, a la qual, a més,
hi ha unes previsions urbanístiques molt elevades a tot el que
són les zones del voltant, mentre hi ha, precisament, tots
aquests 40.000 habitatges buits que no estan, diríem, alguns no
estan en bones condicions, evidentment s’haurien de fer ajudes
de rehabilitació, però en alguns casos, fins i tot es troben en
una condició més o manco, diríem, bona. Per tant, entenem que
això seria una bona mesura i suposam que vostè inicialment hi
pot estar d’acord, però ens agradaria saber: primer, si li sembla
bé i per tant quina previsió té; i sobretot quines serien aquelles
mesures que prendrien perquè això pogués ser una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contestarà l’Hble. Sra. Margalida Cabrer, consellera
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports. Sra. Cabrer, té deu
minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, jo fa una setmana que vaig ser interpelAlada en
matèria d’habitatge i vaig explicar les línies d’actuació que duria
el Govern en matèria d’habitatge, perquè ens preocupa molt la
situació a què hem arribat a les Illes Balears i vaig explicar el pla
que presentaria el Govern a principis de l’any que ve; els quatre
blocs concrets que comprendria aquest pla: un bloc de política
de fiscalitat, un altre bloc de polítiques en matèria del sòl, un
altre bloc en matèria de polítiques d’ajudes directes i un altre
bloc en matèria de polítiques d’habitatges de protecció oficial.
Vaig detallar concretament més o manco a què podrien
consistir, però aquest detall ja més real hi serà quan es presenti
aquest pla.

I efectivament el tema dels habitatges buits ens preocupa
molt, jo crec que ens preocupa i compartim que el tema dels
habitatges buits, especialment a les Illes Balears, pel tema de la
limitació territorial, és la solució més adient. La quantitat exacta
de 40.000 o no que es maneja des de l’Ajuntament de Palma jo
no ho sé concretament, jo crec que aquesta xifra comprèn
moltes varietats difícils d’analitzar, perquè hi ha habitatges en
molt mal estat i per això hi ha unes ajudes rehabilitació per part
de la comunitat autònoma i també pel que són àrees de
rehabilitació integrada; però d’aquests 40.000 habitatges en
aquests moments inhabitables i que s’han d’enfrontar a unes
rehabilitacions, n’hi ha d’altres que, efectivament, són
habitables però que els propietaris no volen posar en lloguer,
perquè també s’ha de respectar la propietat privada i s’ha de
respectar la voluntat de cada propietari. Això és un problema i
tal vegada un problema de conscienciar la gent, però realment,
quan un té un pis o una casa i no la vol llogar i la vol tenir
buida perquè li dóna la gana, doncs nosaltres respectam
aquesta situació i no podem obligar.

Què podem fer? Podem intentar afavorir que això surti, que
és el que hem de procurar des de l’administració. I quines
mesures volem que siguin dins aquest pla per afavorir el tema
del lloguer? Perquè nosaltres, a més, volem fomentar el tema del
lloguer perquè és pel que ja aposten la majoria de comunitats
autònomes, encara que a la majoria de gent li agradaria ser
p ropietària d’un habitatge ens hem de conscienciar de la
situació del mercat immobiliari a les Illes Balears i hem d’anar a
fomentar aquest sistema de lloguer per a la gent, com a un
sistema per adquirir o per accedir al seu primer habitatge.

Ja dic que la forma que volem són mesures en positiu per
incentivar això i seran bàsicament de dos tipus: mesures fiscals
cap al llogater, de desgravacions fiscal per una banda, en el que
tenim competència, que són, doncs, bastants imposts, però no
imposts municipals; però sí tenim competència en IRPF, impost
sobre el patrimoni, Impost de Transmissions Patrimonials, en el
que tenguem competència; i per altra banda, efectivament ho
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vaig anunciar a la interpelAlació i ho he anunciat a altres
compareixences, que traurem una línia d’ajuts dirigida
bàsicament als joves sobretot i a adquisicions de primer
habitatge i a lloguers. Si aquests lloguers, a part del que serà
l’inquilí, ajudes per al jove que vol llogar, també hem de mirar
d’ajudar el llogater per incentivar és el que analitzam al decret
que volem preparar i volem treure l’any que ve, però no li puc
encara puntualitzar si hi ha d’haver les dues opcions o quina és
la millor, a quina part del contracte d’arrendament és més
pràctic que l’administració subvencioni per incentivar aquesta
posició, perquè un tema és incentivar el llogater i l’altre és
ajudar gent que no pot ni pagar el lloguer, són dues coses
diferents i les dues coses, doncs hi volem fer front en aquest
pla que vaig anunciar a la interpelAlació.

El que són les mesures de la Llei d’Hisendes Locals,
evidentment el Govern no hi té cap competència en matèria
d’hisendes locals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té cinc minuts,
Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, he de dir que, tot
i que a vostè, diríem, se li fes una interpelAlació, és cert que les
preguntes es presenten, estaven presentades anteriorment i
evidentment nosaltres no podíem preveure ni quan seria la
interpelAlació ni quan hi hauria la pregunta i per la qual cosa
evidentment jo l’he feta avui en aquesta comissió, això en
primer lloc.

En segon lloc, el fet concret de Palma, que és la pregunta
que jo li he adreçat, la xifra de 40.000, vostè sap perfectament
que és l’Ajuntament de Palma qui la maneja, no és una xifra amb
la qual hi hagi cap tipus d’invent, evidentment supòs que hi
deu haver un estudi de saber com estan cada un d’aquests
habitatges i per tant supòs que en funció d’això l’Ajuntament
de Palma també plantejarà les seves pròpies mesures, no?

He d’entendre per la resposta que vostè m’ha donat que sí
que hi ha intenció, per part de la Conselleria d’Obres Públiques,
de dur endavant tota una sèrie de facilitats, en combinació
evidentment amb els ajuntaments i en aquest cas amb
l’Ajuntament de Palma, perquè aquests habitatges puguin sortir
al que seria el mercat, que jo he dit bàsicament de lloguer.
Nosaltres també creim que el lloguer és un element positiu, i
també, per què no, en algun àmbit de compra, creim que també
això s’ha de contemplar.

Per tant, esperarem quin és aquest decret i quines són les
seves propostes, però a nosaltres, si me permet, des de la
nostra posició, sí que creim que tot i que ha de ser una qüestió
bàsicament de gestió municipal, i entenem que no, però que sí
el Govern i en aquest cas la conselleria pot habilitar ajudes
perquè es puguin dur endavant aquestes actuacions, nosaltres

veim que això és una actuació prioritària pel que fa a aquests
habitatges buits que es posin en el mercat bàsicament de
lloguer, però també donar possibilitats, i entendríem que
haurien de ser, vostè ho ha dit, mesures fiscals, que
evidentment han de ser majoritàriament, l’ajuntament ho pot fer
si vol, perquè de fet la llei estatal li permet, però creim que
també el Govern hauria d’aplicar mesures d’aquest tipus.

Per una altra banda, el tema d’ajudar, el tema de
rehabilitació, entenem que és una qüestió que s’hauria de
plantejar dins aquest decret que pensen fer, jo no sé si
contemplaran aquesta qüestió; precisament per ajudar tant el
p ropietari, perquè pugui després, directament el propietari
perquè pugui llogar o pugui després, diríem, llogar, ho pugui
posar a compra; com ajudar directament el comprador, perquè
també pugui fer una rehabilitació. Nosaltres entenem que això
hauria de ser un aspecte molt important, sobretot per a
aquestes cases que estan en una situació buides, per tant tenir-
ho en compte a l’hora d’elaborar aquest decret.

I per altra banda, i ja per acabar, oferir garanties als
propietaris, precisament vostè ho ha dit, que hi ha molts de
propietaris que no volen llogar; llavors la manera és oferir-los
garanties. Aquestes garanties no és un tema nou, sobretot s’ha
fet a nivell d’ajuntaments i d’altres comunitats, que és facilitar
i posar en marxa programes, per exemple per subscriure
assegurances contra danys, el fet que el propietari pugui tenir
una certa seguretat que algú cobrirà o que l’administració farà,
cobrirà d’alguna manera, una situació que li genera una certa
incertesa, sigui perquè no se’l paga o sigui perquè se li faci
malbé el seu habitatge. Això d’alguna manera ja existeix a altres
llocs i nosaltres, per tant, amb el bon entendre que vostès
volen dur endavant que aquests habitatges buits estiguin en el
mercat del lloguer i per tant que es posin en el mercat, idò li
demanaríem que tengués en compte aquestes qüestions
perquè, al nostre entendre, la millor manera de fer política
d’habitatge és, precisament, que els habitatges buits es puguin
ocupar d’una manera idònia perquè, sobretot això, significa que
no s’han de fer noves urbanitzacions i per tant que el nostre
territori tengui cada vegada una situació més difícil quant a
terreny per disposar; i sobretot, quan sap perfectament vostè,
Sra. Consellera, que els ajuntament tenen tanta dificultat per
tenir sòls per permetre després fins i tot habitatge protegit. Idò,
entenem que això és una fórmula, una més, no és l’única
evidentment, però és una més que nosaltres l’incentivam que
d’alguna manera la dugui a terme d’una manera ferma, que
nosaltres així li reiterarem durant aquests quatre anys i li
demanarem que ho faci.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):
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Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, crec que abans ja li
he contestat, li he de dir que en política d’habitatge ens hem
trobat el que ens trobat, en definitiva el que vostès ens han
deixat, aquesta és la situació. Hi ha els ajuts que hi ha, els
habitatges continuen buits i nosaltres vaig anunciar el que
voldríem aprovar, però vull recordar que en matèria d’habitatge
aquest govern no ha canviat de moment absolutament res,
estam amb les ajudes i amb tot el que vostès varen deixar
aprovat a l’anterior legislatura. Si va ser o no equivocada,
doncs vostès mateixos crec que en aquest tema d’habitatge ho
estan valorant sense voler, perquè realment me trob que no hem
canviat res dels ajuts i hi ha una crítica a la situació d’habitatge
que hi ha en aquesta comunitat autònoma.

Dir-li que els ajuts no es limitaran a Palma, la meva
responsabilitat com a consellera en matèria d’habitatge són
totes les Illes Balears i tota la normativa que tregui la meva
conselleria anirà referida a totes les Illes Balears. Que Palma,
efectivament, per la seva dimensió i el número d’habitatges té
molta més importància que altres municipis, doncs efectivament
és una realitat, i de fet, des de l’Ajuntament de Palma crec que
s’han anunciat mesures molt interessants per part del regidor
per treure aquests habitatges; però sí que li volia dir que les
mesures en general que dugui endavant la Conselleria aniran
referides a totes les Illes Balears, tenint en compte també les
illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera que també pateixen
aquest problema.

Crec que efectivament compartim que el millor seria que els
habitatges buits estiguessin ocupats. Jo no li he dit si eren
40.000 o no, jo el que li dic és que crec que dins aquesta xifra la
situació dels distints habitatges és molt diferent, perquè hi ha
habitatges que crec que no poden ser ni habitats i que es
comptabilitzen dins aquests 40.000, o sigui, jo no crec que els
que realment puguin ser habitats en aquests moment a Palma
arribin ni molt manco a aquesta xifra, pot ser una xifra important,
però no 40.000. Crec que sí que hi ha un problema molt
important de determinats habitatges que no tenen ni les
condicions d’habitabilitat i el que s’ha de començar a fer són
totes les àrees de rehabilitació integrada i els ajuts per
rehabilitació, perquè després puguin ser habitables i en aquest
sentit subvencionar els propietaris perquè ho puguin fer
realitat. A part, evidentment, per a aquells que siguin
habitables, per part de la conselleria, dins aquest pla, doncs
intentarem polítiques actives per intentar afavorir que ho
puguin posar, si ho aconseguirem o no..., jo crec que un
percentatge sí que ho aconseguirem, tot crec que serà difícil
perquè hi ha situacions i són situacions molt diverses, de si es
volen o no es volen. Efectivament, hi pot haver aquest risc de
propietaris que no volen, per si després els paguen o no els
paguen el lloguer, i des de l’Ajuntament de Palma es va
anunciar un sistema d’intermediació que crec que està bastant
ben dissenyat.

I sí que compartesc que temes com les assegurances, o
situacions d’aquestes que precisament estudiam, podrien ser
una solució per intentar i per garantir que almanco el llogater ho
tregui al mercat perquè sí ho vulgui llogar. D’altres que no ho
vulguin, doncs evidentment ja no hi podrem fer res més, però
sí que la política d’ajut anirà dirigida als lloguers tant en

polítiques actives de subvencions com en mesures fiscals,
intentant, precisament, fer atractiu que surtin al mercat. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Li agraïm que hagi vengut a
contestar aquesta pregunta, perquè no n’hi cap més que faci
referència a la seva conselleria. Gràcies. Adéu.

(Pausa)

Bones, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 2364/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a fumigació contra la
processionària.

Per formular la pregunta registra d’entrada número 2364/03,
relativa a fumigació de la processionària, intervendrà la Sra.
Rosselló, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta pregunta i
una sèrie que venen posteriorment estan formulades ja fa un
temps, amb la qual cosa algunes d’elles pot ser que ja estan
fora del que seria almanco la immediatesa dels fets. Però així i
tot, precisament aquesta pregunta va en la línia que la
Conselleria de Medi Ambient no només va dir que faria, sinó
que ja s’ha fet, no sé si ja s’ha finalitzat, però com a mínim hi ha
bastant actuació feta, que es farien fumigacions a gran escala
a totes les Illes Balears, concretament a unes 37.000 hectàrees,
contra la processionària dels pins i que això seria una actuació
feta a través d’una sèrie de mitjans aeris per intentar combatre
aquesta plaga que, per altra part, és una plaga endèmica, és una
plaga que no s’eradica perquè està ja instaurada al que són els
nostres boscs i evidentment s’han de fer actuacions de molts
tipus per intentar evitar sobretot la seva ampliació i sobretot
que pugui estar el més localitzada possible per tal d’evitar fer
aquestes grans actuacions.

Dit això com a previ, sí que voldria cenyir-me a la pregunta
que demana concretament, en aquest cas: quin producte o
productes s’utilitzen o s’han utilitzat per a la fumigació, des
dels mitjans aeris, des dels avions, per combatre les erugues de
processionària i quins són els seus principals actius i els
dissolvents o dissolvent que acompanya precisament aquest
producte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló, que podem entendre que hi ha diverses
preguntes agrupades en una o no, o que és cada pregunta? No
ho sé.

(S’escolta una veu de fons)

Ho podem fer una per una. Bé, molt bé.
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(S’escolta una veu de fons)

No, com que vostè ha dit que hi havia unes quantes
preguntes que feien referència a fumigació, entenia si volia fer
una sola...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, he dit que hi havia una sèrie de preguntes
que estaven una mica desfasades en el temps, més que
desfasades que s’havien fet fa molt de temps, però no he dit
que féssim totes les preguntes juntes. Perquè jo he llegit la
pregunta, precisament per a aquesta pregunta, si hi ha una
proposta de fer-les totes juntes això és una altra qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, molt bé gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Però jo he dit que eren preguntes que estaven fetes ja, bé,
des de fa fins i tot la data ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, només era açò que volia clarificar. Té la
paraula el conseller de Medi Ambient, el Sr. Font.

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

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Dir que pel
que fa referència a aquesta pregunta, tant dia 16, a la
compareixença de la Conselleria de Medi Ambient, respecte als
objectius de la conselleria, i dia 5 d’octubre respecte de
l’exposició dels pressuposts, aquestes qüestions jo ja les vaig
contestar i les vaig exposar, però cap problema per tornar
contestar.

El tractament aeri que realitza el Govern és exclusivament
amb productes biològics, composats pel bacillus turigensis,
que s’aplica sense cap dissolvent. I si tècnicament fos precís,
per característiques difusores de qualque avió, el dissolvent
que s’empraria és l’aigua.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller era això el que volia,
el que li demanava i el que volia saber, gràcies per la seva
contestació. El que passa és que, tenint en compte que aquest
producte és un producte sobre el qual no hi ha estudis que
facin referència a les seves conseqüències respecte, no a
l’eruga de la processionària, que sí hi ha estudis sobre això,

sinó sobre altres erugues o d’altres, diríem, fauna que hi pugui
haver en els boscs, al nostre entendre creim que aquesta
fumigació tan ample, sobretot de tantes hectàrees, perquè són
37.000 hectàrees a totes les Balears, idò realment consideram
que potser no era tan necessari, tan prioritari com s’ha dut a
terme per part de la Conselleria de Medi Ambient; tenint en
compte que hi ha moltes altres actuacions que sí s’han de fer i
que són mesures preventives, més que mesures d’actuació
contundent, com aquesta; on, tot i que aquest producte sigui
un producte que es diu que és biològic -tant de bo que no és
Dimilín, com es feia abans del 99, que no té dissolvents com el
gasoil, tant de bo que només té aigua-, però resulta que així i tot
les actuacions que es fan són enormes de cara a tota la massa
forestal, quasi la totalitat de massa forestal de les Balears .  I  a
més, com dic, sense cap estudi per poder saber exactament
quines són les conseqüència més enllà de la processionària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu, és exactament el mateix producte biològic que es va
utilitzar el mes d’octubre de l’any passat per al tractament aeri
que es va realitzar sobre els pinars de l’illa d’Eivissa. Gràcies.

3) Pre gunta RGE núm. 2365/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a efectes de les fumigacions
massives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta número 2365, relativa a efectes de
les fumigacions massives, intervé la Sra. Rosselló. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, evidentment he de fer
la pregunta a la qual fa referència la 2365. Prèviament i per
exposar-la, he de dir que efectivament l’anterior Conselleria de
Medi Ambient o a l’anterior legislatura, es va fer una actuació
puntual als pinars, a un pinar d’Eivissa, concretament a Cala
Mestella, amb aquest producte i va ser un avanç important. I
estic contenta d’alguna manera que no s’hagi retornat al que
era el producte que s’utilitzava per fumigar a l’etapa anterior al
99, que era el Dimilin; era una qüestió que francament tenia uns
efectes i unes conseqüències molt negatives sobre, no només
els nostres boscs, sinó sobre la fauna, la flora i evidentment
també les persones. Per tant, en aquest sentit veig que hi ha
hagut una continuïtat amb aquest element concret, però sí que
va ser un tema molt puntual a un lloc molt localitzat, perquè
Eivissa precisament estava lliure de la plaga de la
processionària i precisament i havia d’haver una actuació
puntual perquè si no hi havia perill que es pogués estendre més
enllà d’aquest indret puntual.
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Llavors, en aquest cas parlam que s’ha traspassat a unes
fumigacions massives, ja ho he dit a l’anterior exposició de
motius o d’aquesta pregunta, i aquestes fumigacions massives,
que record que són 37.000 hectàrees a totes les illes, jo
demanaria al conseller de Medi Ambient si té o si existeix o si
disposen a la conselleria d’algun estudi previ que determini les
poblacions de lepidòpters o d’altres insectes presents a les
nostres masses forestals i que es podrien veure afectats pels
efectes de les fumigacions massives. Això deman també en
funció d’una sèrie d’informacions que han sortit de distints
científics, els quals plantegen que pot tenir uns certs efectes
sobre altres espècies de papallones nocturnes i no nocturnes,
sobre l’aparell digestiu de les larves de papallona i que tot això
pot conduir que pugui tenir repercussions sobre la cadena
tròfica dels insectívors, ja que els insectívors precisament
s’alimenten d’aquests lepidòpters. I en aquest sentit, el nostre
grup voldria conèixer si hi ha qualque estudi previ que
determini aquest tipus de poblacions o d’altres insectes que es
poden veure afectats per aquesta fumigació massiva amb
bacillus, que, com ens ha explicat el conseller, és biològic; però
evidentment no biològic no vol dir innocu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller, el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Entre dues negacions que hi ha
hagut a l’altra pregunta, que no hi havia estudi, i aquesta quasi
pregunta, s’acosta això a les tres negacions de Sant Pere abans
que cantàs el gall per tercera vegada, abans que Jesucrist fos
entregat. Sí, existeix un estudi previ, per prevenir, un estudi
previ realitzat per la Universitat de les Illes Balears, fet a l’any
2000, sobre les poblacions de la fauna autòctona que habita les
nostres masses forestals i que avalua els fets dels tractaments
aeris contra la processionària del pi. I el treball finalitza amb la
següent conclusió: “No existeixen diferències apreciables
derivades de l’aplicació del bacillus turigensis sobre la
comunitat d’artròpodes i d’aus dels dos pinars estudiats, així
com respecte de la zona de control.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, evidentment aquest
estudi he de dir que jo també he tengut possibilitats de poder-
ne fer una lectura; i dir-li que aquest estudi precisament el que
fa és comparar dos productes i saber aquests dos productes
quins efectes tenen sobre la processionària, però no inclou
aquest estudi el que suposen els efectes o conseqüències
sobre altres lepidòpters o sobre altres papallones o tot allò que
fa, diríem la fauna pròpia o que pot afectar el bacillus. Per tant,
és un informe que veig que també vostè ha recollit de l’anterior
legislatura, però aquest estudi precisament no va al que seria
un estudi de les conseqüències que pugui tenir sobre el

bacillus concretament, no comparant-lo amb altre producte,
sinó el bacillus concretament sobre el que suposa les
papallones i tots els lepidòpters, que vull repetir que d’alguna
manera no és només aquestes papallones o aquests
lepidòpters, sinó també que les aus insectívores s’alimenten de
tot això.

Jo de totes maneres el que li he de dir amb una bona
“daixona” és que senzillament aquest estudi no estudia això
però facin-ne un. Jo crec que això pot ser positiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’estudi, com vostè sap, el va encarregar el Sr. Joan Mayol Serra
quan era conseller d’Agricultura i Pesca. A més vostè el coneix,
com molt bé ha demostrat ara, aquest estudi, ja que va ser
l’estudi que va avalar la fumigació el mes d’octubre de l’any
passat, de l’any 2002, quan vostè va ordenar realitzar amb
bacillus turigensis la fumigació d’aquests pinars a l’illa
d’Eivissa.

I un darrer aclariment: no es realitzen en cap cas
fumigacions massives. Fumigam moltes hectàrees, però no
fumigacions massives; és a dir, feim tractaments aeris selectius
a través de control de GPS, que ja presentarem exactament tot:
línies, traçats de per tot on hem passat, i només es fan sobre
formacions de pinars, i per l’altra sobre zones delimitades com
a greument afectades per les plagues, nivell 3, 4 o 5, i
exclusivament, com he dit abans, amb un producte biològic
dissolt, en segons quins casos, amb aigua, i que com a màxim
-també s’ha de dir- manté una persistència d’entre deu i dotze
dies i després ja ha desaparegut.

Però en tot aquest estudi és el mateix estudi que la
conselleria va emprar per fumigar i es va avalar per fumigar
aquests dos pinars l’octubre del 2004. És a dir, jo crec que no
hi ha res més a discutir, està massa clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font.

4) Pregunta RGE núm. 2366/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a distribució i superfície de
fumigació.

Per formular la pregunta RGE núm. 2366, relativa a
distribució i superfície de fumigació, intervé la diputada Sra.
Rosselló. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, evidentment
nosaltres manifestam la nostra preocupació una vegada més
sobre aquestes fumigacions que, els dirà vostè el nom que els
vulgui dir, massives o no, però el cert és que es fan a 37.000
hectàrees de bosc de les Illes Balears.

Evidentment, tot i que... crec que li he de dir, i li ho torn
repetir, que efectivament l’anterior conselleria de Medi
Ambient, de la qual jo era titular, va prendre una decisió que,
davant la proposta de fer Dimilín , evidentment va optar per un
producte menys agressiu, però també va tenir la suficient
capacitat de prendre una decisió, perquè si no es feia això
evidentment hi hauria un problema posterior, que seria que
Eivissa tendria una amenaça clara d’aquesta plaga quan, com
he dit, estava molt localitzada a un lloc com Cala Mastella, amb
la qual cosa es va prendre aquesta decisió amb un producte
determinat, però evidentment no hi havia cap intenció de fer
fumigacions massives amb aquest tipus de producte, si més no
encarregar els estudis pertinents per saber com havia anat, que
de fet va tenir uns efectes positius. Això vostè mateix ho sap
perfectament perquè té tota la informació, que va tenir uns
efectes molt positius, però evidentment tot, com tot, maldament
sigui biològic, s’ha de fer sempre amb rigor, s’han d’estudiar
quines són les conseqüències que pugui tenir i en aquest
sentit, al nostre entendre, també ens consta que la Conselleria
de Medi Ambient ara es preocupa de saber les conseqüències
que puguin tenir aquestes fumigacions, la qual cosa jo crec que
és molt positiva, però el cert és que no per això ens deixa de
preocupar.

I sobretot, si em permet també, i aquí va, evidentment, la
pregunta, quan s’ha fet per moltes zones, quasi bé, com he dit,
aquestes 33.000 hectàrees repartides per totes les Illes, fins i tot
en molta massa forestal que en alguns casos, algunes amb una
població, sobretot, com li dic, de papallones que no importa...,
no li ho llegiré perquè ho sap perfectament, a Balears existeixen
600 espècies de papallones nocturnes que es poden veure
afectades, etc., moltes aus, com he dit, insectívores, i que
d’alguna manera tota aquesta actuació no es podrà saber els
efectes que haurà tengut sobre aquesta fauna, i sobretot que
suposadament s’ha fet des del punt de vista d’intentar fer un
cop d’efecte, un cop d’efecte important per parèixer que es vol
eliminar la processionària, quan la processionària, com dic, és
precisament una plaga que no es pot eradicar i que precisament
una feina que s’ha de fer sobretot és una tasca de
conscienciació, de colAlaboració amb tots els ajuntaments, etc.,
la colAlocació de bosses de feromones, que supòs que
evidentment farà la conselleria, i tota una sèrie d’altres
actuacions abans de fer actuacions tan enormes i de tanta
massa forestal, sobretot quan no se sap molt bé quines poden
ser les seves conseqüències.

Així i tot nosaltres suposam que evidentment això se
millorarà, però concretant la pregunta que jo li feia volia saber
quins eren els criteris que s’han seguit precisament per fer
aquesta fumigació d’una massa forestal tan elevada i quina la
distribució i superfície que ocupen. Supòs que vostè ha dit, si
m’ho permet abans d’acabar, que ens passarien o que tendrien
fet tot un mapa i evidentment aquest mapa estarà fet quan ja
s’ha fumigat, perquè si no ho tenc mal entès ja s’ha acabat de

fer aquesta actuació, però voldria saber quins són els criteris
que s’han seguit per decidir els llocs on s’ha de fumigar i quina
distribució i superfície ocupen, o si n’ocupen menys de les
37.000 hectàrees que jo tenc entès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu, és a dir, jo crec que hauríem de tenir una capacitat de
síntesi sobre la pregunta que feim, perquè si vol una
interpel Alació, jo li encantaria i li solAlicit que me la faci i amb
molt de gust tendré ganes d’interpelAlar amb vostè i anar a no
donar voltes a l’era i a sortir dins un espai més gros. A mi em
sap greu, jo entenc que vostè ha de fer feina, ha de complir la
quota de preguntes, però jo intent ser selectiu, de la mateixa
manera que ho intentam ser amb el bacillus.

Miri, més de 700 espècies, no 600 i busques, més de 700.
Però jo li vull dir una cosa: hi ha una diferència molt important
entre fumigació massiva i fumigació extensiva. Això és igual
que si plou dins 10 quilòmetres quadrats amb una lluvia fina
no és el mateix que hi hagi una lluvia torrencial, i vostè dóna
branca amb el fet que és massiva. No, és extensiva selectiva, és
a dir, 37.000 hectàrees, que no ho són, 30.000 hectàrees són
moltes hectàrees, però dependrà de la quantitat de litres que
amolli que sigui massiva, això és una qüestió física, i a química
també ho estudiàvem, això, li ho dic perquè no confongui, li pot
servir per als seus arguments però no confongui, una cosa és
massiu i l’altra és extensiu, és totalment diferents, és a dir, pot
ploure tot el dia i no ploure el que és capaç de ploure en una
hora en el mateix terreny. Li ho he posat així de gràfic perquè
supòs que no tornarà a dir-me exactament el mateix. Crec que
seria important.

Per altra part els criteris són els proposats pels especialistes
entomològics, que són el Sr. Ramón Montoya i el Sr. Rodolfo
Hernández, en la seva obra Plagues d’insectes a les masses
forestals espanyoles  a les pàgines, per ser més exactes, 72 i 73,
mitjançant els quals es proposa la determinació de sis nivells
d’afecció de la plaga de la processionària, que vostè coneix
perfectament que va del zero al cinc, són els sis nivells, i
s’aconsella expressament el tractament generalitzat de les
masses afectades que es troben entre el nivell 3 i,
excepcionalment, els nivells 4 o 5. La superfície ocupada per
pinar a Mallorca que es troba a nivell 3 és de 25.674 hectàrees,
i la de Menorca és de 5.121 hectàrees.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, a mi si li vol dir
extensiu o li vol dir massiu, tots els matisos que vol fer físics i
químics, jo li diré que la realitat és una, i és que s’ha fumigat
tota una sèrie d’hectàrees, un nombre molt elevat, i evidentment
que això es faci d’una manera contínua o d’una manera
intermitent o com li vulgui dir, el fet és que aquest producte ha
caigut sobre aquests arbres o aquesta massa forestal, i que
evidentment si es pretén que tengui una actuació concreta
sobre l’eruga de la processionària, evidentment, sigui massiu o
sigui el que li vulgui dir, tendrà uns efectes també sobre la resta
de papallones o la resta de lepidòpters que existeixen a les
masses forestals. 

Per tant el tema és el que és. Vull dir que hi ha hagut una
fumigació molt extensa, molt ampla, a moltes d’hectàrees, i
d’alguna manera evidentment s’ha fet amb un determinat
producte, però jo el que li he demanat, i a més d’alguna manera
supòs que m’ho explicarà enviant-nos o mostrant-nos en algun
moment totes aquestes superfícies, que era el que jo li
demanava a la pregunta, les masses forestals i quins criteris ha
seguit, perquè no m’ha parlat dels criteris, i vostè em parla de
nivells, i jo li puc dir, si no ho sap, supòs que sí perquè el
deuen haver informat prou bé, que precisament enguany pot
ser que hi hagi hagut una explosió determinada de la plaga,
però aquestes actuacions que hauran fet ara no tenen per què
tenir una repercussió que l’any que ve hi pugui haver una altra,
diríem, situació diferent d’aquesta plaga de la processionària.

Miri, jo crec que amb actuacions d’aquest tipus el que no
s’ha fer és fer actuacions per accions contundents i ràpides.
Evidentment això és la nostra manera d’entendre com s’haurien
de fer les coses. S’han de fer amb mesures de prevenció,
bàsicament amb mesures de prevenció, que n’hi ha moltes i
evidentment estic segura que vostè encara intensificarà o
hauria d’intensificar, i qualsevol actuació que superi o que
sigui o que hagi de tenir un efecte a llocs sobretot no només
extensos, sinó a determinats llocs, idò s’hauria de fer amb els
estudis pertinents que realment demostrin la necessitat de dur
a terme aquesta actuació que ha duit a terme la Conselleria de
Medi Ambient, que ha estat una actuació molt important, que
deu haver tengut un cost econòmic elevat i que a més, com dic,
ha tengut també una actuació sobre les masses forestals molt
important, perquè jo no crec que hi hagi hagut comarca on no
s’hagi fet aquesta fumigació. Per tant, com dic, nosaltres encara
no hem pogut saber quins són aquests criteris més que aquesta
escalar valorativa. 

Nosaltres consideram que s’ho haurien de pensar una mica
abans de fer aquestes actuacions, com dic, que a vegades més
que res responen a una necessitat de demostrar que s’estan
fent coses d’una manera potent. Li demanaríem que es fessin
les coses d’una manera idònia, que es fessin tots els estudis
necessaris respecte a aquest tema, i esper, a més, que vostè ho
farà, perquè està disposat, evidentment, supòs, a fer el millor
per al medi ambient d’aquestes illes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds, no, no, jo ho faig, jo no
en parl com qualcú que n’ha parlat durant quatre anys. Jo ho
faig amb tot un equip humà, on hi ha tècnics independents o de
distints colors polítics que avalen les coses que feim. Jo ho
faig, jo en parl poc, i jo avui havia intentat, Sra. Presidenta,
senyors membres de la mesa, senyors membres de la comissió,
perquè després no se’m criticàs com les altres dues vegades
que vengut que m’ajustàs a parlar de la qüestió i no fer política,
i no anar a remolcar d’enrere, però després de vint minuts que
jo no he remolcat d’enrere però que n’hi ha que m’intenten
treure, que és allà on m’agrada a mi torejar, sense cap dubte, si
volen que hi entri hi entraré, hi entraré, Sra. Rosselló, amb molt
de gust.

Perquè li hauré de parlar de l’abandonament, li hauré de
parlar de l’abandonament. Li hauré de parlar del desastre que hi
ha als nostres boscos. Li hauré de parlar de coses que a Eivissa
hem fet creure a la gent que no hi havia processionària, i és fals
i mentida, n’hi ha tanta o més que als altres llocs. La virtualitat
dels ecologistes, que no és el mateix que ser un ecòleg, que no
té res a veure, perquè el primer està dotat d’extremismes
respecte als segons, passa perquè és el modus vivendi de
segons quines persones, i lògicament per aquí a mi no em
passaran per damunt i no podré consentir que la falsedat
s’apoderi de la realitat, que els ciutadans, siguin de qualsevol
partit, pateixen quan van per un bosc, a través, quan veuen els
pinars que es moren o les alAlèrgies i urticàries que produeix a
les persones que van per allà, perquè del que parlam és d’això.

Però he de dir més. Clar, si volen que parlem de política (...)
en podem parlar. Seguim amb el mateix, moltes hectàrees, i que
no haurem deixar comarca. Mallorca té més de 25.000 hectàrees,
Sra. Rosselló. Jo li puc dir quantes n’hi ha però no li ho diré
perquè ho cerqui, almenys, i aprendrà alguna cosa, perquè
classes gratuïtes no en pens donar, però quan un diu 25.000
hectàrees i diu totes les comarques és que no té coneixement de
l’extensió que té l’illa de Mallorca, i si deim 5.000 hectàrees
Menorca vol dir que no té coneixement de les hectàrees que té
Menorca, quan un diu després totes les comarques. Ho dic
perquè podem donar classes de geografia, sense cap dubte; jo
no he arribat a llicenciat però hi ha coses que les sé, eh?, hi ha
coses que les sé, i em fa rialles que es riguin de la gent. És molt
característic de segons quines persones que tenen ganes
d’ensenyar en el futur.

Després una altra qüestió, Sra. Presidenta. És a dir, d’allò
que me n’adon és que de res no serveix venir a aquesta casa a
explicar el pressupost; me n’adon que ni saben el cost d’això,
ho hem dit allà a baix, i em diuen si per a l’any que ve hi haurà
aquests doblers. No han llegit el pressupost de l’any que ve?
1.193.000 euros. Això està allà. Ha dit vostè que per a l’any que
ve suposa que haurem previst també gastar aquests doblers. O
“què gastaran l’any que ve?, ho faran l’any que ve?”; està en
els pressuposts, si ho farem l’any que ve. Ho sap, si vol, des de
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dia 5 d’octubre que vaig comparèixer, ho pot saber d’abans.
L’any que ve tornam gastar 1.193.000 euros, i quan vàrem
presentar la campanya vàrem dir que enguany i l’any que ve
serien dues accions exactament iguals, i intentarem que el 2005
haguem de passar ja a una acció només de contingència, que
no es torni desmadrar, i perdoni l’expressió, com està en
aquest moment el tema de la processionària. 

Això ho vaig explicar. Jo venia aquí avui a explicar els
criteris, jo li he dit quins són els criteris, Sra. Rosselló, li he dit
que són els proposats pels especialistes entomològics, que són
el Sr. Ramón Montoya i el Sr. Rodolfo Hernández, a la seva
obra Plagues d’insectes a les masses forestals espanyoles, a les
pàgines 72 i 73, perquè vostè, que és una estudiosa del tema,
voldrà -supòs- que li doni les dades encara més científiques. Li
puc dir també que el tractament s’ha programat amb un exquisit
rigor, i li assenyal a continuació les prioritats que hem establert,
li diré quines són. Zones principals de nivell 3, greument
afectades; forestes públiques afectades denominades pinars;
zones d’importància estratègica, per exemple àrees recreatives
amb pinar afectat al voltant de 1.000 metres d’aquesta zona,
només; entorns periurbans, no els urbans; zones seleccionades
de parcs naturals i espais naturals protegits, però zones
seleccionades d’aquests espais; corredors estratègics com
entorns litorals i vials importants al voltant de 500 metres;
solAlicituds concretes de distintes institucions i particulars;
convenis forestals o ambientals; ajuntaments i consells,
d’aquestes solAlicituds, com pot ser el Consell de Menorca;
pins singulars de Mallorca i de Menorca i sol Alicitud
d’associacions de veïns de zones rústiques. Això han estat les
prioritats.

Els requisits tècnics, els dels tècnics de la conselleria més
els que marquen el Sr. Ramón Montoya i el Sr. Rodolfo
Hernández, que jo la convid a llegir aquesta obra, que vostè
l’ha de conèixer perfectament, les pàgines 72 i 73. Jo no cauré
en la temptació de parlar de temes tècnics que no són la meva
feina, i en canvi li dic de per tot criteris tècnics i després quines
han estat les prioritats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2746/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pla rector de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

Donat que les preguntes 2746 i 2862, les han formulades dos
diputats diferents però és la mateixa, a més a més la casualitat
que del mateix grup parlamentari, esperem que es posin d’acord
la pròxima vegada per no repetir les preguntes, es farà... Bé,
veig que també el Sr. Ramon no és aquí per poder debatre
també o dar la seva opinió referent a la mateixa, i intervendrà la
Sra. Rosselló. Fa referència al pla rector de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, primer una qüestió perquè consti en acta. A mi em
consta que s’ha fet un escrit a la Mesa on es demana que es
retiràs aquesta pregunta. Per ventura no deu haver arribat, però
venc a dir que si no ha arribat no ha arribat, però evidentment
deu haver estat qualque qüestió que no ha funcionat bé a nivell
administratiu, però evidentment sí que s’havia fet un escrit per
dir que aquesta pregunta efectivament hi havia hagut una
situació que feia que hi hagués la mateixa pregunta signada per
dos diputats diferents.

I si em permet en segon lloc, Sra. Presidenta, he de dir que
jo he vengut aquí a fer preguntes, perquè s’han posat les
preguntes per part de la comissió. Si venim després o abans
dels pressuposts i són..., això com a diputada jo només vull
deixar clar que d’alguna manera jo només faig les preguntes
pertinents que m’ha donat la comissió possibilitat de fer. No
faig res més. Per tant m’agradaria que no es diguessin
qüestions que ja es va dir no sé quan o no es va dir. Jo venc a
fer preguntes. Si considera la mesa de al comissió que no són
idònies que ho faci saber, però el que no s’ha de fer és dir com
si jo no fes el que em pertoca com a diputada que som, que són
preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Rosselló. El que passa és que el conseller
també té dret a ampliar la resposta que vostè demana, i si el seu
criteri seguit per a la fumigació ha de fer referència al
pressupost, ell ho fa i vostè ho pot captar, assumir o...

Té la paraula, Sra. Rosselló, per a la pregunta 2746... O 2862,
no sé quina de les dues és.

Ah, no, perdó, la 2862.

Sí, la que fa referència al pla rector de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera.

15) Pregunta RGE núm. 2862/03, de l'Hble. Diputada  Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pla rector de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

Bé, sí. El Sr. Conseller diu que pot contestar. Clar, com que
vostè la deu tenir per ordre... Idò així podem passar, si vol, a la...
D’acord.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS.

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la meva pregunta
és molt concreta, precisament tenint en compte que la política
de parcs naturals del Govern de les Illes Balears i concretament
de la seva conselleria és anar retallant tot el que és aquesta,
diríem, protecció que es va fer, almanco l’anterior legislatura,
però sí en canvi mantenen, cosa que evidentment és positiva,
Ses Salines o el parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, que va ser aprovat per una llei per unanimitat, que
precisament el Partit Popular hi estava d’acord; que, a més,
aquesta llei és una llei que s’ha de dur a terme i s’ha de
desenvolupar i que un dels elements als qual fa referència
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clarament la Llei de protecció de Ses Salines és precisament
l’elaboració del pla rector d’ús i gestió del parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera. 

En aquest sentit fins i tot efectivament diu la mateixa llei que
ha de ser en sis mesos i efectivament vostè em pot dir que ja
hauria d’estar fet, que no és així, és cert, però evidentment
també vostè és el conseller de Medi Ambient i jo no ho puc
demanar a un altre representant de l’Administració, precisament
perquè voldríem saber, sense ànim que haguem de retreure no
sé què, sinó amb ànim que se’ns contesti, si és que se’ns pot
contestar, quan podrà o pensa que podrà estar aprovat el pla
rector d’ús i gestió del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, tot tenint en compte que hi ha elements que al
nostre..., amb la lectura que feim nosaltres de la llei es pot
entendre que si no es fa en un mínim de tres anys idò pot tenir
conseqüències diríem una mica greus respecte a alguns sòls
que en aquest moment estan en una situació diríem urbana o
urbanitzable, i en aquest sentit, per tant, ens preocupa sobretot
el fet que aquest pla rector d’ús i gestió no estigui elaborat en
aquest termini dels tres anys, tot i que evidentment jo li accept
perfectament, i si vol m’ho pot tornar repetir, que no estava fet
encara aquest pla rector d’ús i gestió i sí que estava iniciat. 

Però jo el que li deman és ara, quan pensa o quan creu que
pot estar aprovat aquest pla gestor d’ús i gestió per aquesta
qüestió que preocupa sobretot de cara al fet que d’aquí
aproximadament a un any i mig o dos hi pugui haver unes
repercussions que poden ser, diríem, contraproduents per a la
finalitat del parc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu és simpàtic el plantejament que vostè fa perquè arriba
a ser esquizofrènic, perquè efectivament vostè m’ho ha de
demanar a mi, perquè som el que figura en el BOIB com a
conseller de Medi Ambient del Grup Popular. Així de clar, però
vostè s’ho podria demanar a vostè mateixa no fa massa mesos.
És a dir, a vegades els que xerren tot sols pel carrer un diu
“aquest és beneit”, no, no és beneit, és a dir, potser se’n
recordar de les coses que ha de fer abans d’acabar del dia, o per
al dia següent, o per ajudar els altres, i en aquest cas els polítics
estan per ajudar els altres, i quan tenim feines no són per a
nosaltres, són per als altres, i en tot cas per a tots, i vostè em
vol donar aquesta recepta. No es preocupi, jo me l’aplicaré però
és simpàtic, fins i tot pot arribar ser, com dic, esquizofrènic
aquest tema.

Em pens que la pregunta no diu en cap moment que
nosaltres llevam protecció de zones protegides. En tot cas si
vol vostè en parlarem més endavant, em pens, perquè em conta
que si nosaltres, el nostre model és desprotegir el que vostès

han fet, parlem, si vol, del pla rector d’ús i gestió del parc
natural de Ses Salines, que per cert jo també agraïa la
intervenció a la presidenta, perquè jo crec que la falta de
comunicació entre Esquerra Unida i Els Verds o Els Verds i
Esquerra Unida és patent en un mateix grup que cobra dels
mateixos doblers com a grup d’aquesta casa, després de molts
d’anys d’estar aquí dins un comença a entendre els
mecanismes, i que no siguin capaços de posar-se d’acord els
mateixos de fer preguntes distintes. Ho dic més que res per
economia de mercat, i una altra qüestió: per no emprar massa
paper i així estalviarem i haurem de reciclar menys.

El pla d’ordenació de recursos naturals de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera va ser aprovat, com vostè sap, dia 25 de
maig del 2002. Actualment s’ha de modificar per la inclusió de
la reserva natural de la finca de Can Marroig. Simultàniament a
la modificació del PORN abans citada es realitzaran els tràmits
de la redacció del pla rector d’ús i gestió de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, del qual es va fer la resolució d’inici dia
2 de maig d’enguany, i segons la informació dels tècnics la
redacció i tramitació d’aquest PRUG pot tenir una durada
aproximada de dos anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Idò efectivament allò simpàtic és
sobretot que el conseller consider que hauria de contestar allò
que se li demana, perquè ell té la responsabilitat, i en aquest
sentit agrairia, i de fet així m’ha contestat al final, que em diu
precisament que es va iniciar l’anterior legislatura i que té dos
anys, amb la qual cosa jo supòs que d’aquí a dos anys..., és a
dir, a partir del maig, amb la qual cosa l’any 2005..., 2005, idò
podrà estar aprovat el pla rector d’ús i gestió del parc natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Això és la resposta que jo
volia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. I jo li garantesc que això serà tota
la nostra intenció, i que tenim les coses clares de fer-ho en
aquest sentit, i sobretot una vegada que creim que hi havia
hagut un problema important, coneixent la conselleria
p erfectament que havia de declarar reserva natural la finca de
Can Marroig i que no ho va fer; és evident que allà no s’havia
de fer un camp de golf, ni una urbanització, ni coses
d’aquestes, la qual cosa no la preocupava en aquest sent i t .
Nosaltres ara també hem d’adaptar la finca de Can Marroig, així
de clar, i això són les qüestions que hi ha, i nosaltres intentarem
lògicament en els dos anys complir.
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(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, li amplia, li amplia la pregunta, Sra. Rosselló.

(Continua la intervenció inaudible)

Escolti...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...culpabilitza. A més fa tota una sèrie, diríem,
d’elucubracions respecte a l’actuació de l’anterior consellera.
Jo evidentment em pareix que m’agradaria que s’ajustàs al que
és..., evidentment pot respondre a cadascú el que consideri,
però en aquest moment s’ha inclòs un altre tema, s’ha inclòs un
altre tema i a mi m’agradaria respondre a aquest nou tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que vostè té el dret...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...fer alguna qüestió a aquest nou tema que s’ha inclòs
perquè és un nou tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, té el dret de fer una pregunta per un altre dia tractar
aquest tema. 

6) Pregunta RGE núm. 2752/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Gru p Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a dessaladores d'Eivissa.

Ara passarem a la pregunta..., per formular la pregunta 2752,
relativa a dessaladores d’Eivissa, té la paraula la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, he de reconèixer que
efectivament fer preguntes referides a temes de medi ambient
resulta molt difícil per al nostre grup a causa de la contínua
interferència que existeix respecte a poder dur a terme
preguntes d’una manera correcta, adequada i fent la política
que pertoca a un grup parlamentari.

Dit això evidentment, jo sí faré referència a allò que
anteriorment ha dit el conseller, tenint en compte que allò que
fa, o allò que té a veure amb la reserva natural de Ca’n Marroig
li he de recordar que allò que ha de fer és llegir-se els acords de
Consell de Govern i veurà perfectament en el mes de maig com
es va dur un inici de declaració de reserva i en aquest sentit es
va iniciar tota la seva tramitació.

Dit això i anant a la pregunta precisament referida a les
dessaladores, la número 2752. La pregunta és molt concreta,
quantes dessaladores té previst fer el Govern a l’illa d’Eivissa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
només li voldria dir una cosa, la Sra. Rosselló està acostumada
d’abans d’estar en el Parlament i tot, de dir sempre allò que li
dóna la gana i jo no em deixaré trepitjar per ningú, per ningú.

Hi ha hagut una primera pregunta, una segona pregunta i
una tercera pregunta. M’he cenyit única i exclusivament Sra.
Presidenta i m’agradaria que el Sr. Lletrat després pogués mirar
així com surti l’acta d’aquesta comissió, a donar contesta exacta
i tècnicament d’allò que em demanava la Sra. Diputada. En
canvi ella, tan a l’exposició com a les rèpliques, ha parlat d’allò
que li ha donat la gana, a part d’allò que hi havia escrit a la
pregunta. I he avisat quan ha començat la quarta pregunta, que
lògicament jugaria en el mateix joc que jugaven els altres. Trob
injust i deman empara a aquesta taula, perquè a part de
conseller som diputat d’aquesta casa electe pels ciutadans de
Balears, deman empara de què per favor si un no sap el joc
polític que no faci preguntes, així de clar. 

És que és vergonyós, baldament hi hagi qualque diputat
que capegi amb el cap i faci no, som capaç fins i tot de veure el
de darrera, som molts d’anys d’estar aquí dins i allò que no
m’ha de donar ningú són lliçons en aquest sentit. Aquí hi ha un
joc parlamentari i que cadascú l’empra com ell troba que ho ha
de fer. En segons qui hem d’anar alerta perquè tal vegada fins
i tot podríem agafar actituds que a mi no em semblarien massa
educades que s’han vistes i s’han tocades. Ho dic perquè és
important i ja saben vostès que jo tenc la cua de palla, però
llarga i la puc tenir encesa molta estona i trob injust que se’m
digui que és difícil fer preguntes a aquest conseller quan aquest
conseller ha donat dades tècniques, pàgines, estudis i criteris
de totes les coses. I a partir d’aquí les falsedats les guardin per
a un altre conseller o consellera, que esper que li puguin
contestar com jo li he contestat i ho sé cert.

Quantes dessaladores té previstes fer el Govern a l’illa
d’Eivissa? Segons la informació actual del Ministeri de Medi
Ambient té previst la construcció d’una dessaladora a l’illa
d’Eivissa, en concret a Santa Eulàlia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé li he d’agrair la
resposta, evidentment ara sabem que pensen fer només una
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sola dessaladora a l’illa d’Eivissa, tot i que nosaltres havíem fet
lectura a distints mitjans de comunicació que en pensaven dur
a terme una sèrie, amb la qual cosa com a mínim hi ha una
contestació clara i en aquest moment podem pensar que
almanco tenen previsions de fer-ne una. A més també puc
entendre de la seva resposta que aquesta dessaladora la farà el
Ministeri de Medi Ambient, la qual cosa supòs que això és la
resposta a la qual, com dic, fa referència i jo era allò que
esperava que se’m contestés.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest tema el Govern l’ha
comunicat el mes de juliol, el mes d’agost, el mes de setembre
i el mes d’octubre. I la pregunta és clara, és a dir, quantes
dessaladores té previst fer el Govern a l’illa d’Eivissa. És a dir,
el mateix que han sentit sempre, ho dic perquè si hem de venir
la setmana que ve a contestar aquesta pregunta vendrem, si és
necessari. I que la paga el Ministeri de Medi Ambient, o que
l’ha de pagar i la de finançar en la part que sigui oportuna,
supòs que vendrà a l’altra pregunta que vostè em farà, és una
de moment. Si trobéssim que fos necessari fer-ne una altra ho
diríem, ho diríem.

Nosaltres creim que amb una dessaladora a Santa Eulàlia,
arreglant la dessaladora de Vila que està com una cafetera vella
i que fa fum per tot i aigua per tot, tal vegada no emportarà fer-
ne més. I jo esper que sigui així, que només n’haguem de fer
una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

7) Pregunta RGE núm. 2753/03, de l'Hble . Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamen tari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a dates de construcció de
dessaladores a Eivissa.

Per formular la pregunta següent RGE núm. 2753, relativa a
dates de construcció de dessaladores a Eivissa intervé la
diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Idò Sr. Conseller, voldríem
saber precisament quan s’iniciaran i quan estaran finalitzades
les dessaladores que el Govern pensa construir a Eivissa. I li
deman en plural perquè vostè ha esmentat a l’anterior pregunta
que en tenen previst una, amb la qual cosa supòs que aquí ja
tenen data i tenen a més previst quan es podrà començar i quan
es podrà acabar. La resta, m’agradaria saber si és que depèn, si
ens pot dir a veure aquestes que depenen quan és que

prendran la decisió si són necessaris o no, perquè supòs que
tenen una planificació més o manco, perquè no es posen
dessaladores perquè si, es fan perquè hi ha una planificació
hidrològica que diu que hi ha unes necessitats i ara per ara,
com vostè sap perfectament, la planificació actual que existeix
a les nostres Illes que és el Pla hidrològic de les Illes Balears no
té previst fer dessaladores a Eivissa. La qual cosa m’agradaria
em contestés això, tan la que tenen clar que faran com les que
no ho tenen. Quan ho faran o quan pensen que ho decidiran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, vostè mescla ous amb caragols. És a dir, la pregunta
és la planificació del Pla hidrològic. Miri, el Pla hidrològic de les
Illes Balears no ho té previst, però hi ha una llei de rang
superior que té una declaració d’interès general per als
pressuposts l’Estat la té i no contem una mentida als ciutadans
de Balears, no la contem, o ens aprenem com és el sistema i ja
pot fer mala cara, però la veritat és una. L’any 2003 en els
pressuposts de l’Estat espanyol estan declarades d’interès
general aquestes 4 dessaladores, clar si un repeteix moltes
vegades una mentida pot arribar a semblar que és veritat allò
que es diu. Jo no consentiré baldament hagi de sortir un poquet
del to, que sembla que institucionalment hi hauria d’estar, que
no estic d’acord o sí, però no ho consentiré.

Em xerra de planificació. No em xerri de planificació,
planificació seria a l’illa d’Eivissa que la comunitat autònoma,
tots els ciutadans de Balears, emprin o no emprin l’aigua
d’Eivissa que és de les dessaladores, miri si està ben planificat,
a Sant Antoni paguen a 150 pessetes el metre cúbic i la mateixa
aigua que s’hauria de pagar a 150 pessetes a Vila la paguen a
100 pessetes. La diferència que són prop de 200 milions de
pessetes cada any, 1.200.000 euros, resulta que la pagam tots
els ciutadans de Balears, havent-hi un forat de dèficit que
després ha de posar la Conselleria de Medi Ambient que ha
d’enviar a l’IBAEN de 200 milions de pessetes cada any, per no
regularitzar les tarifes. No em xerri de planificació, perquè en tot
cas xerrarem d’un colador i això és diu mala gestió. No em doni
lliçons de mala gestió. Jo venc d’un lloc de gestionar Sra.
Diputada, jo he demostrat la meva vàlua en gestió, ratificada 4
vegades per als ciutadans d’un poble tan legítim i tan important
com qualsevol altre de les Illes Balears. I anem a cenyir-nos a
les qüestions, jo li he tornat contestar a l’anterior més o manco
això, he hagut de tornar xerrar i si vostè vol tornar gratar jo
lògicament grataré i em defensaré.

Hi ha una glossa mallorquina, perdonin la qüestió, que diu:
“que als colzes tens les juntes i cinc dits a cada mà” i li faig
saber que paraules per contestar a tot allò que vostè em
pregunti. I pos el peu fort.
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Quan s’iniciaran les obres? Miri, segons les informacions
actuals el Ministeri de Medi Ambient té previst la construcció
d’una dessaladora a l’illa d’Eivissa i està duent a terme la
t ramitació corresponent que en aquests moments es troba en la
fase de licitació del contracte d’obres. Les dates d’inici i termini
d’execució de les obres es determinarà a partir de l’adjudicació
del contracte d’obres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, per ventura no m’ha
entès bé, o no m’he explicat bé. Jo només li demanava quan
s’iniciarien i estarien finalitzades les dessaladores que el
Govern pensa construir a Eivissa i he dit que ho feia en plural,
precisament perquè vostè ha dit: “n’hi ha una de prevista i tal
vegada siguin necessàries d’altres”. La qual cosa jo només
voldria saber quan més o manco podríem saber es farien
aquestes altres perquè efectivament com vostè ha dit el Pla
hidrològic nacional diu d’una manera molt clara que es poden
fer aquestes 4 dessaladores i que evidentment no tenen estudis
que avalin la necessitat de fer aquestes 4 dessaladores. Si les
té el Pla hidrològic de les Illes Balears perquè precisament ho
varen aprovar el Govern del Partit Popular amb una ampla
majoria del Parlament i després es va aprovar pel Consejo
Nacional del Agua i evidentment ho va aprovar el Govern, en
el qual hi havia el President actual del Govern que tenim ara, el
Sr. Matas. A posta jo li xerr d’aquesta planificació.

Però no es preocupi Sr. Font, a mi m’és absolutament igual
si em xerra de les 4 a la vegada o només d’una. Jo allò que vull
saber i li ho he demanat molt clarament i a més m’ha parlat
d’una, d’aquesta concreta, però senzillament si ho feia, i li torn
repetir, en plural era per saber si pensava o quan més o manco
podrien pensar que les podrien dur a terme, tenint en compte
que no es pot planificar un dia per un altre una dessaladora, hi
ha d’haver una planificació que digui quins problemes hi ha en
el tema de l’aigua, quines necessitats hi ha i en aquest sentit a
partir d’aquí, veure quines actuacions s’han de fer. I això és una
qüestió de sentit comú. Per tant, és normal que jo li faci una
pregunta allà on li digui quan s’iniciaran les obres de totes les
dessaladores que es puguin dur a terme a l’illa d’Eivissa. En
aquest sentit per tant, crec que li he fet la pregunta d’una
manera idònia i que no he mesclat ous amb caragols,
senzillament o vostè no m’ha entès o jo no m’he explicat prou
bé perquè m’entengués suficientment clar per dir que abans de
prendre una decisió d’aquest tipus s’ha de saber per què es fa,
amb quina intenció, quines necessitats hi ha i jo crec que amb
això és senzillament saber-ho.

Ara bé, vostè m’ha contestat la de Santa Eulàlia, ja veurem
idò quan les altres es preveuen i ja li demanarem en una altra
ocasió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Em
permeti una petita broma Sra. Portaveu, crec que vostè està
espessa avui, és un tema em pens molt d’aquesta terra. Jo
voldria perquè aquells alAlots o aquelles al Alotes joves que
estudien una carrera i vulguin fer una tesi sobre allò que feim
en el Parlament i que llegeixin, crec que ningú llegeix, el Diari
de Sessions, trobessin aquest tros. Jo repetiré, la pregunta que
em va fer l’Hble. Diputada del Parlament balear, va ser la que
diu exactament, a la seva fulla diu: “quan s’iniciaran i quan
estaran finalitzades les dessaladores que el Govern pensa
construir a Eivissa?” I nosaltres li hem dit que una i li he
contestat, però a vostè li ha sonat el telèfon mòbil que no el
duia aturat, segons les informacions actuals el Ministeri de
Medi Ambient té previst la construcció d’una dessaladora a
l’illa d’Eivissa i està duent a terme la tramitació corresponent
que en aquest moment es troba en fase de licitació del contracte
d’obres. Les dates d’inici i termini d’execució de les obres es
determinaran a partir de l’adjudicació del contracte d’obres.

He contestat crec Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats a la pregunta. Si em volen demanar per què es fa o
quines són les intencions no tenc cap problema que
m’interpelAlin, em facin preguntes o el que vulguin, un plenari
sencer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 2754/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a finançament de la construcció de
la dessaladora de Santa Eulàlia.

Ara per formular la pregunta 2754, relativa a finançament de
la construcció de la dessaladora de Santa Eulàlia intervé la
diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, idò li volia
demanar concretament, precisament referint-nos a aquesta
dessaladora que vostè ha dit que es farà a l’illa d’Eivissa, qui
pagarà la construcció i l’explotació de la dessaladora prevista
a Santa Eulàlia, pressupostada inicialment, per allò que
nosaltres hem pogut fer lectura en els mitjans de comunicació,
amb més de 43.000 milions d’euros. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. La construcció de la dessaladora de
Santa Eulàlia d’Eivissa és una obra impulsada pel Ministeri de
Medi Ambient, per la qual cosa el seu finançament és de la seva
competència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està equivocat..., bé té la paraula la Sra. Rosselló.. Té la
paraula el Sr. Font.

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

Sí, sí. Que la construcció de la dessaladora de Santa Eulàlia
d’Eivissa és una obra impulsada pel Ministeri de Medi
Ambient, per la qual cosa el seu finançament és de la seva
competència.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, evidentment vostè
m’ha contestat qui pagarà la construcció, és evident i pareix
que l’explotació l’assumirà el Ministeri de Medi Ambient, tenint
en compte que només m’ha dit que la faria el Ministeri de Medi
Ambient. 

Jo he de dir que l’explotació de com es du endavant una
dessaladora, en aquest cas la dessaladora de Santa Eulàlia igual
que qualsevol altra, s’integra dins la xarxa d’aigua amb alta que
a més és competència del Govern de les Illes Balears i en aquest
sentit ho ha de dur a terme aquesta integració, no sé si tota, tan
construcció com explotació serà tot el Ministeri de Medi
Ambient que ho durà a terme. A més m’agradaria que em
pogués especificar si aquesta construcció i explotació que
pagarà el ministeri també hi ha doblers europeus enmig i
evidentment si això suposa que no hi hagi d’haver cap cost per
part del ciutadà per poder pagar aquesta construcció si
suposadament aquests doblers estan finançats o com el
Ministeri de Medi Ambient, a través dels pressuposts generals
de l’Estat, o si mitjançant ajudes europees fa possible pagar tot
això. Per tant, no hi haurà cap cost sobre el ciutadà.

M’agradaria si em podia especificar aquestes cosetes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb molt de gust li contestaré això,
baldament no sigui la pregunta ni prop fer-si. Però vaja, jo he
contestat esquemàticament a allò que se’m demana.

Miri, jo li he dit que el finançament és per part del Ministeri
de Medi Ambient. Jo li he explicat aquí dia 16 de setembre
aquest tema. És a dir, vostè sap que més o manco el 85%
d’aquestes dessaladores van amb despesa que finança el
ministeri que els intenta treure de fons de cohesió o de recursos
propis. I vostè sap que aquest tipus de dessaladores funcionen
que el 15% restant, vostè ha dit si li sortiria gratuïta
l’explotació, beneitures no n’hem de dir. L’explotació la pagarà
cadascú amb el metre cúbic, és a dir, que li treu l’explotació és
quant li costa. És a dir, li surt gratuïta l’explotació de l’aigua de
la dessaladora d’Eivissa o de Sant Antoni als ciutadans, o de
la Badia de Palma, o d’Andratx? Beneits no ho som, almanco els
del Partit Popular no ho som. Li ho dic perquè no diguem
falsedats, per després dir va dir el conseller que sortiria gratuïta,
fins i tot l’explotació, ha dit l’explotació, no ho volia dir. Ja li he
dit que trobava que vostè està espessa avui capvespre. No ho
volia dir, però ho ha dit i si no tornam enrera la cinta, ens
aturam i quan ho hagi sentit veurà que jo no me’n ric de ningú
en aquesta qüestió.

És a dir, l’explotació l’haurà de pagar, lògicament, els
ciutadans, com la paguen els de Palma, el que passa és que els
costarà bastant menys d’allò que els costa les dessaladores
mòbils, que no se’n mou cap, jo he anat a veure-les, són ben
fixes, són definitives i que els costa una burrada de doblers als
ciutadans perquè no han tengut un 85% de subvenció com
poden tenir aquestes dessaladores noves. És a dir, que la
gestió del cost a repercutir pels ciutadans aquest Govern del
President Jaume Matas la té salvada. És la diferència.

I després em diu, s’integrarà dins la xarxa en alta que és
competència del Govern balear? Sra. Rosselló, vostè podrà dir
això dia 1 de gener perquè el Govern balear a través del Grup
Parlamentari Popular i del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina- Grup Mixt, votaran que vostès tant han criticat
que tocam 19 lleis, 27 n’hagués tocat jo si eren per coses com
aquesta. Tocaran i declararan per primera vegada amb tota la
història de Balears, cosa que l’esquerra sempre ha demanat de
la gestió de l’aigua amb alta, declararà de servei públic aquest
tema. A partir d’aquí podrem xerrar d ‘allò que vostè ha donat
per fet. No, no ho ha fet un pacte de progrés, ho ha fet un
Govern del Partit Popular, ho farà un Grup Parlamentari del
Partit Popular, ajudat pel Grup Mixt  d’Unió Mallorquina. I això
ha de quedar en aquesta casa, perquè així els ecologistes
queden en evidència davant els ecòlegs. Així de clar, dels que
creuen o dels que prediquen i clar, sap que és de guapo, això
s’integrarà dins la xarxa d’aigües amb alta que és competència
de la CAIB, no, no és competència de la CAIB, són
competència aquelles que va muntar per donar. Però nosaltres
allò que volem és que tota l’aigua amb alta pugui ser i que
puguem arribar a Manacor que han de menester aigua i puguem
arribar a Felanitx que han de menester aigua.

Quan ho tendrà fet Sr. Font l’any 2007? No, perquè pens
estar fins el 2011 governant i hi seré, perquè jo som Déu per
arreglar-ho tot en 4 anys.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Conseller.

9) Pre gunta RGE núm. 2755/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margali da Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a finançament de la construcció de
la dessaladora de Sant Josep.

Per formular la pregunta 2755, relativa a finançament de la
dessaladora de Sant Josep té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo crec que vostè
també està una mica espès avui perquè tira pilotes fora tot el
temps. Miri, jo li recordaré un parell de coses perquè és bo per
al tema de les preguntes i a més hi té a veure.

En primer lloc vostè sap perfectament i si no ho sap supòs
que això també està clar, que les dessaladores mòbils, clar que
són fixes, supòs que no es devien pensar que tenien rodes. El
cert és que en aquest moment les dessaladores mòbils han
permès que així com varen permetre fa més d’un any que
poguessin anar a la dessaladora de Vila perquè eren
necessàries perquè hi havia un problema, ara en aquest moment
han anat a la dessaladora de Sant Antoni perquè es va cremar,
va tenir un problema i ha permès que hi pogués haver aquestes
dessaladores precisament per donar cobertura. Això en primer
lloc senzillament per deixar-ho clar, no per altra cosa.

En segon lloc, l’explotació i allò que és la gestió de les
dessaladores té la competència el Govern de les Illes Balears a
través de la Conselleria de Medi Ambient, concretament a
través de l’empresa IBAEN. Per tant, tot allò que es fa, o tota
aquella infraestructura que es fa per aigua en alta està clar que
en aquest moment, evidentment no és d’ara això ve d’enrera,
evidentment que ho gestiona és IBAEN i per tant, a través de
la Conselleria de Medi Ambient. En aquest sentit no hi ha res
nou ni diferent.

El fet de la relació amb el preu, miri jo li diré una cosa que
com a mínim..., ho ha esmentat vostè abans. La dessaladora de
Vila en aquests moments que s’està pagant per part del Govern
íntegrament la seva construcció i la seva infraestructura des de
ja fa molts d’anys perquè hi va haver, suposam, un acord i això
ha fet que hi hagués un encariment molt important i que una
part dels pressupost s de la comunitat es destinessin a això.
Però el cert és que no coincidim en la polít ica d’aigües en res.
Per tant, a partir d’aquí crec que hi ha unes diferències
absolutament abismals respecte a allò que és entendre els
recursos hídrics d’una manera o d’una altra.

I continuant amb les dessaladores, que és allò que d’alguna
manera consideren vostès que és la resposta als problemes
d’aigua. Voldríem saber si la dessaladora de Sant Josep, to t  i
que no sabem molt bé si pot ser possible o no, però en aquest
cas qui la pagaria, o almanco aquí demanam qui pagarà la
construcció i explotació dessaladora prevista a Sant Josep.
Aquesta pregunta la feim, en tot cas perquè quedi constància,
però va sortir a la premsa d’Eivissa que es pensava construir-ne
una. Si evidentment això ho va transmetre malament als mitjans

de comunicació, nosaltres com a lectors dels mitjans de
comunicació deia això, jo no tenc ara la notícia i per això ens va
conduir a fer aquesta pregunta perquè vàrem veure amb
preocupació que es pogués fer una dessaladora de la qual mai
se n’havia parlat i per això, tot i entendre que per ventura no es
farà i per tant, no emporta ni contestar a això, m’agradaria saber
si tenen algun tipus de previsió o senzillament que aquesta
dessaladora es diu que no es durà a terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló, si vostè no vol que el conseller surti de la
pregunta, també es cenyeixi a la mateixa. Molt bé té la paraula
el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
crec que la diputada li agrada que jo surti de la pregunta perquè
al final li faig més divertida la seva labor parlamentària, cosa
que jo no tenc cap dubte, baldament ella digui que no jo estic
convençut que interiorment ella ho pensa.

Per altra banda, què és una cosa mòbil? Una cosa mòbil és
per exemple que jo abans era el batle de Sa Pobla i ara som el
conseller de Medi Ambient i vostè era la consellera de Medi
Ambient i ara és diputada a l’oposició. Això és un tema mòbil.
En canvi les dessaladores mòbils són una cosa que s’empraven
mediàticament per fer creure a la gent que no feien
dessaladores, que era una cosa de quita y pon i que no hi havia
cap problema. I ja s’ho pot dir mòbil això, vagin vostès a Calvià,
vagin vostès a Andratx, hi vagin a veure-ho. És que no es pot
moure, és tan mòbil com una fixa de les que posarem nosaltres,
ben igual, està clavada en un mateix sòcol de formigó armat,
amb els mateixos perns per aguantar la mateixa vibració que
aguanta una 2000 fixa o una 2000 mòbil, és la mateixa, marca i
tot. Ho dic perquè és greu. Un diu fa un any varen anar a
Eivissa la 2100 i la 3 i és veritat, una 2100 i una 500 i encara no
funcionen i encara no funcionen. I la de Sant Antoni funciona
i sap qui l’ha posada en marxa? Qui els està parlant, sap per
què? Perquè no varen ser capaços ni de contractar l’electricitat
a GESA, que hi duien 8 mesos, com a una altra connexió
d’electricitat d’una depuradora a Son Serra de Marina..., miri allà
on vulgui a dir que és mentida, si vol li faig arribar a aquesta
taula els expedients. Jo sé que és molt fort això, però vostès
acaben a les 3 a la conselleria, nosaltres acabam a les 11. Així de
clar.

Després una altra qüestió, política d’aigües. No s’atrevirà
vostè a dir que sap més d’aigua que jo, és l’única lleugeresa
que em permet, perquè si alguna cosa conec és l’aigua, del
canvi climàtic n’he d’aprendre, de protecció d’espais n’he
d’aprendre, d’incendis n’estic aprenent, de temes de pedreres
n’he d’aprendre, de regeneració de pedreres n’he d’aprendre,
però d’aquest tema li garantesc que en sé. I li faig saber que la
política en temes d’aigua el Partit Popular la té molt més clara,
té més futur que la que realment han demostrat els altres.
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I la qüestió, a mi em sap greu, li he hagut de fer això perquè
vostè la pregunta la feta al final de la seva intervenció. A part
que he estat, crec, més breu que vostè. Respecte a la
dessaladora de Sant Josep, jo crec que vostè no té perquè... ha
posat en dubte de si els periodistes no ho varen treure bé, jo
crec que els periodistes fan la feina que toca i ho varen treure
beníssim. És una qüestió de lectura, no vostè ha dit: “ o els
mitjans de comunicació varen posar una cosa que no era així”.
Els mitjans de comunicació són una qüestió de lectura, si llegia
enlloc trobava que la comunitat autònoma o el ministeri hagués
de pagar la dessaladora, enlloc, no, no faci mala cara, enlloc.
Vostè demana qui pagarà... la comunitat autònoma? El Ministeri
de Medi Ambient? La construcció i explotació de la dessaladora
prevista a Sant Josep. Si vostè em fa una pregunta perquè ho
ha vist al diari, almanco acabi de llegir el diari. 

Això és una qüestió que planteja inicialment l’ajuntament i
té intenció de fer-ho pel seu compte. Nosaltres allò que li vàrem
plantejar en un moment donat va ser que aquest mòdul de 2.100
metres cúbics per dia que tenim dins un magatzem de GESA que
pagam 18 milions de renda cada any d’ençà que es varen
comprar les dessaladores mòbils i que no s’ha emprat mai i està
allà dins, si enlloc d’estar allà dins, en duim pagats prop de 70
milions de pessetes de lloguer, aquest mateix mòbil, si era mòbil
del pacte de progrés supòs que serà mòbil també per a
nosaltres. Si l’ajuntament la vol emprar que l’empri, està allà
que la pagam, la repercutim a la tarifa dels ciutadans, en aquest
cas de Palma, Andratx i Calvià i que no s’empra i de passada
pagam 18 milions de pessetes cada any de lloguer. És a dir,
d’aquesta dessaladora li contest això perquè encara podria ser
més cru.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Conseller, interpret per tant,
de la seva resposta poc entenedora, però que no es farà la
dessaladora de Sant Josep. I en aquest sentit idò evidentment
em don per contestada una pregunta a la qual jo esper que
sigui aquesta la resposta, que no es farà la dessaladora de Sant
Josep.

I dir que si amb aquesta actitud que presenta a la contesta
o a la situació que s’està generant en aquestes preguntes, pot
estar convençut Sr. Font que no deixarem de fer-li preguntes,
malgrat a vostè li sàpiga tan de greu contestar o intentar fer tot
una sèrie d’acusacions i altres qüestions que evidentment no
vénen a compte perquè li puc dir Sr. Conseller, com sap
perfectament, que les dessaladores petitetes han servit en molts
de casos, sobretot a l’illa d’Eivissa i en aquest moment
serveixen i esper que les puguin fer servir el màxim de temps
possible. I si no és així, evidentment faci el que trobi, si
considera que no serveixen idò faci alguna actuació que
consideri més idònia. Han servit durant tot aquest temps. Per

tant, vostè serà responsable de, si considera que no donen
resposta, prendre les decisions que pertoquen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Miri
Sra. Rosselló, vostè és com aquella dita castellana, “Juan
Palomo, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como”. Clar,
vostè m’ha contestat que no faran cap dessaladora. Jo no li he
contestat això, no li he contestat això i la seva pregunta no
anava per aquesta contesta que vostè s’ha auto donat.
Aquesta vegada no li faré l’esforç de llegir-li la pregunta que
vostè va escriure, ja n’he llegides tres i ja n’hi ha prou.

Miri vostè diu que a mi em sap greu que em facin preguntes.
Vostè sap i els que em coneixen també, que pas molt de gust de
què em facin preguntes, a part que crec que hi ha una errada
estratègica per part d’Esquerra Unida-Els Verds de què vos tè
que ha estat una consellera que no ha estat capaç de donar un
resultat positiu perquè el pacte de progrés tornés continuar,
sigui vostè que interpelAli el nou conseller de Medi Ambient.
Mentre vostè hi sigui jo tenc guanyat el debat, tenc guanyat el
debat dins Esquerra Unida-Els Verds, és una política,
estadística que es sap. És a dir, jo encantat i m’encanta venir
aquí, allà on em trob a gust al final és dins el Parlament, després
d’haver estat dues legislatures per Madrid i estar en la segona
d’aquí. Així de clar.

Una altra qüestió, no em parli de dessaladores, vostè ha
estat la reina de les dessaladores, n’ha posades 7, nosaltres en
volem fer 4 a Balears i ho estam dient fa 3 anys quines volem
fer.

I després una qüestió. Miri, la pregunta que vostè em feia,
que li he dit que no l’hi llegiré, nosaltres li contestam la
pregunta i li deim, en base a la pregunta que vostè ens ha fet,
que era qui pagarà -la comunitat autònoma, el Ministeri de Medi
Ambient- la construcció -ja l’estic llegint- i explotació de la
dessaladora prevista a Sant Josep? Això és la pregunta, i
segons les informacions actuals ni la Conselleria de Medi
Ambient de la nostra comunitat, no sé si la de València, o de
Catalunya, ara que hi haurà un gobierno multicolor, no té
prevista cap construcció de dessaladora al municipi de Sant
Josep.

Per altra banda, el mateix que vostè, es tenen informacions
de l’existència d’una iniciativa municipal per a la construcció
d’una dessaladora a Sant Josep, que això és el que vostè va
llegir al diari i jo també, però jo ho vaig acabar de llegir i vostè
es veu que no.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

10) Pregunta RGE núm. 2756/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a model d'espai natural protegit.

11) Pregunta RGE núm. 2757/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a rang legal  de les àrees naturals
protegides.

Ara per formular la pregunta 2756, relativa a model d’espai
natural protegit, intervé la diputada Rosselló. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li he de dir
que és molt trist que el Partit Popular tengui precisament
l’orgull de tenir-lo com a conseller de Medi Ambient i digui que
està tan content de venir aquí precisament a només llançar
acusacions a aquesta diputada respecte a la gestió. Miri, jo li he
de dir sincerament, Sr. Font, que a mi pot dir-me tot el que
vulgui en aquesta cambra; jo exerciré la meva funció com a
diputada tenint una cosa molt clara: que la Conselleria de Medi
Ambient actual no té res a veure amb el que és la política de
defensa del medi ambient, la qual defensam nosaltres.

Dit això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló, açò no és la pregunta. La pregunta... Vostè
comprengui que...

(Remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

D’acord, sí. Sí, sí... No, jo no falt al respecte a ningú. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, però vostè sempre...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

A mi em falten, a mi em falten... Perdona, perdona...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdona... Idò la presidenta que posi ordre, però a mi
m’estan faltant contínuament, perdona, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, jo l’únic que deman aquí és que vostè s’ajusti a la
pregunta si no vol que el Sr. Conseller...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perfecte. M’ajustaré a la pregunta, m’ajustaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

...respongui, perquè és lògic que vulgui contestar.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

M’ajustaré a la pregunta. M’ajustaré a la pregunta, i
m’ajustaré tant a la pregunta que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, però calmi’s, Sra. Rosselló, i quan li donin la
paraula...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Jo estic calmadíssima, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, però quan li donin la paraula contesti, no faci
aquesta... M’entén? És que si no arriba un moment que açò és
una olla de caragols, eh? Venga, té la paraula, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Precisament aquesta pregunta va amb una idea molt..., amb
una pregunta molt clara, que és quin és el nou model per
declarar zones naturals protegides que estudia el Govern per
aplicar a les nostres illes. Voldríem saber, i també tenint en
compte que jo sí que la lligaria amb la posterior, amb la número
10, perquè pràcticament és molt similar, si aquesta normativa, o
aquest nou model, o aquesta nova manera de fer les coses, quin
rang legal tendrà, si serà una llei, si serà decret, o seran lleis i
decrets. Ens agradaria que ens contestàs el Sr. Conseller,
precisament de cara al fet si és que hi ha futura declaració
d’àrees naturals protegides. Per tant ens agradaria saber en què
consisteix aquest nou model i quina normativa s’utilitzarà per
a la declaració o, més que declarar, per protegir alguna àrea
natural, tenint en compte que serà absolutament necessari pel
que ens indiquen totes les normatives. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquí entenem que ha agrupat les dues preguntes. Ah!,
d’acord, d’acord, molt bé, gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...no ho he dit d’una manera clara, però sí que he dit que
l’ajuntava amb l’altra, però prèviament igual li ho hauria d’haver
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fet saber, Sra. Presidenta, que demanaria les dues, sobretot
també perquè s’està fent molt tard, i supòs que la resta de
diputats deuen estar molt cansats perquè s’ha convertit en una
pregunta i contesta entre el conseller i una diputada, i crec que
ja duim molt de temps. I no li ho he dit prèviament, em disculp,
però sí, agrup les dues. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré no sortir del tema. L’únic
és un petit aclariment: que em ratific totalment i absoluta que no
he fet cap acusació a ningú; en tot cas he constatat una realitat
que si aquesta mesa vol que se li passi per escrit se li pot
passar.

Per altra part res a veure té el model de parc o d’espais
protegits anteriors amb el nou govern. Actualment el Govern de
les Illes Balears està realitzant una anàlisi per tal de concretar
quins models dels aplicats a altres comunitats s’ajusta millor a
la protecció, conservació, restauració i millora dels recursos
naturals en relació als espais naturals, la flora i la fauna de la
nostra comunitat, des de criteris de diàleg i consens previ de
tots els sectors involucrats. Per proposar les noves figures de
protecció en matèria d’espais naturals protegits a la nostra
comunitat existeixen diferents línies de treball: o bé el model
català a través de la gestió d’espais protegits per al
desenvolupament de plans especials de conservació, per al
desenvolupament dels PEIN, o bé el model canari que
desenvolupa la Llei 4/89, de 27 de març, de conservació
d’espais naturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula..., no sé si ha sentit la resposta perquè estava
parlant per telèfon, però té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, sí, he sentit la resposta
i per tant ja sé quin nou model pretenen fer. Evidentment és un
nou model que jo he de dir que ja veurem quan se’ns presenti
o quan puguem fer les preguntes pertinents per veure com es
du a terme; aquesta nova normativa idò efectivament nosaltres
sí que demanaríem al conseller que continuàs el que són els
articles o d’alguna manera la inspiració de la Llei 4/89, de
conservació de fauna i flora, que és la llei marc que l’Estat
espanyol té en aquest moment per dur endavant tots els criteris
de protecció, i que fins i tot hi ha articles, entre ells l’article 2 i
altres, que clarament diuen com s’ha de dur a terme la protecció.
Són a més d’obligat compliment, o diríem que són legislació
bàsica, i concretament a l’article 2 diu clarament, en el punt 3,
que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, vetllaran pel manteniment i la conservació dels
recursos naturals existents... -no continuaré llegint-, amb
independència de la seva titularitat o règim jurídic, i per tant en

aquest sentit esper que aquesta normativa sigui la que inspiri,
perquè al cap i a la fi no ha estat derogada aquesta llei, la
normativa que es pugui dur a terme a nivell de la comunitat
autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo el que voldria expressar també,
com no pot ser d’altra manera, que tot això lògicament ha de
penjar de la Llei 4/89, de 27 de març; és a dir, en això no hi ha
cap dubte, però s’ha de fer a través de l’article 21.2: “...sense
descartar alt res possibles models que es puguin incorporar dins
aquest procés”, i també el rang legal per a les noves figures
d’espais naturals i per a les noves normes de protecció de medi
ambient, tal com permet l’article 21.2, com li deia, de la mateixa
llei de conservació dels espais naturals, de flora i fauna, serà
una llei. És a dir, el Govern es compromet a fer una llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

12) Pregunta RGE núm. 2859/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a inversions en la regeneració de
ses Feixes d'Eivissa.

I ara per formular la pregunta 2859, relativa a inversions per
a la regeneració de Ses Feixes d’Eivissa, també té la paraula la
Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li volia demanar
concretament si disposa la Conselleria de Medi Ambient o el
Govern de les Illes Balears d’alguna partida pressupostària per
fer front a la regeneració de Ses Feixes d’Eivissa, tenint en
compte que l’anterior govern havia previst destinar-hi recursos
de l’ecotaxa, i que en aquest moment que la part que hi ha
compromesa per invertir a l’illa d’Eivissa és una petita part del
que es recaptà amb aquest tribut ambiental a la mateixa illa. Per
tant voldríem saber si en aquest moment la Conselleria de Medi
Ambient fa comptes, diríem, de destinar alguna partida
pressupostària per regenerar Ses Feixes d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’impost turístic ha mort, ja no hi és, amb la qual cosa, com que
no hi és no hi és. En relació a la pregunta s’ha de dir que
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existeix un projecte denominat Proyecto -que no està
normalitzat- Proyecto de infraestructuras hidráulicas del Prat
de Ses Monges, que supòs que és al que fa referència vostè,
que afecta els termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària del
Riu, i que amb un pressupost de 2.896.000 euros preveu la
rehabilitació dels circuits hídrics de la zona. Aquesta actuació
no té previst un pressupost per a l’any 2004 perquè està
p endent de ser avaluada, perquè ho hem cregut així, quant a la
seva influència en tota la seva zona inundable dins l’illa
d’Eivissa. Una part, com han vist vostès, figura en els
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2004.

A partir d’aquesta avaluació i en funció dels resultats
obtinguts, s’adaptarà el projecte o s’iniciaran els tràmits per a
la disposició dels terrenys, i posteriorment es tramitarà el
corresponent expedient de contractació i s’iniciarien les obres,
que tenen un termini d’execució de 24 mesos en referència a Ses
Feixes del Prat de Vila. I en referència a Ses Feixes del Prat de
Vila no existeix cap projecte ni està prevista cap inversió
perquè, clar, la pregunta parla de Ses Feixes; ja li dic, del Prat de
Ses Monges el que li he dit inicialment, de Ses Feixes del Prat
de Vila no existeix cap projecte dins la conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, idò interpret que l’actuació està en estudi i per tant no
sap si es durà a terme aquest projecte, que efectivament hi
havia un projecte que estava iniciat, que era la sortida del
torrent de (...) i del Capità, que hi havia rehabilitació d’aquests
torrents per distribuir les aigües per Ses Feixes, precisament,
perquè és la fórmula més idònia per recuperar aquesta zona
humida, el fet de fer una distribució d’aigua adient, amb la qual
cosa interpret que s’està analitzat aquest projecte i que en tot
cas, si es consideràs que és positiu, ho faria el Ministeri de
Medi Ambient, o ho faria el Govern espanyol. Això és el que
interpret jo; per ventura ho he interpretat malament, però
m’agradaria que m’ho pogués aclarir el conseller i així quedaria
clar exactament el que es farà, si es recuperaran Ses Feixes o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Sí, gràcies. Clar, quan vostè, Sra. Portaveu, parla de Ses
Feixes, així, de què parlam, del Prat de Ses Monges o Ses Feixes
del Prat de Vila? Bé, no, no, les dues no. Ses Feixes d’Eivissa...,
i vostè ha de conèixer, ja que em diu si hi haurà doblers de
l’ecotaxa què hi havia fet d’aquest assumpte.

M iri, com que a vostè li ha sonat el telèfon una altra vegada
s’ha tornat perdre la meva intervenció, em sap molt de greu, i el
que li puc dir és el que li he dit: que el projecte
d’infraestructures hidràuliques del Prat de Ses Monges que

afecta els termes municipals d’Eivissa i Santa Eulària del Riu té
un pressupost de 2.896.000 euros, que preveu la rehabilitació
del circuit hídric de la zona. Aquesta actuació no té previst un
pressupost per al 2004, perquè està pendent de ser avaluada
quant a la seva influència a la zona inundable d’Eivissa, i supòs
que vostè no desconeix que en un semicercle de 180 graus, que
lògicament és un semicercle, tota la zona és inundable a
Eivissa, i agafa des de la part de Vila fins a la part de Santa
Eulària, fins a una part de Sant Josep. Enguany els pressuposts
generals de l’Estat duen una part de la zona inundable, una part
de la zona inundable. El Prat de Ses Monges i Ses Feixes de Vila
són una altra cosa. No confongui si ho pagarà Madrid o no;
Madrid paga una cosa que figura enguany, aquestes altres
estan com li he dit, i a partir d’aquesta avaluació i en funció
dels resultats obtinguts s’adaptarà el projecte o s’iniciaran els
tràmits per a la disposició dels terrenys i posteriorment es
tramitarà el corresponent expedient de contractació i s’iniciaran
les obres, que tenen un termini d’execució de 24 mesos, en
referència a Ses Feixes del Prat de Vila, no del que és el Prat de
Ses Monges, perdó, en referència al que és el Prat de Ses
Monges, i en referència al Prat de Vila dins la conselleria no hi
ha un sol expedient iniciat per fer un projecte, és a dir, ni amb
ecotaxa. 

Tots els compromisos vénen amb l’altre, que hi havia un
projecte, que no el descartam, que s’ha de mirar i s’ha de casar
amb els altres projectes que feim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

13) Pregunta RGE núm. 2860/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a actuacions sobre restauració de
ses Feixes d'Eivissa.

Per formular la pregunta 2860, relativa a actuacions sobre la
restauració de Ses Feixes d’Eivissa, té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, precisament donat
que la representant del Govern espanyol, la Sra. Inés González
Doncel, directora general de Conservación de la Naturaleza
del Ministerio de Medio Ambiente, a la darrera reunió del
Conveni de Ramsar sobre zones humides va reconèixer que
l’Estat espanyol no havia completat l’avaluació per determinar
quines són les zones humides que necessiten prioritàriament
restauració o rehabilitació, però va afirmar que s’estan duent a
terme tasques de restauració a un seguit de zones humides
seleccionades per les comunitats autònomes, i que en Baleares
se ha restaurado S’Albufera y se ha rehalizado un proyecto de
restauración a Ses Feixes d’Eivissa, si ens pot explicar quines
actuacions duen o està duent a terme la Conselleria de Medi
Ambient per restaurar Ses Feixes d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, presidenta. Jo crec que ho he explicat a l’altra
pregunta. Ses Feixes d’Eivissa, el Prat de Ses Monges, el Prat
de Vila. És a dir, li he explicat com estaven els dos projectes; jo
crec que aquestes preguntes..., jo no som qui, lògicament, per
avaluar les preguntes, però crec que és una pregunta calcada
de l’anterior, en referència a això, però vaja, jo el que els puc dir
és que nosaltres no feim carreres en el tema de zones humides.
Ni zones humides, ni parcs naturals, ni aigua..., no feim carreres.
Les carreres són dolentes. Aquí hem fet carreres per protegir
altres zones humides, declarar altres zones humides, i tot això,
i ara ens adonam que hem parlat molt de zones humides i quan
hem tengut la possibilitat de posar-hi doblers, de destinar-hi
doblers, no hi ha hagut voluntat política per destinar-hi doblers
i restaurar-les, i de passada ho hem contat a Madrid i Madrid ho
ha contat a Europa, i com que hem contat una pelAlícula que
lògicament no se sostenia de virtual, ara ens feim preguntes.

Jo crec que he contestat clarament en el que fa referència a
Ses Feixes, tant en el que és el Prat de Ses Monges com el Prat
de Vila, i que no té un concepte únicament i exclusiva
d’aquests dos punt, tot aquest tema; té un concepte que té a
veure amb tot el que és l’aigua al voltant de la ciutat de Vila, i
la conselleria agafa aquest concepte en general, i he dit
clarament que en relació a això la conselleria estava avaluant el
projecte denominat Proyecto de infraestructuras, que he dit
que no estava normalitzat, Proyecto de infraestructuras
hidráulicas del Prat de Ses Monges, que preveu la rehabilitació
del circuit hídric de la zona humida i aquesta avaluació té per
objecte determinar la influència d’aquesta actuació a la zona
inundable d’Eivissa. Si no som capaços d’entendre el que és la
zona inundable d’Eivissa i ens n’anam del Prat de Ses Monges
i del Prat de Vila, serem incapaços de donar una solució global
a la zona inundable d’Eivissa, i clar, el tema és aquest, no és
altre. 

Només no voler veure en aquest sentit pot dur a demanar-
me això d’aquesta manera, així que és el mateix que he contestat
a la pregunta 2859/03, i amb això..., no ho sé, podria explicar
més, no ho sé. Jo crec que estic dient fil per randa, amb el
projecte Infraestructuras hidráulicas del Prat de Ses Monges,
el que volem fer. El que passa és que el que li he dit és bastant
més ampli, és un problema més ampli.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que, com que estic un poc
espessa, entenc que el que vol dir és que la directora general de
Conservació de la Naturalesa, directora general no, perdó, o sí,
la directora general de Conservació de la Naturalesa no va dir,
idò..., va dir una cosa que no es farà, aquesta restauració de Ses
Feixes d’Eivissa, amb la qual cosa interpret que el que es farà

seran les actuacions que estaven previstes, si és que es fan,
perquè no sabem molt bé si decidiran que és convenient fer-les
o no, però interpret que el que sí es va dir en el Conveni de
Ramsar, per tant a nivell internacional, del que és el
condicionament o la restauració de determinades zones
humides en el cas de les Illes Balears no es durà endavant un
projecte de restauració de Ses Feixes d’Eivissa, i que l’altre
p rojecte, el projecte que vostè ha explicat, és un projecte que
està en estudi i ja es veurà si es du a terme o no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rosselló, li faig saber que si
Déu em dóna salut intentaré tenir més fons i més aguant que
vostè, però bastant més, ho intentaré. Potser després Déu n’hi
donarà a vostè i no a mi. Miri, a nivell internacional, a nivell
internacional l’únic que sé és que no volen complir l’equilibri
en temes d’endeutament, Alemanya i França, és a dir, no volen
complir els acords. Això és el que sé. Jo em sent europeu i vull
complir els acords. No em parli de nivell internacional, no em
parli del que ha dit la directora general. 

Jo li puc parlar del que jo li estic dient, i jo li estic dient una
cosa totalment contrària al que vostè diu que jo he dit, la qual
cosa és una falsedat. Li llegiré, perquè és fals, per tercera
vegada, però després d’això m’encantaria que fos capaç
d’entendre-ho. És a dir, (...), no, li ho he dit clarament.

En relació a la pregunta esmentada s’ha de dir que existeix
un projecte denominat Proyecto de infraestructuras
hidráulicas del Prat de Ses Monges que afecta els termes
municipals d’Eivissa i de Santa Eulària del Riu, i que té un
pressupost de 2.896.000 euros, que preveu la rehabilitació dels
circuits hídrics de la zona. Aquesta actuació no té un
pressupost aquest any 2004 perquè està pendent de ser
avaluada quant a la seva influència a la zona inundable, total,
de Vila. A partir d’aquesta avaluació -i és importantíssim aquest
tros, Sra. Rosselló- i en funció dels resultats obtinguts,
s’adaptarà el projecte, la qual cosa vol dir que adaptarem el
projecte a allò que diguin els tècnics perquè creim en aquest
tema, o s’iniciaran els tràmits per a la disposició dels terrenys,
i posteriorment es tramitarà el corresponent expedient de
contractació i s’iniciaran les obres, que tenen un termini
d’execució de 24 mesos. En el que fa referència al Prat de Vila,
perquè l’altre era el de Ses Monges, no existeix cap projecte ni
està prevista cap actuació.

Dir una altra cosa, Sra. Presidenta, senyors membres de la
mesa, senyors membres d’aquesta comissió, és voler dur
l’aigua únicament i exclusiva al costat que a un interessa, i
posar noms d’altres persones aquí enmig, com la directora
general o com el que s’ha dit a nivell internacional, és a dir, per
a mi el que es digui segons on respecte a aquesta terra, que els
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que ho diuen... No, no, em pot mostrar papers, eh?, em són
igual a mi els papers, és a dir, el que digui el que digui de
Balears des d’un altre espai sense conèixer el que té entre mans,
com pot suposar maldament fos un único presidente del
mundo mundial, per a mi no tendria valor, i com a ciutadà lliure
ho puc dir, però en aquest cas li he dit que nosaltres ho volem
fer, però d’aquesta manera que li he dit. És a dir, si demà surt
vostè dient el contrari lògicament faltarà a la veritat, i faltar a la
veritat vol dir dir mentides.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló, o ja... Que ja era la segona
intervenció? Ah, perdó, idò així... Com que totes em semblen...,
totes van per allà mateix.

14) Pregunta RGE núm. 2861/03, de l'Hble. Diputada  Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esqu erra
Unida i Els Verds, relativa a inclusió del Prat de la Vila i del
Prat de ses Monges a l'inventari de zones humides.

Sí, és la darrera pregunta. Per formular aquesta pregunta,
que és la 2861, relativa a inclusió del Prat de la Vila i Prat de Ses
Monges a l’inventari de zones humides, té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, precisament en la línia
del que és la pregunta, que jo entendria que d’alguna manera
no és que ho pensi incloure, perquè crec que està molt
formulada la pregunta, ja que en aquest moment està inclosa,
per tant si em permet li faria una modificació, si m’ho permet...,
una modificació que seria si pensa excloure, en tot cas, la
Conselleria de Medi Ambient les zones humides del Prat de la
Vila i del Prat de Ses Monges, Ses Feixes -ambdues es diuen
Ses Feixes-, d’Eivissa de l’inventari de zones humides, que ja
apareixien en el projecte d’inventari de l’any 97, i que l’any
2002, a més, el govern anterior va sotmetre aquest decret a
informació pública i quedava la seva aprovació definitiva.

És una pregunta senzillament que supòs que em podrà
contestar amb un sí o un no, tenint en compte que, a més,
aquest, diríem, inventari, tant al que era, com dic, el projecte o
l’inventari del 97 com el que supòs que també coneix el
conseller de Medi Ambient, que el decret de zones humides
estava en tramitació quan hi va haver les eleccions, sabem que
a més ho ha aprovat favorablement el Consell Consultiu, no
sabem tampoc si això es pot, diríem, fer una aprovació definitiva
i, per tant, si pensa excloure aquestes àrees, com dic, de zones
humides, o si senzillament no, i per tant pensa dur a terme
aquesta aprovació definitiva del decret de zones humides.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font, si accepta la pregunta, que no és
la mateixa.

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

Sí, sí. Sí, clar que l’accept, si el tarannà nostre no és el
tarannà, lògicament, que ens pinten, és un altre. Clar que sí, Sra.
Presidenta, perquè, clar, nosaltres quan vàrem veure aquella
pregunta vàrem dir “vaja patinada”, però em pareix bé la
rectificació.

Jo el que vull dir és que no és doctrina el que cap govern fa,
i quan ho fa ho fa amb una llei, ho fa amb decret o ho fa amb
una ordre, i un altre govern pot venir i ho pot canviar, amb la
qual cosa no és doctrina ningú. I per a nosaltres no és doctrina
el que hem trobat, i els tècnics en aquest tema de zones
humides ens diran què queda definitivament en el catàleg, i no
serà, com vaig dir aquí que modificaríem el que era el traçat del
parc de S’Albufera, que vostès varen modificar el parc perquè
no es fes un camp de golf sense oferta complementària, ja ho
vaig dir el dia de la presentació dia 16 i dia 5 d’octubre ho vaig
repetir, nosaltres anar a córrer perquè aquell no faci, això no ho
farem mai. Creim en la Constitució, hi ha un tema que és el dret
privat de les persones, és a dir, el que tenen, i el que no pot ser
és que per anar a fotre, i perdoni l’expressió però és la veritat,
i quan és la veritat n’hi ha que són grolleres, lògicament resulta
que nosaltres no ho farem.

I en tema de les zones humides el que feim és una revisió
exacta d’aquests temes per després estudiar clarament quines
quedaran, i segurament n’hi haurà alguna que quedarà, jo crec
que aquestes del Prat de Ses Monges i el Prat de Vila crec que
són zones humides que si fins i tot el mateix ajuntament i el
consell insular estan d’acord no tenen per què tenir cap
problema. Jo sé que l’Ajuntament de Vila té en aquest moment
a un tros d’elles una discussió important urbanística, i com pot
suposar un que ha estat vint anys a un ajuntament respectarà
molt, molt, molt el que passi en el poder municipal, el governi
qualsevol, sempre que no estigui condicionat per qüestions
polítiques, sinó que siguin reals que hi pugui haver. I jo li diria,
Sra. Rosselló, que ha de pensar que aquesta és la nostra
filosofia, i és una filosofia de respecte total i absolut al que es
pugui dir tècnicament i no una caça de bruixes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que efectivament s’està fent
una revisió del que era l’inventari, no inventari sinó decret de
les zones humides que, com dic, restava la seva aprovació
definitiva, de la qual supòs que podrem també no només fer
preguntes, sinó saber com està la tramitació d’aquest decret.

Però jo sí que demanaria al conseller de Medi Ambient que,
més que fer determinades afirmacions, senzillament seguís la
llei, que esper que evidentment no la vulneraran, que en aquest
cas concret és la Llei d’aigües, que clarament també és
d’obligat compliment, diu molt clar que una zona humida, i
sobretot a més ho especifica encara més el seu reglament en el
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títol III capítol IV, Reglamento del dominio público hidráulico,
en el capítol V de la Llei d’aigües, on diu que les zones
pantanoses tendran -no llegiré tot l’article- la consideració de
zones humides i superfícies que fins i tot no sigui prou evident
la seva, diríem, “daixona”, que puguin adquirir les condicions
de zones humides. Per tant esper que es respecti la llei que
existeix en aquest moment i que aquesta llei, per tant, faci que
les zones humides de les nostres Illes Balears puguin tenir la
protecció, que en aquest moment ja la tenen, de fet, a través de
la Llei d’aigües, però que es pugui regular millor a través
d’aquest decret.

I només per un apunt molt petit. A S’Albufera senzillament
el que es va fer va ser protegir una zona en la qual nidifica en
aquest cas un ocell que és una espècia protegida, i per això és
el lloc on s’havia de fer aquesta ampliació, senzillament per
protegir una espècia molt determinada i molt concreta, que és
l’abellerol, que evidentment és allà on té els seus nius i el seu
mode, diríem, de reproducció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, què
és de difícil fer entendre a la gent quan es parla de paraules
rares, l’abellarol i tal i tal. Aquell que ho sent, els 800.000
restants que no ho saben, pareix que diuen “aquesta persona
saps que en sap, d’això!”. Això són preocupacions que
l’abellerol aquest no té cap problema per conviure dins un
espai maldament tengui una zona que sigui una zona verda o el
que sigui, no l’afecta per a res. El canvi és el que realment es fa
d’una forma amb nocturnitat i traïdoria. 

Miri, hi ha una qüestió que a mi m’agradaria fer-li saber. La
llei escrupolosament. La llei escrupolosament, i no s’enfadi que
li parli de darrera aquesta qüestió perquè li parl de temes de
protecció, vostè em diu que jo he de complir la llei
escrupolosament, i intentarem complir la llei escrupolosament,
però la Conselleria de Medi Ambient el govern anterior va fer
una proposta al Consell de Govern -aquí dins hi ha dos
exconsellers- d’aprovació de les zones ZEPA i LIC de tot
Balears prenent l’acord de Consell de Govern -aquesta encara
no ha sortit a l’opinió pública com el camp de polo- dient que
es comprometia a fer l’exposició pública i va enviar per escrit al
ministeri com si ja fos un acord pres. Els ciutadans de Balears
tenen a Madrid i a BrusselAles el que són ZEPA i LIC a Balears
ja definitius i resulta que el Govern mai no va fer l’exposició
pública. Lliçons de complir la llei, de segons qui no en vull
rebre.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, per haver-nos acompanyat avui i
contestat les preguntes.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Gràcies.
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